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गोर्षिारा : 

शेतीतनू िमाजाच्या गरजा भागसिताना सनिगाथचे िुंत लन राखण्याचा सिचार शाश्वत शेतीत केला 

जातो. शाश्वत शेतीचे स्िरूप प रातन अिनू शाश्वत शेतीत ततिाुंचा दखेील सिचार करण्यात आलेला 

आह.े या ततिाुंना अन िरून शेती केल्याि पयाथिरणीय दषृ्टीकोनातनू शाश्वत शेती चे फायद े मोठ्या 

प्रमाणात ददिनू यतेात. ह े फायद े िमाजाला मासहती झालेले आहते तयाम ळेच शाश्वत शतेीची 

जनजागृती झालेली आह.े ही जनजागतृी झाल्याम ळे शाश्वत शतेीची आजच्या काळातील उतपादकता 

दखेील िाढलेली आह.ेकारण शाश्वत शतेी करणाऱ्या शतेकऱ्याुंच े प्रमाण िाढलेले आह.े या िुंशोधन 

पेपरमध्ये शाश्वत शतेीचे स्िरूप किे बदलले आह े याचा अभ्याि करण्यात आललेा आह.े  

प्रस्तािना: 

          भारत हा कृर्षी प्रधान दशे अिनू दशेातील जिळपाि ५८ टके्क लोक आजही उपजीसिकेिाठी शेती व्यििाय 

करतात. आज जगात सिज्ञानान े अनेक शोध लािले आहते. परुंत  आजतागायत अिा कोणताही शोध सिज्ञानाने आजनू 

लािललेा नाही की, शेती व्यसतररक्त अन्नधान्याचे उतपादन घेणे आसण अन्नधान्य सह मानिाची म लभतू गरज आह.ेतयाम ळे 

मानिाला जीिन जगण्यािाठी शतेी सह अतयुंत गरजचेी आह.े आजच्या  या जगात शतेीमध्ये अनके रिायनाुंचा िापर करून 

उतपादने घतेली जातात आसण तयाचा मानिी जीिनािर सिपरीत झाललेा ददिूनही यते आहे आसण तयािर जर मानिाला 

मात करायची अिले तर शाश्वत शेती करणे मानिी सहताचे ठरेल. शाश्वत शतेीम ळे  पयाथिरणाचा ऱ्हाि कमी होतो. 

शाश्वत शतेीची िुंकल्पना: 

अथथ:  

         शाश् ित शेती ्हणज ेजमीन, सपके, िन,े पश धन, िन्यजीि, माि,े पयाथिरण इतयादी प नःजीत करण्याजोगे स्रोताुंच्या 

प्रतिारीचा घिारा न होऊ दतेा िुंत लीत व्यिस्थापन करून ितथमान ि भािी सपढीिाठी अन्न, िस्त्र ि सनिारा याुंचा प रिठा 

करणे होय. शाश् ित शेतीला िेंद्रीय शेती, नैिर्गगक शेती, पयाथिरणीय शेती अिेही ्हणतात. शाश् ित शतेीत पयाथिरण 

िुंत लनाला जास्त महत्त्ि ददले जाते. ्हणून सतला पयाथिरणीय शेती ्हणतात. शाश् ित शेतीिाठी अन्नद्रव्य े

व्यिस्थापनािाठी िेंद्रीय पदाथथ म ख्य स्रोत ्हणनू िापरतात. शाश्वत शतेीचा मलूमुंत्र दते जगसिख्यात कृर्षीतज्ञ ि 

प्रगतशील शतेकरी ििुंतराि नाईक याुंनी शेती ि शेतकरी सहतािाठी िुंदशे ददला. शाश्वत शतेीला िेंदद्रय शतेी अिेही 

्हटले जाते. भसिष्यातील प ढच्या सपढीला आिश्यक अिणाऱ्या मूलभूत स्रोताुंना कोणतयाही प्रकारची हानी होिू न दतेा 

ितथमान सपढीच्या गरजा पणूथ करण्यािाठी अिलुंसबण्यात आललेी शेतीची पद्धत होय. िेंदद्रय शतेी ही एक अशी पद्धत आह े

दक ज्यात,  िाधारणपण ेरािायसनक उतपादनाुंचा िापर टाळण,े जसमनीची ि सपकता आसण िनस्पतीिरील कीटकाुंचा 

उपचार करणे टाळले जाते. जसमनीची जैि सिसिधता तिचे िेंद्रीय खताुंच्या योगदानािाठी सपकाचे चक्र दफरसिणे अतयुंत 

आिश्यक आह.े 

व्याख्या : 

१) आुंतरराष्ट्रीय िेंदद्रय शेती चळिळ िुंघटना : 

“िेंदद्रय शेती ्हणजे अशी शेती उतपादन पद्धती होय की, ज्यामध्ये जसमनीचा दजाथ, पयाथिरणीय  परीिुंस्था ि लोकाुंच्या 

गरजाुंचा सिचार केला जातो’’.यािरून शाश्वत शेती ि पयाथिरण याुंचा अिललेा परस्पर िुंबुंध स्पष्ट होतो. शेतीतून 

लोकाुंच्या गरजा भागसिताना सनिगाथचे िुंत लन किे कायम राखता येईल याचा सिचार या शाश्वत शतेी पद्धतीत केला 

जातो.  

शाश्वत शतेीची उद्दीष्ट े: 

१. अन्न ही मानिाची म लभतू गरज भागसिणे.  

२. आपण राहत अिलेल्या परीिरातील अिलेल्या निैर्गगक परीसस्थतीचा प रेपरू फायदा घेणे.  

३. रिायनाुंच्या खचाथपािनू दरू राहून ििथ िाधारण शेतकऱ्याुंचे जीिनमान ि धारण्याचा प्रयत्न करणे. 

४. चाुंगले मानिी आरोग्य सनमाथण करणे. 

५. सनिगाथचा िापर करून कमीत कमी खचाथत जास्त उतपादन समळिणे.  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95
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६. शेतकर याुंच्या अन भिाचा उपयोग करून जमीसनची उतपादनमतामता िाढिण्यािाठी, तिचे तयाुंच्या आतमसनभथरतेि 

चालना दणे्यािाठी प्रयत्न करणे. 

७. भसिष्यात उद्भिू शकणार या िमस्याुंचे सनराकरण करण,े उदाहरणाथथ सिचन ककिा कीटक सनयुंत्रणामध्ये लोकाुंच्या 

अन भिातनू प्रयत्न करणे. 

        िाधारणपणे शाश्वत शतेीचे उदद्दष्ट ेअिे ्हणता येईल की,आज मानिाला ज्या मोठमोठ्या आजाराुंना तोंड द्याि े

लागत आह.े ते आजार उदभिू नये ि चाुंगले आरोग्य समळण्यािाठी एक प्रयत्न अिे आपण ्हणू शकतो. तयाचप्रमाण े

आपल्या आजूबाजूच्या निैर्गगक पररसस्थतीचा प रेपूर िापर करून शेतकयाथला तयाुंच्या दाररद्यातनू बाहरे काढणे. 

भारतातील शाश्वत शतेीच ेप रातन स्िरूप:  

१. स्थासनक पररसस्थतीशी ि िुंगत अशा सबयाणाुंचा िापर करणे.  

२. मातीचे स्िास्थ रटकिनू ठेिण.े   

३. शेतीतील जैिसिसिधता  अिे तीन प्रम ख आधार होते.  

          या म ख्य पायािरच भारतीय शेती िाडिेहा हजार िर्षाथपािनू रटकून रासहली आह.े शेतीतील शाश्वतता रटकून 

राहण्यािाठी इतर नैिर्गगक िुंिाधनाुंचे जिे पाणी, माती ि जुंगल ेयाुंचे जतन करणे गरजचेे आह ेयाची ग्रामस्थाुंना जाणीि 

होती ि तिे करण्याची परुंपरा होती. जुंगलाुंचा शतेी उतपादनािाठी अिललेा िुंबुंध माहीत अिल्याम ळे ग्रामिनाची सनगा 

राखण्याची जबाबदारीही गािकर याुंची अिायची. दसमताण भारतात ामहाराष्ट्रातील पूिथ सिदभाथत दखेील) गािपातळीिर 

तलाि राखल्या जाऊन तयातून शेतीिाठी पाटाने पाणी दणे्याची व्यिस्था होती. दर उन्हाळ्यात हुंगाम िुंपला की, 

तलािातील गाळ काढणे ि तयातील  ि पीक मातीचा शेतीिाठी िापर करणे , तलािाुंच्या सभतींची डागड जी करणे ही काम े

िामूसहक पद्धतीने केली जायची. सजथे फक्त कोरडिाहू शतेीच होऊ शकत होती अशाही रठकाणी शेताभोिती झाडाुंच्या 

सभती उभारून, ्हणजेच एक प्रकारे हितेील आद्रथता िाढिून, जसमनीतील ओलािा रटकिनू ठेिण्याची पद्धत होती. अशा 

कोरडिाहू जसमनीत तिचे कमी पाििाच्या मताेत्रात कोणती सपके घ्यािीत याचहेी शास्त्र होते. सपकाुंचा फेरपालट ि 

समश्रपीक पद्धतीचा िापर हा अन भिजन्य होता. तयाम ळेच इुंग्रज या दशेात येऊन शेती व्यिस्थेत ढिळाढिळ 

करण्याआधीच्या काळापयंत शतेीची उतपादकताही बरीच जास्त होती. डॉ.धमथपाल या इसतहािकाराुंनी तया काळातील 

भात ि गव्हाच्या उतपादनाचे आकड ेददले आहते. उदारणाथथ, अलाहाबाद सजल्यातील गव्हाचे उतपादन ४ टन प्रसत हके्टरी 

तर मद्राि प्रेसिडने्िीमधील धानाचे उतपादन ६ टन प्रसत हके्टरी अिल्याचा उल्लेख आह.े द ष्काळी िर्षांिर मात करण्याची 

िामासजक व्यिस्था होती. तयात गािपातळीिर पेिािारखी अडचणीच्या काळात मदतीला येईल अशी धान्य 

िाठिण कीची व्यिस्था होती. तिेच राज्यकतयांकडून शतेकर याुंना द ष्काळी िर्षातं सबयाणे प रसिण्याची आसण गरीब गरज ू

जनतलेा द ष्काळी कामे काढून अन्न प रसिण्याची पद्धत होती. ्हणूनच इुंग्रजाुंची राजिट ि रु होण्याआधीच्या जिळपाि २ 

हजार िर्षांच्या काळात २२ मोठे द ष्काळ दशेात यऊेन गलेे तरी फार मोठ्या प्रमाणात मन ष्यहानी झाल्याच्या नोंदी 

आपल्या इसतहािात ददित नाहीत. 

शाश्वत शतेीची तति े: 

१. आरोग्याचे तति  

२. पयाथिरणीय तति  

३. सनष्पमतातचेे तति 

४. िुंगोपनाचे तति 

         शाश्वत शतेीला िेंदद्रय शेती अिेही ्हटले जाते. भसिष्यकालीन सपढीला ला जीिनािश्यक अिणाऱ्या मलूभतू 

स्रोताुंना कोणतयाही प्रकारची सिपरीत हानी पोहचू न दतेा ितथमान सपढीच्या गरजा भागिण्यािाठी राबसिण्यात  आलेली 

शेती पद्धती होय. 

पयाथिरणीय दषृ्टीकोनातनू शाश्वत शतेीच ेफायद:े 

१. आरोग्यदायी जीिनाची ग रुदकल्ली:  

          शाश्वत शेती ही आजच्या काळाची गरज तर आहचे पण हीच खरी आरोग्य दायी जीिनाची ग रुदकल्ली दखेील आह.े 

मृदाशास्त्र ह े मातीचे शास्त्र आह े तया मृदा शास्त्रात मातीला िजीि मानले गेललेे आह.े कारण मातीत अनके प्रकारच े

ि क्ष्मजीि आढळून यते अितात आसण तचे जीि कचरा, पालापाचोळा, सिष्ठा, मेललेी जनािरे या ििथ घटकाुंचे मातीत 

रुपाुंतर करत अितात. या ििथ घटकाुंतील पोर्षक द्रव्य ह ेसपकाुंिाठी िापरता यतेील अशा रुपात आणण्याचे बहुम ल्य अि े

कायथ ह ेिूक्ष्म जीि करतात. या ििथ घटकाुंचे खतात रुपाुंतरीत करताना तयाच बरोबर तयातील पोर्षक द्रव्य िाढिण्याचे 

काम ही ह ेिूक्ष्म जीि करतात.  
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२. मातीतील िजीिाुंच ेिुंरमताण :  

         गाुंडूळ हा शेतकयाथचा समत्र अिे ्हणतात. कारण तो समत्र जमीन भ िभ शीत करण्याचे बहुमोल अिे कायथ करतो. 

पण याच समत्राचा आपण रािायसनक खते, दकटकनाशके िापरून नाश करत आहोत. यािारखी अशी अनके दकटके आहते 

की, ज्याुंचा फायदा शतेकऱ्याला होतोच.याच मातीतील िजीिाुंचा नाश झाला तर आपल्या जसमनीची प्रतिारी कशी 

ि धारेल मग याच आपल्या जसमनीची प्रतिारी ि धारण्यािाठी या िजीिाुंचे िुंरमताण करणे गरजेच ेआह.े 

३. मधमाश्या, कीटके आसण पमतााुंच ेस्थान:  

       शाश्वत शेतीत मधमाश्या, दकटके याुंचा परागीभािन सनयुंत्रणािाठी उपयोग होतो. पमताी ह ेझाडाला लागलेली अळई, 

कीड खातात ि तयाम ळे सपकािरील अळई ककिा दकडीिर सनयुंत्रण होते. तयाम ळेच पमतााुंना िेंदद्रय शतेीत फार मोलाच े

स्थान आह.े ्हणनूच शाश्वत शेती करताना पमतााुंच्या सनिाऱ्याची िोय करणे अतयािशक आह.े   

४. सनिगथ सनर्गमत िेंदद्रय घटक: 

         शाश्वत शेतीत सनिगथ सनर्गमत िेंदद्रय घटकाुंचा ्हणजचे शेण, राख, जसमनीिरील पालापाचोळा, सपकाुंचे, प्राण्याुंचे, 

पमतााुंचे अिशेर्ष इतयादींचा िापर खत्हणून कारता येतो.सपकाुंचे कीड ि रोगाुंपािनू िुंरमताण करण्यािठी गोम त्र, कड सलब 

तिचे पालापाचोळा याुंचा िापर करता यतेो. िेंदद्रय शेतीचे प्रमाणीकरण केल्याम ळे या शेतीतील उतपन्नाला असधक दरही 

समळतो. शाश्वत शतेीिाठी सपक उतपादन खचथ कमी अितो. श द्ध पयाथिरण आसण कोणतेही हासनकारक अिशेर्ष निलले े

अन्नधान्य ि उतपादन शाश्वत शेती/जैसिक शतेीद्वारे ददले जाते. सनव्िळ िामासजक नफा शाश्वत शेती पद्धती मध्ये िाढतो. 

प्रसतकूल हिामान ि बाजारभाि याम ळे होणारे न किान शाश्वत शेतीद्वारे आपल्याला टाळता यतेे. पयाथिरणाचे िुंत लन 

राखणे हा शाश्वत शतेीचा महतिाचा फायदा आह.े   

शाश्वत शतेीची िद्य:सस्थती : 

     शाश्वत शतेी ही काळाची गरज बनली आह.े कारण रािायसनक खाते, कीटकनाशके, िुंप्ररेके इतयादींच्या असतिापराम ळे 

जसमनीच्या प्रतिारीिह अनके िमस्याुंना शेतीला िमोरे जाि े लागत आह.े उदा. जसमनीची धूप, परीिुंस्थाुंचा नाश, 

मानिी आहाराि हासनकारक इतयादी. या ििथ िमस्याुंिर उपाय जर अिले तर तो ्हणजे शाश्वत शेती होय. कारण शाश्वत 

शेती ही निैर्गगक घटकाुंचा िापर करण्यािर भर दतेे. 

शाश्वत शतेी सिर्षयक जनजागतृी : 

          आज िुंपूणथ जग ह ेप्रद र्षणाच्या सिळख्यात िापडले आह.े कुं पन्याुंम ळे होणारे औद्योसगक प्रदरू्षण, िाहनाुंम ळे होणारे 

प्रदरू्षण, जलप्रदरू्षण इतयादींम ळे पयाथिरणाची खूप मोठ्या प्रमाणात हानी होत आह.े तयाम ळे मानिी आरोग्य धोक्यात आल े

आह.े कॅन्िर, कोव्हीड-१९ या िारख्या आजाराुंचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणािर िाढत आह.ेअसधकासधक उतपादानाच्या 

हव्यािापोटी दखेील मानिाने ििथ आजार ह ेस्ित:िर ओढिनू घेतले आहते. प िी आपण पालभेाज्या सचरल्यानुंतर ध ित 

निायचो परुंत  आज सव्हनेगर ककिा गरम पाण्यातून ध तल्यासशिाय खात नाही. कारण तयािरील घातक रिायन ेपोटात 

गेल्यािर तयाम ळे आपल्या आरोग्याि धोका सनमाथण होतो. हाच मानिी जीिनािरील सिपरीत पररणाम टाळण्यािाठी 

आज नैिर्गगक शतेी, शाश्वत शतेी पद्धतीने शतेी करण्यािर भर दणे्यात यते आह.े  

          आजच्या िद्यसस्थतीबाबत सिचार करता, अलीकडच्या काळात शाश्वत शेती सिर्षयी जनजागतृी सनमाथण झाली 

आह.े ि तयाम ळे शाश्वत शतेीच े प्रमाण ह े िाढललेे ददिनू येत आह.े तिे बसघतले तर आपल्या भारतात पूिी पािनूच 

नैिर्गगक शतेी सह अस्तीतिात होतीच.तयाम ळे भारतीयाुंना राख, पालापाचोळा, गोम त्र सनबोळी याुंचा िापर खते ि 

कीटकनाशकाुंच्या रुपात मासहती आह.े याच पिाथपार ज्ञानाला आज असधक मान्यता समळाली आह.े कारण नैिर्गगक शेती सह 

काळाची गरज बनली आह.े  

१. िुंशोधन ि नि ेप्रयोग:  

       गेल्या काही िर्षाथत ििथच लहान मोठ्या शतेकऱ्याुंमध्ये शाश्वत शतेीचे नितेुंत्र लोकसप्रय होत अि न बरेचशे शतेकरी 

यातील प्रचसलत तुंत्राचा िापर करत आहते .या शाश्वत शतेी पद्धती चे आणखी एक महतिाचे िैसशष्ट े ्हणजे यात 

शेतकऱ्याुंना निनिे प्रयोग ि स्ित:चे िुंशोधन दखेील करता यतेे. तयाम ळेच शाश्वत शतेी िुंशोधनामध्ये चाुंगली कामसगरी 

केल्याचे ददिते.उदा.बोधामतृ या सपक िधाथनाची सनर्गमती, सनबोळीपािनू िेंदद्रय कीटक नाशकाुंची सनर्गमती, कुं पोस्ट खत ि 

गाुंड ळ खत सनर्गमतीच्या नव्या पद्धती इतयादी मध्ये या शेतकऱ्याुंनी महतिाची भूसमका बजािली आह.े  काही कृर्षी कृर्षी 

सिद्यासपठे  या बाबतीत िुंशोधन करत आहते. तर अनके खाजगी कुं पन्याुंनी अनके िेंदद्रय सपक िुंिधथके दकटकनाशके, खत े

इतयादी शतेकयानंा उपलब्ध करून ददली आहते. एकुं दरीत िेंदद्रय शेती पद्धतीचा चाुंगला प्रिार ओत आह े. 

२. िेंदद्रय कृर्षी मालाची बाजारपठे :  

           िुंशोधन ि नव्या प्रयोगान प्रमाणचे िेंदद्रय कृर्षी मालाची बाजारपेठ गले्या काही िर्षाथत झपाट्याने लोकसप्रय होत 

आहते. सिशेर्षतः प्रगत राष्ट्राुंमध्ये रिायन सिरहीत कृर्षी मालाला जास्त पिुंतीही समळताना ददित आह.े प्रगत 

राष्ट्राुंबरोबरच इतर सिकसित, अल्पसिकसिति सिकिनशील राष्ट्राुंमध्ये दखेील शाश्वत शेतीला मोठ्या प्रमाणात पिुंती 
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समळत आह.े तयाम ळे ददििेंददिि शाश्वत शेतीचे करणाऱ्या शतेकऱ्याुंची िुंख्या िाढत आह.ेजगातील सिसिध राष्ट्राुंमध्य े

शाश्वत शेतीतील कृर्षी मालािाठी स्ितुंत्र अशी बाजारपठे उपलब्ध करून दणे्यात आलेली आह.े अलीकडच्या काळात 

शाश्वत शेतीच्या फायद्याुंची जनजागतृी मोठ्या प्रमाणात झालेली अिल्याम ळे भारतािारख्या दशेातील आर्गथक उच्च  

िगाथमध्ये  िेंदद्रय कृर्षी मालाचा िापर करण्याच्या प्रितृीत  मोठ्या प्रमाणात िाढ झाललेी आह.े  

३. िेंदद्रय शतेीशी िुंबुंसधत िुंघटना :  

         िेंदद्रय शतेी चळिळीचा आुंतरराष्ट्रीय महािुंघ सह िुंघटना जगभरातील िेंदद्रय शतेीच े प्रसतसनसधति करते. या 

िुंघटनअेुंतगथत िेंदद्रय कृर्षी मालाच्या बाबतच्या मानाुंकनाचे ि प्रमाणीकरनाचे सनसितीकरण केले गेले आह.े तिचे 

आुंतरराष्ट्रीय महािुंघ िुंघटना िेंदद्रय शतेीशी िुंबुंसधत प्रसशमताण,कायथशाळा याुंचे आयोजन दखेील केले जाते. तिचे या 

प्रसशमताणाशी िुंबुंसधत िासहतयाचे िाटप दखेील सिनाम ल्य ्हणजचे मोफत करीत आह.े   

शाश्वत शतेीची  िास्ितील उतपादकता : 

      आज जगाची लोकिुंख्या ही ितत िाढत चालललेी आहे. ही लोकिुंख्या िाढत अिल्याम ळे या िाढतया लोकिुंख्येच्या 

जीिन जगण्यािाठी च्या तिेढ्या अन्नाचा प रिठा पण करता यणेे गरजचेे आह ेआसण हा प रिठा करता येईल का? हा 

महत्त्िाचा गहन प्रश्न सनमाथण झालेला आह.े ्हणूनच आता रािायसनक शतेीच्या त लनते शाश्वत\ िेंदद्रय\ जैसिक शेती 

प्रतयमताात जास्त उतपादन समळू शकेल का अशी शुंका ही नेहमीच उपसस्थत केली जाते. या िुंदभाथत जागसतक स्तरािर अनके 

िुंशोधनपर लेख प्रसिद्ध करण्यात आललेे आह.े या शास्त्रज्ञाचा एक अहिाल २००६ ला प्रसिद्ध झालेल्या या अहिालात 

जगातील ५७ दशेात राबसिलले्या २८६ प्रकल्पाुंचा आढािा घेण्यात आललेा आह.े या प्रकल्पाुंमध्य ेरािायसनक शेती कडून 

शाश्वत\ जैसिक शतेीकड ेिळलेल्या १.२ कोटी अल्पभूधारक  शेतकऱ्याुंचा िमािेश यामध्येकरण्यात आलेला होता ि तयाुंची 

३.७ कोटी हके्टर एिढी जमीन लागिडीखाली होती. िुंपूणथ जगातील इतक्या मोठ्या स्तरािरील ि आताच्या रािायसनक 

शेतीच्या त लनते झालेला हा पसहलाच प्रकल्प अभ्याि आहे अि ेएका िुंशोधनात सनदशथनाि आले आह.े अनके सपकाुंचा 

िमािेश अिला तरी तया िगळ्या सपकाुंची समळून तयार झाललेी िरािरी उतपादकता ही रािायसनक शेती पद्धतीच्या 

त लनते ७९ टके्क जास्त आढळून आली आह.े सशिाय पाणी ि पोर्षक द्रव्याुंच्या िापराची कायथमतामता ही खूप िाढल्याच े

तयामध्ये ददिनू आले आह.े िन २००९ िालच्या जागसतक राष्ट्रिुंघातफे प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यािपूिथक  िुंशोधनात 

आदिकेतील २४ दशेात राबसिलेल्या १४ जैसिक शतेीसिर्षयक प्रकल्पाुंच्या अभ्यािाचे सनष्कर्षथ ददले आहते. यामध्य े

सपकाुंची उतपादकता रािायसनक पद्धतीच्या त लनते जिळपाि द प्पट झाल्याचे आढळून आले. तयाचप्रमाणे जसमनीची 

ि पीकता, जलधारण मतामता आसण सपकाुंची द ष्काळािर मात करण्याची मतामता यातही मोठ्या प्रमाणात िाढ झाल्याच े

ददिनू आले. मग इतर दशेाुंच्या त लनते भारतात अिे अभ्याि अजनूही कमी झाललेे आहते. िधाथ सजल्यामध्ये धारासमत्र 

नािाची िुंस्था आह.े या िुंस्थनेे २००० ते २००८ या नऊ िर्षाथच्या कालखुंडात यितमाळ सजल्यातील जिळपाि ७५० 

लहान अशा कोरडिाहू जसमनी अिलले्या शतेकऱ्याुंमध्ये शाश्वत शेतीचा प्रिार करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणािर केला 

गेलेला आह.े यामध्ये या शेतकऱ्याुंना ि रुिातीला कमीत कमी ०१ एकर िरच शाश्वत शेती पद्धतीचा अिलुंब करण्याि 

पराितृ्त केले गेले आह.े तया रासहलेल्या जसमनींच्या मताेत्रात ते अगोदर करत अिलेल्या रािायसनक शेती काही काळ ि रू 

ठेिण्याि िाुंसगतले गेले. प ढे कालाुंतराने शाश्वत शतेीचे फायद े शेतकऱ्याुंना प्रतयमताात ददिनू लागले मग तचे शेतकरी 

स्ितःहून ०१ एकर ऐिजी शाश्वत शेतीचे मताेत्र तीन एकरापयंत िाढ करू लागले. मग शेतकऱ्याुंच्या शेतीिरील शाश्वत ि 

रािायसनक शतेी पद्धतीचा त लनातमक अभ्यािातून ददिनू आले की शाश्वत शतेीतील सपकाुंच्या उतपादनाची पातळी तीन 

िर्षांच्या काळानुंतर िारख्याच पातळीिर आली. पसहल्या दोन िर्षाथत कापिािारख्या सपकात उतपादन थोड ेकमी झाल े

तरी बाय खरेदी खचाथत बचत झाल्याम ळे पसहल्या िर्षाथपािनूच या शेतीतील नफा रािायसनक शेतीच्या त लनेत जास्त 

प्रमाणात होत आह.े अिे ददिून आले जगातील क्य बा हा एकमेि उद्देश अिा आह ेकी ज्याने शाश्वत शेती राष्ट्रीय धोरण 

्हणनू स्िीकारललेी आह.े रसशया कोिळल्यानुंतर क्य बाला रसशयाकडून होणारा स्िस्त पेट्रोलीयमचा जो प रिठा होता तो 

प रिठा बुंद झाला. रािायसनक खते कीटकनाशके तयार करण्यािाठी पेट्रोसलयम पदाथाथचा उपयोग केला जातो. मग काही 

काळ अनके अडचणी िोिल्या आसण तया अडचणी िोिल्यानुंतर शाश्वत शतेी\जसैिक शतेी हा मागथ स्िीकारला ि आज 

घडीला सतथे हा कायथक्रम अन्नधान्य उतपादनाच्या बाबतीत असतशय यशस्िीपणे राबसिला गेलाला आह.े क्य बाच्या या 

अन भिातनू भारतािारख्या पेट्रोसलयम मोठ्या प्रमाणात आयात करणाऱ्या ि तयािाठी खूप मोठे परकीय चलन खचथ 

करणाऱ्या दशेाला बरेच सशकण्यािारखे आह.े आतापयतं केलले्या िरील सििेचनािरून अिे सनदशथनाि यतेे की सनिगथ स्नेही 

तुंत्राच्या िहाय्याने शाश्वत शतेी करून आपल्याला सपकाुंची आिश्यक ती उतपादन पातळी गाठणे शक्य आह.े या पद्धतीला 

शास्त्रीय आधारही आह ेतिचे ही जी पद्धती आह ेती पद्धती अगदी कमी खर्गचक अिल्याम ळे आपल्याकडील भारतीय जो 

गरीब शतेकरी आह ेतो गरीब शेतकरी बहुिुंख्यनेे या शाश्वत शेतीि पिुंती दते आह.े ििथच शेतकऱ्याुंिाठी शाश्वत शेती 

अतयुंत अशी उपय क्त पद्धती आह.े 
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िाराुंश : 

आपल्या दशेाची िाढती लोकिुंख्या ि या िाढणाऱ्या लोकिुंख्येच्या आरोग्याच्या दषृ्टीन े तिचे जैि सिसिधता 

जोपािण्यािाठी शाश्वत शतेी करणाऱ्या शतेकऱ्याुंचे प्रणाम िाढणे ही  काळाची गरज सनमाथण झाललेी ददिनू यतेे. 

  िुंदभथ ि ची : 
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४) गौतम भोंग, सनलेश दाुंगट, कृर्षी अथथशास्र.  
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                 हवामान बदलाचे भारतीय शेतीवरील पररणाम 
 

 

  प्रा.राजेंद्र बाबुराव ममठारी 

डी.आर.मान ेमहामवद्यालय कागल मज.कोल्हापरू 

इमेल – rajendramithari8362@gmail.com 
 

 

साराांश :- 

जागमतक अथथव्यवस्थेचा मवचार केल्यास असे ददसून यतेे की, एकूण जममनीच्या 

२% जमीन भारताच्या वाट्याला आली आह े जर जगाच्या एकूण लोकसांख्यचे्या १७% 

लोकसांख्या भारतात आहे. त्यामुळे भारतीय शेत जमीन व एकूण लोकसांख्या यामध्ये 

असमतोलपणा आढळतो. पररणामी वाढत्या लोकसांख्येच्या गरजा पूणथ करण्यासाठी 

भारतीय शेतीच्या उत्पादकतेचा मवचार होणे क्रमप्राप्त आहे. पररणामी भारत सरकारन े

सन 196१ मध्ये हररत क्राांती करून अन्नधान्य उत्पादनात 257 दशलक्ष टनाांपयंत वाढ 

केली. परांत ु ददवसेददवस होणारे हवामानातील बदल वाढत्या शेती उत्पादकतेला मारक 

ठरत असल्याचे ददसते. तेव्हा हवामान बदलाचा अयायास करून उत्पादकता वाढमवणे हा 

या सांशोधन पेपरचा उद्दशे आह.े 

प्रस्तावना 

भारत हा कृमषप्रधान दशे आहे. जास्तीत जास्त लोकसांख्या शेतीवर अवलांबून आहे. शेतीचा मवचार 

करता पूवीची शेती आमण आजची शेती यामध्ये बराच बदल झाल्याचे ददसते. अथाथत या बदलाच्या सांदभाथत 

अनेक कारणे जबाबदार असल्याचे जाणवते. यावेळेस काही दोष काही अडथळे दखेील जाणवतात जसे :- 

पारांपाररक शेती पद्धत, अपुरा पाणीपुरवठा, मान्सूनची लहर, अल्प भाांडवल, तांत्रज्ञानाचा अभाव आमण 

हवामानातील बदल बदलत्या पररमस्थतीत सांपूणथ जगाचा मवचार करता हवामानात होत असलेला बदल 

सहजपणे लक्षात येतो. भारतातही अनेक क्षेत्रात हा बदल झाल्याचे ददसत ेमवशेषत: शेती क्षेत्रात हा बदल 

झाल्याचे ददसते. 

अयायासाच ेमहत्त्व 

हवामानातील बदल आमण भारतीय शेतीवरील पररणाम या सांदभाथत मामहती घेणे महत्त्वाचे ठरते. 

साधारणपणे हवामानातील बदलामुळे मपकावर पडणारे रोग मपकाांचे होणारे नुकसान उत्पादनावरील 

मवपरीत पररणाम जममनीचा हाथस नामपकता क्षारपड जमीन असे पररणाम ददसून यतेात. हवामानातील 

बदल आमण भारतीय शेती या सांदभाथत महत्त्व लक्षात घ्यावयाचे झाल्यास अनेक बाबतीत असणारे महत्व 

लक्षात यतेे. 

1) शेतीची उत्पादकता वाढमवण्याच्या दटृीनीने महत्त्व. 

2) हवामानातील बदलामुळे होणारे दषु्पररणाम कमी करणे. 

3) मपकावरील पडणारे रोग शोधणे. 

4) मपकाांचे होणारे नुकसान कमी करणे. 

5) शेती करण्याच्या पद्धतीत बदल करणे. 

6) तापमान वाढ मनयांमत्रत करण्याच्या दटृीनीने महत्त्व. 

7) शेती मवकासाच्या दटृीनीने महत्त्व. 

8) पीक लागवड पद्धत मवकमसत करणे. 

9) हवामानातील बदलाचा मपकावरील पररणाम अयायासणे. 

mailto:rajendramithari8362@gmail.com
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10) हवामानातील बदलाचा उत्पादनावरील होणारा पररणाम अयायासणे. 

11) जममनीवरील/सुमपकतेवरील होणारा पररणाम अयायासणे. 

12) हवामानातील बदलाचा शेती मवकासावरील पररणाम अयायासणे. 

उदद्दटीन े:- 

1) शेती वरील कमी उत्पादनाांचा आढावा घेणे. 

2) मपकाांचे होणारे नुकसान थाांबमवणे. 

3) जममनीवरील दषु्पररणाम रोखणे/ थाांबमवणे. 

4) हवामानातील योग्य बदल कसे थाांबवावेत यासाठी प्रयत्न करणे. 

5) मपकाांच्या सांदभाथत बदल कसा करता येईल याचा आढावा घेणे. 

6) भमवष्यात हवामान बदल रोखण्यासाठी उपाय सुचमवणे. 

7) शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे मनयांत्रण करणे. 

8) हवामान बदलामुळे मपकाांच्या सुरक्षतसेाठी प्रयत्न करणे. 

मवषयाच ेअवलोकन 

पृथ्वी भोवती असलेल्या हवेचे तापमान सन 1955 सालानांतर 0.5 अांश सें. ने वाढण्याच े

आयपीसीसी या आांतरराष्ट्रीय सांस्थेच ेशास्त्रज्ञ श्री अलगोड व श्री पचाथरी याांनी दाखवून ददले. सन 1998 वषे 

ह े20 व्या या शतकातील सवाथत उष्ण वषथ असल्याचे त्याांनी दाखवून ददले तसेच सन 1998 पासून जागमतक 

तापमान वेगाने वाढत असल्याचे त्याांनी मसद्ध केले. सांयकु्त राष्ट्राांच्या जागमतक जल मवकास अहवालात असा 

इशारा दणे्यात आला आह ेकी, हवामान बदलामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर पररणाम होईल आमण त्यामुळे 

जागमतक अन्न उत्पादन क्षमतेत मूलभूत बदल होऊ शकतो. भमवष्यकाळात हवामानातील अगदी लहान 

बदल दखेील अन्न सुरमक्षततेचे प्रमाण व मवतरण प्रणाली वर प्रमतकूल पररणाम होऊ शकतो व 

अन्नधान्याच्या दकमती मध्ये वाढ व ग्रामीण दाररद्र्य वाढू शकते. वाढती वाहनाांची सांख्या वाढती 

कारखानदारी वाढत्या एयर कां डीशन इमारती या सातत्याने काबथन-डाय-ऑक्साइडचे उत्सजथन वाढवीत 

आहते. आमशया खांडातील 60 दशलक्ष हके्टर जांगल आदिका खांडातील 55 दशलक्ष हके्टर जांगल आमण 

लॅरटन अमेररकेतील 85 दशलक्ष हके्टर जांगल मानवाने नटीन केल े आह े म्हणज े काबथन डाय-ऑक्साइड 

वापरणारी यांत्रणा नटीन झाली आहे. पररणामी हवेत काबथन डाय-ऑक्साइड प्रमाण वाढत आहे. सूयाथपासून 

ममळणारी ऊजाथ व उष्णता काबथन डाय-ऑक्साइड वायू धरून ठेवतो. त्यामुळे पृथ्वीच्या वातावरणाचे 

तापमान वाढत आह.े त्यामळेु त्याला जागमतक तापमान वाढ असे म्हटले जाते. जेव्हा हवेचे तापमान वाढत े

तेव्हा हवेचा दाब कमी होतो वारा जास्त हवेच्या दाबाकडून कमी हवेच्या दाबाकड ेवाहतो तवे्हा बाष्प 

घेऊन येतो आमण जेथे हवेचा दाब कमी असेल तेथे ढगाांची मनर्ममती होऊन पाऊस आमण अमतवृटीनी होते आमण 

जेथे तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहते. तेथे हवेचे दाब वाढतात आमण दषु्काळी पररमस्थती ओढवते यालाच 

आपण हवामानात बदल अस ेसांबोधतो. काही भागात अवकाळी पाऊस आमण अवेळी येणारा पाऊस आमण 

त्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान ह ेनहेमीचेच झाले आहे. काही कालावधीत (उदा. फेब्रुवारी, माचथ, एमप्रल, 

मे) होणारी गारपीट आमण पाऊस यामुळे ही नुकसान होत आहे. हवामानातील बदलामुळे खररपात होणारे 

पावसातील मोठे खांड, खरीप पेरणीवर पररणाम करतात आमण पेरणीची वेळ येत े उन्हाळी हांगामातील 

गारमपटीमुळे फळबागाांचे व भाजीपाल्याचे प्रचांड नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्या त्या हांगामातील मपके 

आमण पीक पद्धती धोक्यात आली आह.े अन्नसुरक्षा अडचणीत आली आह.े काांदा, डाळी आमण तूर डाळीच े

भाव वाढत आह.े त्यामुळेच ग्राहक महागाईला सामोरा जात आह.े 
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  प्रा.राजेंद्र बाबुराव ममठारी 
 

शतेी क्षते्रावरील प्रमखु नकुसानीच्या बाबी 

1) मपकाच्या उत्पादकतेत घट होत असनू शेती अशाश् वत झाली आह.े 

2) जनावराांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न मनमाथण होत आह ेपररणामतः दगु्ध व्यवसाय अडचणीत आह.े 

3) मपण्याच्या पाण्याची समस्या मनमाथण होत आह ेशेतीला अपुरा पाणीपुरवठा होत आह े 

  त्यातून उत्पादकता घटत आह.े 

4) गारपीट आमण अवेळी पावसामुळे उयाया मपकाांचे नुकसान होत आह.े 

5) खररपात दबुार पेरणी करावी लागत आह ेमोसमी पावसातील अमनमिततेमुळे व  

  ओलाव्याअभावी रब्बीच ेक्षते्रही कमी होत आह.े 

हवामान बदलाच ेभमवष्यातील पररणाम 

शेती क्षेत्रावर हवामान बदलाचा मोठा पररणाम होत आह.े हा पररणाम पुढे गांभीर होण्याची शक्यता आहे. 

पुढे शेती क्षेत्र धोक्यात येण्याची शक्यता आह.े मवशेषत: कोरडवाहू भाग हा पररणाम अमधक होण्याची 

शक्यता आह ेत्यातनू अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. 

उपाययोजना 

1) पीक पद्धतीत बदल. 

2) रांद वरळा व सरी पद्धत वापरणे. 

3) रब्बी ज्वारीसाठी बांददस्त वाफे. 

4) रब्बी हांगामात हरभरा मपकाखाली क्षेत्रात वाढ करणे. 

5) सूक्ष्म ससचन पद्धतीचा अवलांब करणे. 

6) सांरमक्षत शेतीचा अवलांब करणे. 

7) आांतरपीक पद्धतीचा अवलांब करणे. 

8) आच्छादनाांचा वापर करणे. 

9) प्रकाश परीवतथकाांचा वापर करणे. 

10) कोरडवाहू भागातील तळयाांमधील पाण्याची बाष्पीभवन शोषणे. 

स्त्रोत कृमष मवभाग महाराष्ट्र शासन 

समारोप :- 

अशाप्रकारे हवामान बदलाचा जो पररणाम भारतीय शेतीवर होत आह ेत्याबद्दल समवस्तर मलमहता 

येईल आमण त्यावर उपाय सचुमवता येतील.  

सांदभथ :-     

१) https://mr.Vikaspedia.in.Agri.Climate 

२) भारतीय अथथव्यवस्था – दसेाई भाळेराव  

  ३) भारतीय अथथव्यवस्था – रद्र आमण दत्तसुांदरम  
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                 भारतीय कृषी क्षते्र आणण हर्ामान बदल 
 

 

 प्रा.डॉ.शर्वरी कुलकणी 

                                                   ,          

 

गोषर्ारा:  

कृषी क्षेत्र हा भारतीय अथवव्यर्स्थेचा कणा म्हणून ओळखला जातो. हर्ामान बदलाचा 

सर्ावत मोठा पररणाम कृषी क्षेत्रार्र होत आह.ेदेशाच्या एकूण राष्टीय सकल उत्पन्नामध्ये सेर्ा 

क्षेत्राचा णहस्सा ५७.८०%, औद्योणगक क्षेत्राचा णहस्सा २८.३०% आणण कृषी क्षेत्राचा णहस्सा 

१६% असला तरी जर्ळपास ५८% लोकाांना या क्षेत्रातून रोजगार णमळतो.हर्ामान बदलाचा 

प्रणतकूल पररणाम प्रामुख्याने शेतीची उत्पादकता, शेतमालाच्या ककमती,शेतकरी,आणण जागणतक 

कृषी व्यापारार्र झालेला ददसून यतेो.हर्ामान बदल ही एक नैसर्गगक घटना आह.ेहर्ामान बदल ह े

णपकाांच्या र्ाढीसाठी असुरणक्षत आह.ेहर्ामान बदलाांचा प्रभार् कमी करण्यसाठी हररत गृह र्ायू 

उत्सजवन कमी करण,ेणपकाांचे व्यर्स्थापन करणे,णपकाांच्या प्रजाती बदलण े इ.चे णनयोजन करणे. 

प्रस्तुत सांशोधनामध्य ेभारतीय कृषी क्षेत्रार्र हर्ामान बदलाचे होणारे पररणाम आणण त्या र्रील 

उपाय योजना तसेच सद्यणस्थतीत कृषी क्षेत्रातील आव्हान ेइ.चा समारे्श केला आह.े 

प्रस्तार्ना:  

 भारतीय अथवव्यर्स्था ही कृषी प्रधान अथवव्यर्स्था म्हणनू ओळखली जाते. अथवव्यर्स्थेतील महत्र्ाच्या क्षेत्रात कृषी 

क्षेत्राची गणना केली जाते. कृषी क्षेत्र हा भारतीय अथवव्यर्स्थेचा कणा म्हणून ओळखला जातो. कृषी उत्पादन ह े

जैणर्क असल्यान े त े णबगर कृषी उत्पादनापके्षा हर्ामान आणण इतर हर्ामानाच्या घटकाांर्र अर्लांबून 

असते.भारतामध्ये कोरडर्ाहू शेती पयावर्रण ह े णनव्र्ळ पेरणी क्षेत्राच्या सुमारे ६०% आह.े णजथे णपकाांचे उत्पादन 

पूणवपणे र्ाढीच्या हांगामातील पार्साचे प्रमाण आणण णर्तरण यार्र अर्लबनू असत.ेभारतीय शेती ही णनसगावर्र 

अर्लांबून आह.े प्रत्येक र्षी भारताच्या पार्सामध्ये मोठ्या प्रमाणार्र चढ-उतार होत असतात. आणण याांचा पररणाम 

कृषी उत्पादनार्र,ककमतीर्र र् उत्पन्नार्र होत असतो.  

पाररभाणषक शब्द:राष्टीय सकल उत्पन्न,हररत गृह,कृषी उत्पादकता,णपकाांच्या प्रजाती. 

समस्या णर्धान :  

 भारतीय कृषीक्षेत्र ह ेणनसगावर्र आधाररत असल्यान ेआणण णनसगव अणनणित असल्यान ेदषु्काळ, महापूर, गारपीट, 

आणण चक्री र्ादळे, हर्ामान बदल अशा णर्णर्ध घटकाांचा कृषी क्षेत्रार्र प्रणतकूल पररणाम होत असतो. यामधील 

हर्ामान बदल हा घटक अणतशय महत्र्ाचा आह.े हर्ामान बदलाचा प्रणतकूल पररणाम कृषी क्षेत्रार्र होत 

असतो.यामध्य ेकृषी उत्पादकता, शतेकरी, रोजगार, शेतमाल ककमती इ.चा समारे्श होतो.  

अभ्यास णर्षयाच ेमहत्र् : 

 अन्न, र्स्त्र, आणण णनर्ारा या मानर्ाच्या मुलभूत गरजा होत. यामधील अन्न ही महत्र्ाची गरज कृषी क्षेत्राच्या 

माध्यमातून भागणर्ली जात.े भारताची लोकसांख्या रे्गाने र्ाढत असून र्ाढत्या लोकसांख्येची अन्नाची गरज पणूव 

करण्याचे मोठे आव्हान कृषी क्षेत्रासमोर आह.ेत्यामुळे कृणष उत्पादनात र्ाढ करण े आणण सर्ाांची अन्नाची गरज 

भागणर्णे ह ेमहत्र्ाचे उददष्ट कृषी क्षेत्रासमोर आह.ेपरांत ुअलीकडील काळात हर्ामानातील होणाऱ्या मोठ्या बदलान े

कृषी क्षेत्रात मोठे बदल ददसून आललेे आहते.तसेच या हर्ामान बदलाांचा प्रणतकूल पररणाम कृषी आणण पयावयाने 

औद्योणगक क्षेत्रार्र झालेला ददसून येतो.म्हणून प्रस्ततु अभ्यास णर्षय हा महत्र्पूणव आह.ेसद्यणस्थतीत कृषी क्षेत्रातील 

आव्हाने अभ्यासण ेआर्श्यक आह.े 

उददष्य:े 

प्रस्तुत अभ्यास णर्षय हा खालील उददष्टार्र आधाररत आह.े 

१  हर्ामान बदलाांचा कृषी क्षेत्रार्र होणारा पररणाम जाणून उपाययोजना सुचणर्णे. 

२  सद्यणस्थतीत कृषी क्षेत्रातील आव्हाने अभ्यासणे. 

सांशोधन पद्धती: 

प्रस्तुत अभ्यास णर्षय हा प्रामुख्याने दयु्यम साधन सामग्री र्र आधाररत आह.ेया सांदभावतील  माणहती सांकलनासाठी 

णर्णर्ध पुस्तके, माणसके,रृ्त्तपते्र आणण इांटरनेट इ.चा र्ापर केला आह.े   
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णर्षय णर्र्चेन:   

 अ.हर्ामान बदलाांचा कृषी क्षेत्रार्र होणारा पररणाम : 

हर्ामान बदलाचा सर्ावत मोठा पररणाम कृषी क्षेत्रार्र होत आह.े हर्ामान बदल म्हणजे जागणतक तापमान, पजवन्य 

र् र्ारा यामधील होणारे महत्र्पूणव बदल होय.तापमान, पजवन्य, आणण र्ारे र्ाहण्याची पद्धत यातील बदल म्हणजेच 

हर्ामानातील बदल होय.तापमानात र्ाढ, हर्ामानात बदल,काबवनडाय ऑक्साईड मधील र्ाढीमुळे कृषी शेत्रातील 

उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होते. 

पररणाम:  

१  कृषी क्षेत्रातील उत्पाद्कतते घट 

२  कृषी मालाच्या ककमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार 

३  जणमनीच्या सुणपकतेत घट  

४  शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट  

५  कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात घट  

६  कृषी क्षेत्रार्र आधाररत उद्योगाना कच्च्या मालाची समस्या 

७  पीक पद्धतीला धोका  

८  कृषी क्षेत्रातील रोजगारात घट  

९  जणमनीची धूप होण े 

१०  तापमानातील र्ाढीने कीडीचा प्रादभुावर्  

अशा प्रकारे भारतीय कृषी क्षेत्रार्र हर्ामान बदलाचे णर्णर्ध प्रकारचे प्रणतकूल पररणाम झाललेे ददसून येतात. 

कृषी क्षेत्रातील सुधारणासाठी उपाययोजना: 

भारतीय कृषी क्षेत्रार्र हर्ामानातील बदलामुळे प्रणतकूल पररणाम झालेल ेददसून येतात. या पररणामाची तीव्रता 

कमी करण्यसाठी खालील उपाय योजना सुचर्ता येतील. 

१  कृषी पद्धतीत व्यापक बदलाची आर्श्यकता आह.े 

२  पीक पद्धतीत बदल करून पीक णनयोजन करण े

३  पीकव्यर्स्थापन र् जल व्यर्स्थापन करण े

४  जणमनीची सुपीकता रटकणर्ण्यसाठी रासायणनक खता ऐर्जी सेंदिय खताचा र्ापर करणे 

५  हर्ामानातील बदलानुसार पीक हांगाम णनणित करणे 

६  हररतगृहाचा र्ापर करण े

७  उत्पादन र्ाढीसाठी कीड व्यर्स्थापन करणे 

८  आांतर पीक पद्धती राबणर्णे. 

ब.सद्यणस्थतीत कृषी क्षते्रातील आव्हान:े 

सन १९६० च्या दशकात भारतात हररतक्राांती घडून आली. आणण सांकरीत णबयाणाचा र्ापर, जलससचन सुणर्धा, 

खताांचा र्ापर, आधुणनक तांत्रज्ञान, सांशोधन इ. मुळे भारतातील कृषी क्षेत्राचा णर्कास घडून आला. हररतक्राांतीमुळे 

भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्र्यांपूणव झाला. भारताने सन १९९१ मध्ये नर्ीन आर्गथक धोरणाचा स्र्ीकार 

केल्यानांतर कृषी क्षेत्रामध्ये अनके नाणर्न्यपूणव बदल करण्यात आल.े भारतातून णर्णर्ध कृषी सांबणधत र्स्तूांची णनयावत 

होत आह.ेभारताने कृषी उत्पादनात प्रामुख्यान ेअन्नधान्य,कापूस, ऊस, फळे,मसाल्याचे पदाथव इ. मध्य ेप्रगती केली 

आह.े भारताची लोकसांख्या रे्गाने र्ाढत असल्याने णर्णर्ध उत्पादनाच्या मागणीत र्ाढ होत आह.ेपरांत ुत्या प्रमाणात 

उत्पादन होणे आर्श्यक आह.े तरी देखील भारतीय कृषी क्षेत्रा समोर आव्हान ेआहते ती खालील प्रमाणे: 

१  र्ाढती लोकसांख्या आणण अन्नधान्य उत्पादन  

२  हर्ामान बदल  

३  भाांडर्लाची कमतरता  

४  आधुणनक तांत्रज्ञानाचा अभार्  

५  जलससचन सुणर्धाांचा अभार्  

६  णर्जेची कमतरता  
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७  बाजारपेठेचा अभार्  

८  कृषी प्रदक्रया उद्योगाांचा अभार्  

अशा रीतीने भारतीय कृषी क्षेत्रा समोर णर्णर्ध आव्हान ेआहते. 

समारोप: 

भारतीय कृषी क्षेत्रार्र हर्ामानातील बदलामुळे उत्पादकतेर्र, रोजगारार्र, जणमनीच्या सुपीकतेर्र कृषी सांबणधत 

व्यर्सायार्र प्रणतकूल पररणाम झालेले ददसून येतात. आणण त्यासाठी पीक व्यर्स्थापन केल्यास णनणितच भारतीय 

कृषी क्षेत्राचा सर्ावगीण णर्कास घडून येईल.भारतीय कृषी क्षेत्रा समोर णर्णर्ध आव्हाने आहते. कृषी क्षेत्राचा णर्कास 

झाल्यास त्यार्र आधाररत प्रदक्रया उद्योगाांचा णर्कास घडून रोजगार णनर्गमतीत र्ाढ होऊन पयावयाने ग्रामीण भागाचा 

णर्कास होण्यास मदत होईल.आणण यातनूच सर्व समारे्शक णर्कासाचे ध्येय साध्य होईल. 
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                 uSfrdrk vkf.k uSfrdrsps iz’u 
 

 

  MkW- lqfuynŸk ,l- xojs 

rŸoKku foHkkx izeq[k] f’koGs egkfo|ky;] f’koGs 

Email: sunildattgavarae@gmail.com 
 

 

izLrkouk % 

 uSfrdrsyk foKku] Kku] ckSf)d ijaijk vkf.k ^uSfrdrk* vls EgVys tkÅ ‘kdrs] gs ’kCn 

lekukFkhZ Eg.kwu okijrkr- uSfrdrspk vH;kl dk; vkgs] R;kpk fo‛k;- uSfrdrsps izfrfcac vi?kkrkus 

ukgh cur rj uSfrdrsP;k osxosxGÓkk izfrek r;kj gksrkr- uSfrdrk QDr rh vkgs vls ukgh- myV 

rs vlsp vlkos- ukrslaca/kkrhy uSfrdrk usgeh la;e Eg.kwu dke djrs] rh iqjkrursP;k toG vkgs] 

,[kk|k O;ähph Lor%yk e;kZfnr dj.;kph {kerk] vko’;d vlY;kl] R;kP;k uSlfxZd bPNkaoj 

canh ?kky.ks- uSfrdrsph rqyuk eueuk’kh djrk ;sr ukgh- R;kps Lor%ps rdZ vkgs] uSlfxZd 

izfØ;sP;k rdZ’kkL=kis{kk deh dBksj vkf.k ca/kudkjd ukgh- gs dk;|kP;k Lo:ikr vfLrRokr vkgs 

vkf.k viokn dj.;kph ijokuxh nsr ukgh- ijarq gk ,d dk;nk vkgs tks O;ähus Lor%P;k 

bPNsuqlkj LFkkfir dsyk vkgs- uSfrdrse/;s] ,[kknh O;äh dkaVP;k vpwd ‘kCnkr lkaxk;ps >kys rj 

^dsoG R;kP;k Lor%P;k vkf.k rjhgh lkoZf=d dk;|kP;k v/khu vkgs-* 

vH;klkph mfí"V;s %                                                                              

1- uSfrdrsps Lo:i letkowu ?ks.ks-                                                                             

2- uSfrdrsph Hkwehdk dk; vkgs ;kpk fopkj dj.ks-  

3- uSfrdrsph ladYiuk o mn; letkowu ?ks.ks- 

4- uSfrdrk vkf.k ekuo ;kapk laca/k fopkjkr ?ks.ks 

x`fgrd % 

1- uSfrdrsps Lo:i dk; vkgs- 

2- uSfrdrseqGs leL;k deh gksr vkgsr dk dh ok< gksr vkgsr- 

3- txkr uSfrdrspk mi;ksx dlk djrk ;sbZy- 

vH;kl i/nrh %  

izLrqr ‘kks/k fuca/k fyfg.;klkBh nq¸;e rF; ladyu i/nrhpk voyac dj.;kr vkyk vkgs- ;klkBh Hkkjrkps 

lafo/kku] fofo/k ekflds] iqLrds] orZekui=] izfr;ksfxrk niZ.k vkf.k baVjusV bR;knh ek/;ekrwu nq¸;e lkexzhps ladyu 

dj.;kr vkys vkgs- 

uSfrdrk Eg.kts dk;\ 

^uSfrdrk* gk ‘kCn "Ethos" o:u vkyk vkgs- lq:okrhyk] yksdkpkj gs lgoklkps ,d usgehps fBdk.k] ,d ?kj] 

,d ekuoh fuoklLFkku] ,d izk.kh vÏk] i{;kaps ?kjVs Eg.kwu letys xsys- R;kuarj rs izkeq[;kus dks.kR;kgh ?kVusps 

fLFkj Lo:i] izFkk] LoHkko] pkfj«; Bjow ykxys( Eg.kwu gsjkfDyVlus ,dk fBdk.kh EgVys vkgs dh] euq‛;kps vkpkj gs 

nSor vkgs- vFkkZrhy cny f’kdo.kkjk vkgs- gs ,[kk|k O;ähps lkekftd orqZG vkf.k R;kps pkfj«; ;kaP;krhy laca/k 

Li‛V djrs- o.kkZaP;k vFkkZe/;s ^,FkkWl* ;k ‘kCnkiklwu lq:okr d:u] vkWfjLVkWVyus ,d fo’ks‛k oxZ n’kZfo.;klkBh 

^uSfrd* gs fo’ks‛k.k r;kj dsys- ekuoh xq.k] T;kyk R;kus uSfrd xq.k vls EgVys vkgs- uSfrd xq.k gs O;ähP;k 

LoHkkokps] LoHkkokps xq.k/keZ vlrkr] R;kauk vk/;kfRed xq.k ns[khy Eg.krkr- rs ,dk cktwyk] Mk;uks,fVd 

¼Dinoetic½ xq.kkaiklwu eukps xq.k/keZ Eg.kwu fHkék vkgsr- mnk- Hkhrh gh uSlfxZd ifj.kke vkgs] Le`rh gh eukph 

ekyeÙkk vkgs vkf.k la;e] /kS;Z] mnkjrk] U;k; gs pkfj«;kps xq.k/keZ vkgsr- uSfrd ln~xq.kkaP;k laiw.kZrsyk vFkkZps fo’ks‛k 

fo‛k; {ks= Eg.kwu fu;qä dj.;klkBh vkf.k gs Kku Lor% ,d fo’ks‛k foKku Eg.kwu BGd dj.;klkBh vkWfjLVkWVyus 

^uSfrdrk* gk ‘kCn okijyk vkgs-  

uSfrdrk ekuoh Ñrhaps fu;eu dj.;kP;k eq[; ekxkZaiSdh ,d ekxZ vkgs- uSfrdrse/;s uSfrd “f‛Vdksu vkf.k 

Hkkouk] thoukph izo`Ùkh vkf.k rÙos] /;s; vkf.k Ñrh vkf.k laca/kkps gsrw] pkaxys vkf.k okbZV] foosd vkf.k 

vizkekf.kdi.kk] lUeku vkf.k vieku] U;k; vkf.k vU;k;] n;k vkf.k Øwjrk] vkn’kZ vkf.k vuknj bR;knhae/;s js‛kk 
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lekfo‛V vkgs- cny gk ,d “f‛Vdksu vkgs- uSfrdrk oLrqfu‛B vkgs] fulxkZP;k vifjofrZr fu;ekapk rks ,d lap 

vkgs- T;kps ikyu mPp psrusP;k fodklkl gkrHkkj ykors- R;kaP;k mYya?kukeqGs egRokP;k ÅtsZe/;s ?kV gksrs vkf.k 

,[kk|k O;ähph v/kksxrh gksrs- rFkkfi gs er fufoZokn vkf.k O;kogkfjd“‚VÓkk fujk/kkj ukgh- uSfrdrspk mÌs’k laca/kkaP;k 

fu;euph ,dlekurk vkf.k lektkrhy la?k‛kZ deh dj.ks vkgs- 

uSfrdrk izkeq[;kus laxksiu] FkksMÓkk izek.kkr & lgkuqHkwrhP;k ;a=.ksP;k Ñrh fdaok vuqdwyu izfØ;sP;k 

ifj.kkeLo:i r;kj gksrs- O;ähps uSfrd] ,d vR;ko’;d vopsru ;a=.kk Eg.kwu Lor%yk tk.khoiwoZd xaHkhj 

fo’ys‛k.k vkf.k lq/kkj.kslkBh pkaxys nsr ukgh- uSfrdrk gk uSfrdrsP;k vH;klkpk fo‛k; vkgs- uSfrdrsP;k iyhdMs 

tk.kkjh ,d O;kid ladYiuk Eg.kts uSfrdrk gks;- 

uSfrdrspk mn; % 

 uSfrd fud‛kkaph ,d iz.kkyh Eg.kwu uSfrdrsP;k mn;kcÌy dks.kh cksyw ‘kdr ukgh- T;ke/;s lkekU;i.ks 

foKku fdaok rÙoKkukP;k mn;kcÌy cksyys tkrs- okLrfodrsP;k fof’k‛V {ks=kr lS)kafrd LokjL;k}kjs uSfrdrk fuekZ.k 

dsyh tkr ukgh- cgqrsd foKkukaizek.ks] rh lkekftd thoukrhy oLrqfLFkrhoj vk/kkfjr vkgs- uSfrdrk ekuoh lektkr 

,dk Bjkfod VII;koj m˜or ukgh- ijarq R;kP;k fodklkP;k loZ VII;kaoj ,dk Lo:ikr fdaok nqlÚ;k Lo:ikr rh 

varHkwZr vkgs- loZ= vkf.k izR;sd osGh] R;kP;k Lor%P;k lektkr jkg.kkÚ;k O;ähph bPNk lokZr oSfo/;iw.kZ 

lkexzhP;k uSfrd fud‛kkauh cka/kysyh vlrs- T;kr jhfrfjokt] /kkfeZd fdaok jkT; laLFkkaps Lo:i vlrs- ;k vFkkZus] 

uSfrdrk KkukP;k vk/kh vlrs vkf.k cgqrsdnk R;kP;k fodklklkBh ,d ‘kfä’kkyh mÙkstu vlrs- izkeq[;kus 

uSfrdrsP;k {ks=kr] rÙoKkukpk fopkj m˜orks- uSfrd T;kyk vxksnjp vxE;&ns; Eg.kwu letys tkrs- euklkBh [kqyh 

mÌh‛Vs lk/; dj.;klkBh vko’;drsuqlkj dkGkP;k vks?kkr R;kps vkSfpR; vko’;d vlrs- R;kp osGh uSfrd 

VsfyvksykWth ¼Telelogy½ vifjgk;Zi.ks ,d nk’kZfud vkWUVksykWthdMs ¼Ontology½ usrkr- ^dk; vlkos* gs 

^vfLrRo*P;k nk’kZfud KkukP;k enrhus Li‛V dsys tkrs- lkekftd vkf.k oS;fäd ekuoh psrusP;k fodklkr uSfrdrsps 

gs izk/kkU; vlwugh] oSKkfud uSfrdrsps ifgys ,sfrgkfld“‚VÓkk Kkr iz;Ru rqyusus m’khjk fnlwu ;srkr- tj uSfrdrk 

lkekftd fo/kk;dkaps ,sfgd ‘kgk.ki.k Eg.kwu iqjkru dkGke/;s vfLrRokr vkgs vls ekuys xsys ikfgts- rj uSfrdrk 

,d nk’kZfud fl)kar Eg.kwu lkWØsfVl uarjp lkafxrys tkÅ ‘kdrs- 

uSfrdrsph ladYiuk % 

 uSfrdrsP;k Js.khlkBh fud‛k “f‛Vdksu vko’;d vkgs- thoukP;k tkxsr lekt vkf.k vfHkeq[krk izkIr dj.ks 

vkf.k loZlk/kkj.ki.ks uSlfxZd ikrGhoj Kkukps ewY;kadu dj.;klkBh ,d iz.kkyh r;kj dj.;klkBh uSlfxZd fud‛k] 

v’kh bPNk iw.kZ dj.ks vo?kM vkgs- dkj.k uSfrdrk gh vk/khp ,d mPp Lrjh; ewY;ekiu iz.kkyh vkgs th ekuorsyk 

vkf.k izR;sd O;ähyk dks.kR;kgh Ñrh vkf.k fopkj ,desdka’kh v{kj’k% lacaf/kr dj.;kph ijokuxh nsrs- 

 vki.k tsOgk gh ladYiuk letwu ?ks.;kpk iz;Ru djrks rsOgk loZizFke vki.k y{kkr ?ksrks dh] uSfrdrsph 

ladYiuk ,dk fo’ks‛k izdkjs ;’kLohfjR;k ulY;kl vkn’kZ vkf.k okLrokcÌy ekuoh lH;rsps Kku ,d= djrs] vkn’kZ 

Lor%yk okLrfodrsdMs vkdf‛kZr djrks- tcjnLrhus uSfrd rÙokauqlkj rs cny.ks- loZlk/kkj.ki.ks ^ uSfrdrk*] ^ 

uSfrdrk*] ^uSfrdrk* gs ‘kCn osxosxGÓkk vFkZiw.kZ vFkkZalg ,df=r dj.;kps vkf.k R;kuqlkj R;kauk ,d osxGh oSpkfjd 

vkf.k ikfjHkkf‛kd fLFkrh ns.;kpk iz;Ru ‘kS{kf.kd iz;ksxkaP;k iyhdMs xsyk ukgh- lkekU; lkaLÑfrd ‘kCnlaxzgkr rhugh 

‘kCn ,desdkalkBh okij.ks lq:p vkgs vls vki.kkl fnlwu ;srs- mnk- jf’k;u Hkk‛ksr T;kyk uSfrd fud‛k Eg.krkr] 

R;kyk uSfrd fu;e fdaok leku vf/kdkj vlysys uSfrd fu;e EgVys tkÅ ‘kdrkr- oSKkfud“‚VÓkk dBksj vlY;kpk 

nkok dj.kkÚ;k Hkk‛ksr ,d egÙoiw.kZ vFkZ izkeq[;kus uSfrdrk vkf.k uSfrdrk ;k ladYiukae/;s Qjd dj.;klkBh fnyk 

tkrks- ijarq rks iw.kZi.ks /k:u ukgh- d/khd/kh Kkukps {ks= Eg.kwu uSfrdrsyk uSfrd rÙoKku Eg.krkr- ¼O;kolkf;d 

uSfrdrk] O;olk; vkpkjlfgark½ 

 uhfr’kkL= gs ,d foKku] foKkukps {ks=] ckSf)d ijaijk vkf.k ^ uSfrdrk* vls EgVys ikfgts- ;k ‘kCnkauk 

lekukFkhZ ‘kCn Eg.kwu okij.ks gk uSfrdrspk vH;kl vkgs] R;kpk fo‛k; vkgs- uSfrdrk Eg.kts dk;\ gk iz’u dsoG 

izkjafHkdp ukgh rj uhfr’kkL=krhy ifgyk iz’u vkgs- lqekjs vMhp gtkj o‛kkZaP;k ;k foKkukP;k laiw.kZ bfrgklkr rks 

frP;k la’kks/ku vkoMhpk eq[; dsaæfcanw jkfgyk vkgs- osxosxGÓkk ‘kkGk vkf.k fopkjpoar R;kyk osxosxGh mÙkj s nsrkr- 

uSfrdrsph dks.krhgh ,dy fdaok ,dp v’kh fufoZokn O;k[;k ukgh- th ;k ?kVusP;k ekSfydrs’kh FksV lacaf/kr vkgs- 

uSfrdrsps izfrfcac vi?kkrkus uOgs rj uSfrdrsP;k osxosxGÓkk izferk curkr- uSfrdrk lkekU;hÑr gks.;kP;k rF;kais{kk 

vf/kd vkgs- gs ,dkp osGh dk;Z Eg.kwu dk;Z djrs T;kr brj xks‛Vhacjkscjp R;kP;k lek/kkuklkBh lS)kafrd izfrfcac 
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vko’;d vlrs- uSfrdrk QDr rh vkgs vls ukgh- myV rs vlsp vlkos Eg.kwu uSfrdrk vkf.k uSfrdrk ;kaP;krhy 

iqjslk laca/k R;kP;k izfrfcac vkf.k Li‛Vhdj.kkiqjrk e;kZfnr ukgh- uSfrdrsyk Lor%ps uSfrdrsps ekWMsy lknj dj.;kl 

cka/khy vkgs- ;k lanHkkZr uSfrd rÙoosÙ;kaph rqyuk vkfdZVsDV’kh dsyh tkÅ ‘kdrs] T;kps O;kolkf;d O;olk; uohu 

dk;sZ vk[k.ks vkgs- 

 uSfrdrsP;k dsysY;k O;k[;k uSfrdrsP;k lkekU;r% /kkj.k dsysY;k erka’kh eksBÓkk izek.kkr lqlaxr vkgsr- 

uSfrdrk nksu ijLijlaca/kkr fnlwu ;srs- ijarq rjhgh fofo/k Qjd vkgsrp v½ ,[kk|k O;ähps oSf’k‛VÓk Eg.kwu ,d lap 

& uSfrd xq.k- ¼lR;] izkekf.kdi.kk] n;kGwi.kk b-½ c½ yksdkae/khy laca/kkaps oSf’k‛VÓk Eg.kwu & uSfrd fud‛kkapk ,d 

lap ¼vko’;drk] vkKk] fu;e b½ mnk- [kksVs cksyw udk] pksjh d: udk] ek: udk- 

 ,[kk|k O;ählkBh uSfrd vko’;drk dk;ns’khj vko’;drkais{kk [kwi tkLr vlrs] dkj.k rh uSfrd vkn’kZ] 

loksZPp U;k;kP;k “‚Vhdksukrwu d’kh vlkoh ;koj dsfær vlrs--- dk;ns’khj fud‛k vkn’kZ lk/; dj.;klkBh fof’k‛V 

,sfrgkfld ikrGh fuf’pr djrkr- uSfrdrk vizkekf.kdi.kk] vlH;i.kk] yksHk bR;knh dks.kR;kgh izdVhdj.kkpk fu‛ksn 

djrs vkf.k dk;nk dsoG R;kaP;k lokZr nqHkkZoukiw.kZ] lkekftd“‚VÓkk /kksdknk;d vfHkO;ähauk nMirks- uSfrd dk;|kapk 

vf/kdkj ve;kZn vkf.k tkLr vkgs] vls gsxsy Eg.krkr- 

 gsxsy R;kaP;k ^n fLifjV vkWQ fØ‹pWfuVh v¡M bV~l QsV* ;k iqLrdkr T;w vkf.k jkseu lektkP;k lkekftd 

vkf.k dk;ns’khj i)rhaoj Vhdk dsy syh vkgs- lkekftd vkf.k dk;ns’khj dk;ns vkf.k lÙksP;k laLFkkapk lH; izHkko 

vksG[krkuk] R;kp osGh R;kauh vkSipkfjd =qVh y{kkr ?ksrY;k- dk;nk] T;ke/;s [kktxh fgrkps lkoZf=dhdj.k vkf.k 

oS;fäd rs loZlk/kkj.k v/khurk lekfo‛V vlrs- dk;|kph uSfrd viw.kZrk xqUgs vkf.k f’k{ksP;k ;a=.kse/;s izdV gksrs- 

dk;|kph veayctko.kh dsoG U;k; iqulZapf;r djr ukgh] rj R;kps nqgsjh mYya?ku ns[khy djrs- izFke xqUgsxkj 

dk;|kph e;kZnk vksykaMrks vkf.k uarj Qk’kh ns.kkjk loksZPp vkns’k ^rw ek: udksl* ukdkjrks- ekuoh thoukoj 

vfrØe.k djrks- dsoG izse] {kek vkf.k lyks[kk uSfrd U;k; iqulZapf;r d: ‘kdrks- 

 gsxsy vls Eg.krkuk fnlrkr dh] ^T;k O;ähpk vkRek dk;ns’khj laca/kkis{kk oj vkyk vkgs vkf.k dks.kR;kgh 

mÌs’kkP;k v/khu ukgh R;k xqUgsxkjkyk {kek dj.;kl dkghp gjdr ukgh- dkj.k R;kus dks.kR;kgh izdkjs R;kP;k 

vf/kdkjkauk Li’kZ dsyk ukgh] ,[kk|kus dk;|kP;k oLrwoj vfrØe.k djrkp] rks rkcMrksc R;k vkiY;k vf/kdkjkpk 

R;kx djrks- v’kk O;ähpk vkRek lyks[;klkBh [kqyk vlrks] dkj.k rks rkcMrksc dkghgh iqulZapf;r d: ‘kdrks- 

eS=h] izsekP;k ukR;kr iqUgk izos’k djk-* vijk/kkyk f’k{kk fnyh tkrs] xqUgk Eg.kts Qk’kh ns.kkjk- gk lkekftd 

^U;k;kpk* [ksG vkgs] tks lektkr ekuoh laca/kkaP;k th.kksZ)kjklkBh tkxk lksMr ukgh- 

 ftrds vf/kd dkVsdksj dk;ns vkf.k ‘käh lajpuk vf/kd etcwr- rØkjh vkf.k ijLij nkO;kaps izek.k ftrds 

ok<sy frrds lkekftd r.kkokps izek.k ok<ys ikfgts- vkiY;kyk ;k dYiusoj tksj ns.ks egÙokps vkgs dkj.k 

dk;ns’khj lekrkcÌy] dk;ns’khj fu;eu etcwr dj.;kfo‛k;h dks.krhgh ppkZ ekuoh laca/kkaP;k fu;eu O;oLFksrhy 

uSfrd ik;k vLi‛V d: u;s- vkiY;kyk vls okVrs dh] uSfrdrk vkf.k uSfrdrsP;k ladYiukae/;s Qjd iq<hyizek.ks 

vkgs& lektkP;k pkSdVhr] lkekftd laca/k vkf.k laca/kkae/;s uSfrdrsps fu;e vkf.k vko’;drk- mnk- dksM] dk;Z 

vkf.k ftFks ,[kk|k O;ähpk fopkj dsyk tkrks- loZ ^vfLrRokph [kksyh*e/;s oSf’od fo’okr] fujis{k ¼bZ’oj½ lg “

‚Vhdksu laca/kkae/;s] uSfrdrsph ladYiuk ykxw vkgs- ¼gsxsyus lkafxrY;kizek.ks & uSfrdrsP;k Hkk‛ksr] ,d O;äh bZ’ojk’kh 

laokn lk/krs-½ 

 uSfrdrk gs ,d foKku vkgs] Kkukps {ks= vkgs] ,d nk’kZfud ijaijk vkgs] uSfrdrsP;k vH;klkr ,d nk’kZfud 

vuqHko vkgs- uSfrdrk uSfrdrsps ekWMsy cuors] ts ekuoh ÑrhaP;k gsrwae/;s pkaxY;k gsrwlkBh ;ksxnku fnys ikfgts] 

uSfrd vko’;drkaps Lo:i ‘kks/krs] ,[kknh O;äh dk; djrs vkf.k dk; dsys ikfgts ;kaP;krhy lrr folaxrhps 

dkj.k- Ogh- ,y- lksyksoho ;kauh R;kaP;k dk;kZP;k izLrkousr EgVys vkgs dh] ^pkaxY;kps vksfpR;* Eg.kts Ñrhps Kku 

Eg.kwu uSfrdrsps /;s;- rks uSfrd rÙoKkukph rqyuk ,dk ekxZn’kZd iqLrdkr djrkr ts mYys[kuh; fBdk.kps o.kZu 

djrs] ijarq ,[kk|k O;ähyk dqBs tk;ps rs lkaxr ukgh- dkj.k R;kP;k ÑR;kapk uSfrd gsrw fuf’pr dj.;klkBh 

euq‛;kyk vk/khiklwu izkFkfed ik;k mnk- foosd] n;k] vknj] izse b- vkgs- ;k vFkkZus] uSfrdrk gs ,d eq[; foKku 

vkgs- O;kogkfjd] ifgY;k Øekadkoj thoukrhy ljkoklkBh ;kph rarksrar vko’;drk vkgs- 

 uSfrdrk iz’ukaph mÙkjs ‘kks/krs & uSfrdrk d’kklkBh vkgs\ rs dls vkf.k dsOgk m˜oys\ ,sfrgkfld 

fodklkP;k izfØ;sr vkf.k dks.kR;k fn’ksus yksdkaP;k uSfrd dYiuk cnyrkr\ nqlÚ;k ‘kCnkr uSfrd izxrh vkgs dk\ 
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MkW- lqfuynŸk ,l- xojs 

 

 

okbZVkoj pkaxY;kpk fot; ‘kD; vkgs dk\ dh ukgh\ okbZV O;ähe/;s brds [kksyoj :tysys vkgs dh vk’kkoknkps 

dkj.k ukgh\ bR;knh- 

 uSfrd rÙoKku gk dks.kR;kgh izdkjP;k rÙoKkukpk usgehp lokZr osnuknk;d Hkkx vkgs- dkj.k izR;sd 

O;ähP;k vfLrRokps vFkZ] ewY; vkf.k laiw.kZ ekuorsps ^’kkfir* iz’u iw.kZi.ks letysys ukghr- izR;sd ;qx] izR;sd 

rÙoosÙkk] izR;sd O;ähyk Lor%cÌy fopkj dj.kkjk vkiyk “‚Vhdksu fuoM.;kpk] T;kyk rks letrks vkf.k T;kauk 

okVrks R;kaps vuqlj.k dj.;kpk vf/kdkj vkgs- jf’k;u rÙoosÙkk ,l- Ý¡d ^n ehfuax vkWQ ykbQ* e/;s fyfgrkr dh] 

gk iz’u lS)kafrd iz’u ukgh] fuf‛Ø; ekufld [ksGkpk fo‛k; ukgh] ^gk iz’u Lor% thoukpk iz’u vkgs] rks rlkp 

Hk;adj vkf.k [kja rj Hkqdsyk Hkkxo.;klkBh czsMP;k rqdMÓkkP;k iz’ukis{kk Hkh‛k.k xjt vlysyk vkgs-* uSfrd KkukP;k 

iz.kkyhe/;s ,d fo’ks‛k LFkku ,[kk|k O;ähP;k vk/;kfRed lkexzhP;k vrwV laca/kkr vkarfjd txk}kjs O;kiysys vlrs 

vkf.k Eg.kwup ^vkRE;kr uSfrd ÑrhaP;k mn;ksUeq[k ifjfLFkrhapk vH;kl* uhfr’kkL=kP;k fo‛k;ke/;s lekfo‛V vkgs- 

¼jf’k;u rÙoosÙkk& dsMh dsosfyu½ 

 uhfr’kkL= izkphu rÙoKkukP;k eq[; izokgkr m˜ors vkf.k R;kph fo’ks‛k vFkZiw.kZ lq:okr vkgs- ekuoh 

thoukps vFkZ] ewY; ;k uSfrd leL;kaP;k fufeZrhP;k lanHkkZr rÙoKkukpk rarksrar tUe >kyk- ^^rÙoKku Eg.kts 

vFkdi.ks foKkukdMs ‘kg.ki.kkdMs us.ks] ladYiukauk dYiuk] dkj.kkeqGs rdZ dj.ks- ijarq gs ?kM.;klkBh izse vko’;d 

vkgs vkf.k lokZr mnklhu] ‘kq)] uez vkf.k izfo= & lR;kps izse-* vls izse uSfrd dkghrjh vkgs vkf.k vFkZ vlk 

dh rÙoKku gh uSfrd ckc vkgs vkf.k izR;sd xks‛V th Lor%yk rÙoKku Eg.krs] ijarq uSfrd dYiusus osMysyh ukgh 

rh ,drj Nù rÙoKku vkgs fdaok dsoG rÙoKkukps ,d lk/ku vkgs vkf.k rs Lor% ukgh- rÙoKku xzhle/;s tUekyk 

vkys vkgs ts txkrhy ek.klkP;k [kÚ;k izfr‛Bsps xaHkhji.ks ewY;kadu dj.;kP;k uSfrd xjtsP;k izfrlknkr vkgs- 

fu‛d‛kZ % 

 uSfrdrsyk foKku] Kku] ckSf)d ijaijk vkf.k ^uSfrdrk* vls EgVys tkÅ ‘kdrs-uSfrdrsph rqyuk eueuk’kh 

djrk ;sr ukgh- R;kps Lor%ps rdZ vkgs- uSfrd ln~xq.kkaP;k laiw.kZrsyk vFkkZps fo’ks‛k fo‛k; {ks= Eg.kwu fu;qä 

dj.;klkBh vkf.k gs Kku Lor% ,d fo’ks‛k foKku Eg.kwu BGd dj.;klkBh vkWfjLVkWVyus ^uSfrdrk* gk ‘kCn okijyk 

vkgs- uSfrdrk ekuoh Ñrhaps fu;eu dj.;kP;k eq[; ekxkZaiSdh ,d ekxZ vkgs-  uSfrdrsP;k iyhdMs tk.kkjh ,d 

O;kid ladYiuk Eg.kts uSfrdrk gks;-  

^dk; vlkos* gs ^vfLrRo*P;k nk’kZfud KkukP;k enrhus Li‛V dsys tkrs- uSfrdrk lkekftd fo/kk;dkaps 

,sfgd ‘kgk.ki.k Eg.kwu iqjkru dkGke/;s vfLrRokr vkgs vls ekuy s xsys ikfgts- rj uSfrdrk ,d nk’kZfud fl)kar 

Eg.kwu lkWØsfVl uarjp lkafxrys tkÅ ‘kdrs- 

 uSfrdrsP;k dsysY;k O;k[;k uSfrdrsP;k lkekU;r% /kkj.k dsysY;k erka’kh eksBÓkk izek.kkr lqlaxr vkgsr- 

uSfrdrk nksu ijLijlaca/kkr fnlwu ;srs- ijarq rjhgh fofo/k Qjd vkgsrp v½ ,[kk|k O;ähps oSf’k‛VÓk Eg.kwu ,d lap 

& uSfrd xq.k- ¼lR;] izkekf.kdi.kk] n;kGwi.kk b-½ c½ yksdkae/khy laca/kkaps oSf’k‛VÓk Eg.kwu & uSfrd fud‛kkapk ,d 

lap ¼vko’;drk] vkKk] fu;e b½ mnk- [kksVs cksyw udk] pksjh d: udk] ek: udk- 

 uhfr’kkL= izkphu rÙoKkukP;k eq[; izokgkr m˜ors vkf.k R;kph fo’ks‛k vFkZiw.kZ lq:okr vkgs- ekuoh 

thoukps vFkZ] ewY; ;k uSfrd leL;kaP;k fufeZrhP;k lanHkkZr rÙoKkukpk rarksrar tUe >kyk- ^^rÙoKku Eg.kts 

vFkdi.ks foKkukdMs ‘kg.ki.kkdMs us.ks] ladYiukauk dYiuk] dkj.kkeqGs rdZ dj.ks-  

lanHkZ % 

1½ gjs vkj- ,e- uSfrdrk] f[kz’pu uhfr’kkL=] ts eWdDdsjh vkf.k ts pkbYM ª sl }kjs 1986 

2½ ,fQeksOg Ogh- Vh-] vkpkj vkf.k uSfrd foKku] rÙoKkukps iz’u 1982 

3½ xqlsuksOg ,- ,-] uSfrdrk] uohu rÙoKkukpk fo’odks‛k [kaM &4 2001 

4½ Apresyan R.G. uSfrd] uhfr’kkL= % fo’odks‛k ‘kCndks‛k] 2001 

5½ vékl ts-] uSfrdrk vkf.k uSfrdrk] ,Ulk;DyksihfM;k vkWQ ,fFkDl] ,y- lh- csdj vkf.k ch- csdj] [kaM 1] 

N.Y.-L.] 2001 
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Abstract 

मानव अतण प्राणी जीवनातील एक ऄत्यतं महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणून सपं्रषेण प्रक्रियचेा 

तवचार केला जातो. तवचारांचे अदान-प्रदान भाषा तवकास, कल्पना तनर्ममती, अतण प्रसार आत्यादी 

तवतवध बाबींमध्ये संप्रषेणाचे महत्त्व अह.े संप्रषेण प्रामुख्याने िातददक व ऄिातददक ऄिा स्वरूपाचे 

ऄसत.े दोन ककवा ऄतधक व्यक्तींमध्ये होणारे सपं्रषेण नैततक दषृ्ट्या योग्या-योग्य अह े का याचाही 

तवचार होणे अवश्यक ठरत.े संप्रेषण ककवा संवाद हा नैततक दषृ्ट्या युक्त माध्यमातून झाला तर तो 

ऄतधक फलदायी ठरतो तर ऄसा संवाद जेव्हा नैततक तनयमानंा डावलून होत ऄसले तर त्यामधून 

गैरसमज होण्याचा ऄतधक धोका ऄसतो. म्हणजचे प्रत्येक संवादात ऄथवा सपं्रषेणात नैततक मलू्याचं े

पालन होणे अवश्यक अह.े नैततक संवाद हा व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये तसचे सामातजक, िैक्षतणक, राजकीय, 

व्यवसातयक आ. सवव क्षेत्ांमध्ये होण ेकाळाची गरज अह.े नैततक संवादातनू मानवी अयषु्ट्य अतण या 

अयुष्ट्यािी संबंतधत सवव जीवन व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत होत.े यासाठी जो सवंाद साधला जातो 

तो संवाद नैततक मूल्यांवर अधाररत ऄसावा. संवाद साधताना कोणती सावधानता अतण नैततक बधंन े

ऄथवा तत्व ेपाळावीत याचा तवचार या संिोधन लेखात केला जाणार अह.े अधुतनक युग ह ेमातहती 

तंत्ज्ञानाचे युग अह.े मानवाकडून िातददक अतण ऄिातददक होणाऱ्या सपं्रेषणाबरोबरच सोिल 

मीतडयाच्या माध्यमातनू तांतत्क संप्रषेण दखेील ऄतधक वेगाने होताना अढळत.े संवादातील नैततकता 

तवश्वासाहवता वाढवत,े तनणवय घेण्याची प्रक्रिया सुधारते अतण दोन पक्षांमधील तवश्वास वाढवते.  

नैततकता दोन पक्षांना/  व्यक्तींना काय ऄपतेक्षत अह ेयाची मूलभूत मातहती घेउन संवाद साधण्याची 

प्रक्रिया अह.े नैततक संवादाची कल्पना अपणास “नैततक सपं्रषेण म्हणजे स्पष्टपणे, संतक्षप्तपण,े सत्याने 

अतण जबाबदार पद्धतीने संवाद साधणे” ऄिी करता यतेे.  परंतु नैततकदषृ्ट्या स्पष्ट मागवदिवक तत्त्वे 

नसलेल्या व्यक्तींमध्ये, व्यवसायात योग्य अतण ऄयोग्य फरक करणे अव्हानात्मक ऄसू िकते. 

KEY WORDS: संप्रषेण, नैततक, िातददक, ऄिातददक, तांतत्क संप्रषेण 

मानव अतण प्राणी जीवनातील एक ऄत्यतं महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणनू सपं्रेषण प्रक्रियेचा तवचार केला जातो. तवचाराचं े

अदान-प्रदान भाषा तवकास, कल्पना तनर्ममती, अतण प्रसार आत्यादी तवतवध बाबींमध्ये संप्रषेणाचे महत्त्व अह.े संप्रषेण 

प्रामखु्याने िातददक व ऄिातददक ऄिा स्वरूपाचे ऄसत.े दोन ककवा ऄतधक व्यक्तींमध्ये होणारे संप्रेषण नैततक दषृ्ट्या 

योग्या-योग्य अह ेका याचाही तवचार होणे अवश्यक ठरत.े संप्रषेण ककवा संवाद हा नैततक दषृ्ट्या युक्त माध्यमातनू झाला 

तर तो ऄतधक फलदायी ठरतो तर ऄसा संवाद जेव्हा नैततक तनयमानंा डावलनू होत ऄसले तर त्यामधून गैरसमज 

होण्याचा ऄतधक धोका ऄसतो. म्हणजचे प्रत्यके संवादात ऄथवा संप्रेषणात नैततक मूल्यांचे पालन होणे अवश्यक अह.े 

नैततक संवाद हा व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये तसेच सामातजक, िैक्षतणक, राजकीय, व्यवसातयक आ. सवव क्षेत्ांमध्ये होणे काळाची 

गरज अह.े नैततक संवादातनू मानवी अयुष्ट्य अतण या अयषु्ट्यािी संबंतधत सवव जीवन व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत 

होत.े यासाठी जो संवाद साधला जातो तो संवाद नैततक मलू्यांवर अधाररत ऄसावा. संवाद साधताना कोणती सावधानता 

अतण नैततक बंधन ेऄथवा तत्व ेपाळावीत याचा तवचार या संिोधन लेखात केला जाणार अह.े अधुतनक युग ह ेमातहती 

तंत्ज्ञानाचे युग अह.े मानवाकडून िातददक अतण ऄिातददक होणाऱ्या संप्रषेणाबरोबरच सोिल मीतडयाच्या माध्यमातनू 

तांतत्क सपं्रेषण दखेील ऄतधक वगेाने होताना अढळत.े  
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संवादातील नैततकता तवश्वासाहवता वाढवत,े तनणवय घेण्याची प्रक्रिया सुधारते अतण दोन पक्षांमधील तवश्वास वाढवते.  

नैततकता दोन पक्षांना/  व्यक्तींना काय ऄपेतक्षत अह ेयाची मूलभतू मातहती घेउन संवाद साधण्याची प्रक्रिया अह.े नैततक 

संवादाची कल्पना अपणास “नैततक संप्रषेण म्हणजे स्पष्टपणे, संतक्षप्तपण,े सत्याने अतण जबाबदार पद्धतीने संवाद साधणे” 

ऄिी करता येते.  परंतु नैततकदषृ्ट्या स्पष्ट मागवदिवक तत्त्वे नसलेल्या व्यक्तींमध्ये, व्यवसायात योग्य अतण ऄयोग्य फरक 

करणे अव्हानात्मक ऄसू िकते. 

नैततकता ककवा नीततिास्त्राचा तवचार करताना अज जे अह ेयापेक्षा काय ऄसावे ऄसा तवचाराचंा रोख ऄसतो. त्यामुळे 

प्रेषक व ग्राहक याचं्याकडून ते अज काय अहते यपेक्षा त्यानंी काय व कसे ऄसावे तह ऄपेक्षा ऄसणे म्हणजे संप्रषेणातील 

नैततकता होय ऄसे म्हणता येइल. त्यासाठी सपं्रषेण पढुीलप्रमाणे समजनू घ्याव ेलागले.  

भातषक अतण ऄ-भातषक सपं्रषेण 

दोन ककवा ऄतधक व्यक्तींमध्ये सपं्रेषण होत ऄसते. बोलणाऱ्या व्यतक्तची ईपतस्थती, ततचे पाहणे, क्रदसणे, ईभे राहणे, बोलण े

अतण ततच्या बोलण्यातनू प्रकट होणारे तवषय यामुळे दसुऱ्या व्यक्तीला खूप मातहती तमळते. संप्रषेण व्यक्तीच्या 

चेहऱ्यावरील हावभाव, िरीराची ठेवण अतण हालचाल, घातलेल ेकपड,े नीटनेटकेपणा, पाहण्याची पद्धती आ. द्वारे भातषक 

मागावतून होत ऄसत.े ऄिा भातषक अतण ऄ-भातषक प्रकारामंधून एखाद्या व्यक्तीची मनतस्थती, ततच्या भावना, ततच े

संभाव्य स्थान, मानसन्मान अतण दजाव आ. तवषयी ऄतधक मातहती तमळत.े  

सपं्रषेण : एक कौिल्य  

संवादाच्या/ संप्रषेणाच्या माध्यमातनू भातषक ककवा ऄ-भातषक वतवनाचे प्रकटीकरण होते. व्यक्तीच ेवतवन संकेतात्मक ककवा 

प्रतीकात्मक होत.े संकेतात्मक वतवन ह ेमानवी प्राण्याचे खास वैतिष्ट्य अह.े आतर प्राण्यापेक्षा मनुष्ट्य वेगळा अह ेतो याच 

वैतिष्ट्यामळेु. 

मनषु्ट्याला त्याच्या भोवतालची पररतस्थती, आतर माणसे, वस्तू, पदाथव, घडामोडी, घटना अतण स्वतः तवषयाच े

ज्ञान सपं्रषेणाद्वारेच होत ऄसत.े संप्रषेण साधनाचं्या ज्ञानामुळे माणसाला माणसामाणसांमधील संबंध, वस्तू अतण पदाथव 

यांचे नाते, घटनािम अतण सबंधं समजतात. त्या अधारावरच तो तवतवध ऄनुमाने काढत ऄसतो. ऄनमुान करण्याच्या या 

क्षमतेमुळे मनषु्ट्य भोवतालच्या पररतस्थतीवर काही ऄंिी तनयतं्ण प्रस्थातपत करण्यास समथव ठरतो.  

सपं्रषेणाच ेकायव 

संप्रषेण नेहमीच सहतेकु ऄसते. संप्रषेणाचे कायव वैयतक्तक सासं्कृततक अतण सामातजक पातळीवर घडत ऄसते.  एकाच 

संस्कृतीत वागणारी माणसे समान मलू्ये, चालीरीती, अदिव अतण मानदडं यांनी एकमकेांिी जोडलेली ऄसतात. यामुळे या 

मूल्यांचा, चालीरीतींचा, अदिाांचा अतण मानदडं यांचा प्रेषक व ग्राहक यानंा ऄतभप्रते ऄसणारा ऄथव हा समान ककवा 

एकसारखाच ऄसतो. व्यक्ती एकमेकािंी बोलताना म्हणजचे संवाद साधताना तवचाराचंे अदान-प्रदान करताना 

त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची एकरूपता ऄसत.े  

व्यक्तीच्या िारीररक अतण सामातजक गरजाचं्या पतूी मधून ततला योग्य ते फतलत अतण िक्ती ईपलदध करून दणे्याचे कायव 

संप्रषेणातनू होत ऄसत.े समोरच्या व्यक्तीला जे सांगायचे अह ेते सांगणाराला ऄगोदर व्यवतस्थतपणे समजण ेअवश्यक 

अह.े प्रेषकाला ऄतभप्रते ऄसणाराच ऄथव ग्राहकाने काढला व त्यानसुार त्या ग्राहकाने योग्य तो प्रततसाद क्रदला तरच त े

संप्रषेण यिस्वी होत.े अपल्या मनातील तवचार ग्राहकाला स्पष्टपणे समजणे व तवतिष्ट प्रकारच्या प्रक्रियसे त्याला प्रवतृ्त 

करणे हचे संप्रषेणाचे प्रमुख ईक्रिष्ट ऄसते. त्या ईक्रिष्टाची पूतवता झाल्यास संप्रषेण कायवक्षम झाल ेऄसे म्हणता यते.े ह ेसववस्वी 

प्रेषक व ग्राहक यांच्या अतंररक नैततक भूतमकेवर ऄवलंबनू ऄसत.े दोघांच्याही बाबतीतील योग्यायोग्य बाजू समजनू घेउन 

तवचार करणे ऄथवा मांडणे तनतीप्रधान ठरेल.  

नतैतक सपं्रषेणाची मलूभतू तत्त्व े

नैततक सपं्रेषणाचे मुख्य तत्व प्रामातणकपणा अह,े कारण प्रत्यके घटक िक्य तततक्या तवश्वसनीय अतण तथ्यात्मक पद्धतीन े

मातहती सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. क्रदिाभूल करण्याचा ककवा क्रदिाभलू करणारी मातहती हा न-नैततक संवाद ऄसतो. 

याव्यततररक्त, नैततक संप्रषेणाचे "प्रामातणकपणा" तत्त्व आतर मखु्य तत्त्वांिी (सातत्य अतण जबाबदारी) तनरंतरपणे जोडलले े

ऄसते. त्यासाठी अपण खालील काही मलुभूत तत्वाचंा तवचार करू. 
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१. मोकळेपणा अतण पारदिवकता 

नैततक संप्रषेण ऄसे गृहीत धरते की सपं्रेतषत केलेली मातहती नेहमी एखाद्याच्या व्यतक्ततनष्ठ धारणेनसुार सादर केली जाते. 

ऄगदी कमीत कमी मागावने नैततक संप्रषेण आतरांना ईिेिनू ऄसते. आतरांिी संवाद साधताना िक्य तततका मोकळेपणा व 

पारदिवकपणा ऄसणे तहताचे ऄसते. त्यामुळे प्रत्यके प्राप्तकत्यावला समान संदिे प्राप्त होइल. 

प्रामातणक ऄसणे ह े एखाद्याच्या वैयतक्तक अतण व्यावसातयक तवश्वासाहवतेिी अतण सचोटीिी जोडललेे ऄसते. नैततक 

संप्रषेणाचे प्राथतमक ईक्रिष्ट म्हणजे गैरसमज ककवा गैरसवंादाच्या घटना टाळल्या जाव्यात. 

२. कोणत्याही सभंाव्य ऄडथळयाचंा तवचार 

कोणताही संवाद साधताना पुढे काही सभंाव्य ऄडथळे तनमावण होउ िकतात याचा तवचार संवादकत्यावने ऄगोदर करण े

ईपयुक्त ऄसते. यामुळे सवंाद प्रक्रिया ससुंवादी व सुटसुटीत होते. त्यामुळे दोघांचहेी नकुसान होत नाही. 

३. भाषचेा वापर 

श्रोत्यानंा समजेल ऄिी भाषा वापरणे हा नैततक संप्रणेाचा महत्वाचा गणु ठरेल. आंग्रजी भातषक नसलले्या मराठी 

प्रेक्षकासंमोर व्यावसातयक सादरीकरण आंग्रजीमध्ये सादर करण्यात काही ऄथव नाही. ह ेनैततक तत्वपालन व्हावे. 

ईदाहरण: मातहतीचे फक्त काही भाग मराठी प्रेक्षकांसमोर सादर करताना, आंग्रजीतील एका तवतिष्ट तवभागासह, मखु्यतः 

मराठी भाषते मातहती सपं्रषेण न करणे ऄनैततक ऄसेल. 

त्यामुळे काही भागाच्या बाबत ऄज्ञान राहील ऄिी गोष्ट टाळणे म्हणजे नैततकता. 

४. िददजाल 

प्रत्यके ईद्योगाचा स्वतःचा िदद संग्रह ऄसतो. सामान्य माणसािी बोलताना, जड िदद वापरणे टाळून समजण्यास सोप्या 

िददांसह बोलण े नैततक अह.े ऄसे झाले नाही तर संवादाचे काही भाग श्रोत्यानंा समजण्यासारखे नसतात. त्यामळेु 

नैततकतलेा ओहोटी लागते तह गोष्ट व्यवहायव नाही.  

५ भाषचेा प्रवाह 

नैततक सपं्रेषण प्रवाहाची पातळी तसेच ग्राहकांद्वारे बोलली जाणारी भाषा तवचारात घेतली जावी. जेणेकरुन 

संप्रषेण प्राप्तकत्याांना (बोलले ककवा तलतहललेे ऄसो) पूणवपणे समजू िकेल.  

६. ततं्ज्ञानाचा वापर  

तडतजटल युगात प्रगत तंत्ज्ञानाचा सहज वापर फार कमी लोक करतात. ईदाहरणाथव: स्माटवफोन्स सहज ईपलदध 

ऄसताना अतण भाषातंर ऄॅप्स भरपूर ऄसताना, प्रत्येकजण ऄिा प्लॅटफॉमवमध्ये प्रवेि करू िकत नाही. जर एखाद्या 

व्यवसायाला काही मातहती एखाद्या ऍतप्लकेिनद्वारे प्रेक्षकांसमोर सादर करायची ऄसले, तर ती त्यांच्या मूळ भाषते 

भाषांतररत करण्याच्या प्रयत्नात गोंधळ होउ िकतो. ऄिाप्रकारे, तवतिष्ट तंत्ज्ञानाचा वापर करण्याची क्षमता अत्मत्सात 

करून प्रेक्षकांिी सवंाद साधल्यास तो संवाद नैततक संवाद ठरू िकतो. 

७. सबंधं तवकास 

संवादाची कला लोकामंधी परस्पर संबंध ईत्तमपणे तवकतसत करण्यासाठी ईपयुक्त ठरते. व्यवसायात व्यवस्थापकासह काम 

करणारे कमवचारी, भागधारकांिी संवाद साधणारे ऄतधकारी ककवा आतर व्यवसाय प्रतततनधींिी बोलत ऄसललेे व्यवस्थापक 

यांच्या संवादात नैततक संवाद सूत्े ऄसल्यास व्यवसाय ऄतधक भरभराटीस जातो. जेव्हा एखादा व्यवसाय स्वतःमध्ये अतण 

आतर व्यावसातयक संस्था ककवा ग्राहक यांच्यािी संबंध तवकतसत करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा कोणताही गोंधळ ककवा 

गैरसमज याचंा ऄभाव ऄसणे महत्त्वाचे अह.े यासाठी, नैततक संवादाची तत्त्वे पाळली गेली पातहजते.   

८. सत्य अतण प्रामातणक व्हा 

ग्राहकािी ऄथवा श्रोत्यािी संबधं प्रस्थातपत करताना नेहमीच सत्य व प्रामातणकपणा या तत्वाचंे पालन केले जात अह ेहा 

तवश्वास समोरच्याला वाटला पातहजे. यासाठी िक्य तततके वस्तुतनष्ठ ऄसणे अवश्यक अह.े  श्रोत्याला वस्तुतनष्ठपणे तयार 

केललेा डटेा ईपलदध करून दणेे अतण त्यानंा ज्यावर तवश्वास ठेवायचा अह ेत्यावर तवश्वास ठेवण्यास मनाइ न करणे ह े

नैततक सवंादाचे ध्यये ऄसायला हवे. नैततक संवाद ऄचूक मातहती अतण तथ्यांवर अधाररत ऄसावा. 

९. सक्रिय ऐकण े

नैततक संप्रषेण प्रभावी होण्यासाठी, प्राप्तकत्यावने वक्त्याचे सक्रियपणे ऐकणे अवश्यक अह.े केवळ त्यांना काय 

ऐकायचे अह ेतेवढेच ऐकणे ककवा संभाषणाचे फक्त काही भाग ऐकणे ऄयोग्य अह.े याचा ऄथव ऄसा क्रक जेव्हा मुिा पणूवपण े

समजला नाही तर गरैसमजातनू ऄनके प्रश्न तनमावण होतात व सवंाद खंुटतो. म्हणनू अवश्यक तवे्हा प्रश्न ईपतस्थत करून 

योग्य मातहती तमळवावी व गैरसमजापासून दरू रहावे. 
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१०. नॉन-जजमेंटली बोलण ेटाळण े  

न-नैततकतेने अतण संतक्षप्तपणे सवंाद साधणे म्हणजचे प्राप्तकत्याविी नॉन-जजमेंटली बोलणे ह ेगैर-तनणवयपणूव पद्धतीने बोलण े

ऄसत.े त्यामुळे ऄनावश्यक संघषव तनमावण होतो. त्यामुळे सपं्रेषणातील त्ुटी अतण गैरसमज तनमावण होतात. ऄनावश्यक 

संघषव कोणत्याही व्यवसायासाठी घटक ऄसतो अतण ऄसा संघषव सहसा ऄनतैतक संप्रषेणातनू ईद्भवतो, ज्यामध्ये न-

तनणवयात्मक, अरोपात्मक अतण ऄत्यातधक टीकात्मक रटप्पण्या संवादातील ऄिा तबघाडांसाठी कारणीभूत ठरतात. ह े

टाळण्यासाठी समजूतदारपणा व एकमेकामंधील सामजंस्य ईपकारक ठरते. 

११. ऄनभुव सपंन्न व्हा  

ऄनभुव हा प्रत्यकेाच्या कृतीचा पाया ऄसला पातहजे. व्यावसातयक प्रेक्षकांिी संवादात बोलणाराचा वैयतक्तक ऄनभुव 

ऄसणे महत्त्वाचे अह.े या प्रकारची संप्रषेण पद्धत (ऄनभुवात्मक संप्रषेण) अपल्या प्रेक्षकांसाठी संपूणव ईपयुक्त ठरते. 

अपल्याला अपला मिुा तसद्ध करण्याकामी अपला ऄनुभव मदत करतो.  अपण प्रेक्षकांिी काय बोलले जात अह े त े

ऄतधक चांगल्या प्रकारे समजू िकेल जर अपणास प्रत्यक्ष ऄनभुव ऄसेल तर ऄन्यथा नाही. 

१२. प्राप्तकत्यावच्या पसतंीच्या सपं्रषेण साधनाला प्राधान्य द्याव े 

अपण जे सपं्रेषण साधन वापरतो तेच साधन समोरच्या व्यक्तीला समजवण्यासाठी वापरात ऄसू तर कदाचीत्त  अपणास 

प्रेक्षक गमावण्याचा धोका सभंवू िकतो. श्रोत्यांिी प्रभावीपण े संवाद साधण्यासाठी त्याच्या पसतंीचे सपं्रषेण साधन 

वापरावे. मग ते साधन समोरासमोर बोलण,े  इमले, कॉन्फरन्स कॉल, फोन कॉल, मेसेंजर ऄॅप आ. तसचे, व्यवसाय 

सादरीकरण प्रेक्षकासंमोर करताना डटेा सादर करताना सादरीकरणाची प्राधान्य पद्धत, मग ते अलेख, स्लाआड्स, 

पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेिन आ. ची जाणीव ठेवल्यास ईपयुक्त ठरेल. याव्यततररक्त बोलणाराची दहेबोली खूप महत्त्वाची ऄसल्यान,े 

व्यावसातयक ग्राहकांना समोरासमोर भेटणे याला ऄनेकदा प्राधान्य क्रदले जावे. 

१३. समजनू घणे्याचा प्रयत्न हवा  

समोरचा ग्राहक ऐकण्यात सक्रिय होण्यापवूी तसचे श्रोत्यानंी प्रततसाद दणे्यापवूी काय बोलले जात अह ेते पूणवपणे समजनू 

घेण्याचा प्रयत्न बोलणाराने करण ेअवश्यक अह.े श्रोत्यांनी स्पष्टीकरण तवचारणे ककवा एखाद्या मदु्द्द्याची पुष्टी करणे योग्य 

अह.े श्रोत्यांनी तवचारलेल्या प्रश्नांची ईत्तरे दणेे अवश्यक अह.े ईत्तर दणे्यापवूी, श्रोत्यांनी काय प्रश्न ईपतस्थत केला अह,े ह े

समजनू घेउन याचा तवचार केला पातहजे. "तबटतवन द लाइन्स" वाचणे ह ेदखेील एक महत्त्वाचे कौिल्य अह ेजे एखाद्याला 

काय बोलले गलेे नाही ह ेसमजण्यास मदत करते. 

१४. नकारात्मकता टाळा 

नैततकतनेे संवाद साधताना ह ेगृहीत ऄसते की, वक्ता ऄसभ्यपणा टाळेल,  तवनयिील अतण व्यावसातयक ऄसले तसचे 

कुिलतनेे वागेल. नैततकतेला धरून सभंाषण करताना संभाषण कत्यावला ह ेमातहत ऄसते की तमु्ही काय म्हणता व कस े

म्हणता. अवाज ऄथवा बोलण्याचा टोन हा संवादाच्या सवावत महत्वाच्या पलैूंपकैी एक अह.े जर टोन चकुीचा ऄसले तर 

श्रोता ऄथव पूणवपणे चकुीचा काढू  िकतो, ज्यामुळे ऄनावश्यक संघषव तनमावण होउन व्यवसायाची ईत्पादकता कमी होते. 

१५. आतरानंा व्यत्यय अण ूनका 

आतरांना बोलण्याची संधी ऄथवा परवानगी दणे ेही एक सभ्य व प्रभावी कामाचे वातावरण तयार करण्याची गरुुक्रकल्ली 

अह.े आतरानंा व्यत्यय अणल्यान ेगैरसमज अतण ऄनावश्यक संघषव तनमावण होतो अतण कामाच्या रठकाणी संप्रषेणामध्य े

तबघाड होतो. यामुळे कॉपोरेट प्रगतीमध्ये ऄडथळा यउेन समस्या तनमावण होतात. आतरांना व्यत्यय अणणे तह 

समोरच्याप्रती अदराची कमतरता दिववते. तसेच ऐकणाऱ्याला काय सांतगतल े जात अह े ते पणूवपणे समज ू दते नाही, 

ज्यामुळे ऄनकेदा गैरसमज तनमावण होतात. 

१६. गोपनीयता अतण गोपनीयतचेा अदर  

व्यवसायानंी त्यांच्या अचारसंतहतते एक कलम समातवष्ट केले पातहजे ते म्हणजे, ग्राहक अतण कमवचार यांची गोपनीयता 

अतण गोपनीयतेचा अदर करण्यासाठी काय योग्य अह ेह ेलक्षात घ्यावे. कामाच्या रठकाणी गप्पाटप्पा कमी करणे अतण 

क्लायंट ककवा कमवचार यांच्या वयैतक्तक जीवनाबिल ऄयोग्य सभंाषण करणे ऄतहतकारक अह.े कायमच कमवचाऱ्याचं्या 

तहताला क्रदललेे प्राधान्य नैततकता ऄसते.  

१७. जबाबदारी स्वीकारा 

कोणत्याही नैततक सपं्रेषण प्रिीयेत एक प्रमुख संवादक त्याच्या बोलण्यामुळे होणाऱ्या कृतींची जबाबदारी घेत ऄसतो. 

संवाद मग तो चांगला ऄसो वा वाइट. यामध्ये एखाद्याच्या सपं्रेषणाचे ऄल्पकालीन अतण दीघवकालीन दोन्ही पररणाम 
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समातवष्ट ऄसतात. तमुच्या िददाचंी जबाबदारी तुम्ही घेणे, नैततक संप्रषेणासह प्रामातणक ऄसण्याचे महत्त्व ऄतधक मजबतू 

करते.  वरील चचेवरून थोडक्यात प्रषेक व ग्राहक यांनी पुढील अदिववादी भूतमका सपं्रेषणाबाबत स्वीकारावयास हवी. 

अपण प्रभावी प्रेषक व्हावे ऄसे वाटत ऄसले तर अपणास स्वतःच्या क्षमताचंी जाणीव ऄसायला हवी. त्याच वेळी त्यान े

स्वत: अपल्या मयावदाचंा, दोषाचंा स्वीकार करण्याची मानतसक तयारी ठेवायला हवी. ज्याच्या कड ेअियाचे सिंमण 

करावयाचे अह ेत्याचा स्वभाव, तवचारपद्धती, ऄतभरुची यातवषयी ऄभ्यास ऄसायला हवा.  

प्रभावी सपं्रषेणासाठी प्रषेकान ेघ्यावयाची दक्षता 

1. अपला अिय प्रकट करण्यापवूी ग्राहकाकडून कोणत्या प्रकारची प्रततक्रिया अली पातहजे यावर प्रथम लक्ष कें क्ररितत 

करायला हवे व त्यानसुार अिय तनतश् चत करावा. 

2. ग्राहकाला सहजपणे अपले म्हणणे समजेल ऄश्या योग्य त्या संप्रषेण माध्यमाचंी तनवड करावी. 

3. संप्रषेण करताना भाषा किा पद्धतीने वापरावी यावर ऄतधक भर द्यावा. 

4. ग्राहकाला अपली भाषा समजते की नाही याचा ऄगोदर ऄंदाज घउेन तिा प्रकारचे बदल भाषमेध्ये करून घ्याव.े 

5. अपणास ऄपेतक्षत ऄसललेा ऄथव ग्राहकाने घ्यावा यासाठी भाषतेील संक्रदग्धता, ऄस्पष्टता या गोष्टी टाळायला हव्यात. 

6. जी मातहती समोरच्याला सांगावयाची अह ेती ऄगोदर अपणास स्पष्टपणे समजली अह ेका? याची खात्ी करावी. 

7. एखादी गोष्ट सांगताना त्याची पाश्ववभमूी ग्राहकाला मातहत अह ेऄसे गृहीत धरून अपण बोलतो तेव्हा ते नक्की बरोबर 

अह ेका? ह ेपाहावे. 

8. भाषेिी संबंतधत कौिल्ये प्रेषकान ेतवकतसत करायला हवीत. 

9. तीव्र भावतनक ऄवस्थेमध्ये सपं्रेषण करताना ऄतधकच जागतृ ऄसायला हव.े 

प्रभावी सपं्रषेणासाठी ग्राहकानंी घ्यावयाची काळजी 

 मातहतीचे एकाग्रतचत्ताने ग्रहण कराव.े 

 समोरचा मातहती दते ऄसताना अपले लक्ष दसुरीकड ेजाणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

 अिय समजतो की नाही याची खात्ी करावी. ऄन्यथा संदभाववरून ऄथव काढावा. त्यातिवाय प्रषेकािी मोकळेपणान े

चचाव करावी. 

 एकाच वाक्याचे दोन ऄथव तनघतात ऄिावेळी संदभव लक्षात घेउन पररतस्थतीनुसार योग्य ऄथव काढावा. 

नतैतक सपं्रषेणाच ेफायद े

नैततक सपं्रषेण मानवी मूल्य अतण प्रततष्ठलेा प्रोत्साहन दतेे, सत्यता, तनष्ट्पक्षता, जबाबदारी, वैयतक्तक सचोटी 

अतण स्वत:साठी अतण आतरांबिल अदर वाढवते. तर ऄनैततक संप्रषेणामुळे सवव सपं्रषेणाची गुणवत्ता धोक्यात यतेे अतण 

पररणामी व्यक्ती ज्या समाजात राहत ेत्या समाजाचे कल्याण धोक्यात यतेे. यातनू सववतहतकारी भूतमकेचे प्राधान्याने पालन 

करणे तह नैततकता पाळणे ऄतधक फलदायी ठरेल.  
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प्रस्तावना : 

  लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग अत्यतं महत्त्वाचा मानला जातो 

यासाठी नागररकांना काही घटनात्मक राजकीय अनधकारांची आवश्यकता असते. लोकशाही व्यवस्थेच्या 

मुळाशी व्यक्ती नहत जपण्यासाठी मतदानाचा हक्क समानतेन े प्रदान केला जातो. या राजकीय हक्काची 

पररपूततता करण्यासाठी संनवधानाने स्वतंत्र, ननष्पक्ष ननवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली क्रदसून येते. प्रस्तुत 

शोधननबंधात मतानधकार, ननवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया, त्यामधील बदल आनण आव्हाने, तसेच 

उपायोजना  आदी.घटकांचा अभ्यास करण्यात आला आह.े स्वातंत्र्यानंतर पनहल्या ननवडणुकीपासून ते आज 

पयंत ननवडणूक प्रक्रियेत झालेले अमुलाग्र बदल अभ्यासले आहते. क्रदवसेंक्रदवस या प्रक्रियेत अनधक सुलभता,  

ननष्पक्षपातीपणा ननमातण होण्यासाठी ननवडणूक आयोगान ेकेलेले प्रयत्न अभ्यासले आहते. प्रस्तुत शोधननबंध 

साठी प्रकानशत, अप्रकानशत ग्रंथ, ननवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ, दनैनकातील लेख आदी. प्राथनमक व 

दयु्यम साधनांचा आधार घेऊन शोधननबंधाची सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडणी केली आह.े 

मतानधकाराच े स्वरूप : भारतीय लोकशाही प्रानतनननधक लोकशाही आह.े भारतात समान तसेच नवरोधी नहतसंबंध लोकांचे 

अनेक गट आहते. राज्यकारभार पूणत सहमती च्या आधारे ककवा एक मतान ेचालणे शक्य नाही, म्हणून लोकांना आपल्या इच्छा-

आकांक्षा आनण नहतसंबंध आपल्या प्रनतननधीमार्त त व्यक्त कराव्या लागतात. प्रनतननधींची ननवड करण्यासाठी मतदानाची 

घटनात्मक तरतूद केली आह.े भारतीय संनवधानाच्या पंधराव्या प्रकरणातील कलम 326 मध्ये मतानधकाराबाबत स्पष्ट तरतूद 

केलेली आह.े भारतीय घटनेने कोणताही भेदभाव न बाळगता सुरुवातीला प्रारंभी एकवीस वषे पूणत असणाऱ्या प्रत्येक 

नागररकाला हा अनधकार क्रदला. 

प्रारंभी काळातील ननवडणकू पद्धती : स्वतंत्र भारताने लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर सावतनत्रक ननवडणुका 

घेण्यासाठी, 25 जानेवारी 1950 रोजी, भारत ननवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1951 52 च्या पनहल्या 

लोकसभा ननवडणुकीपासून आज पयंत ननवडणूक आयोगान े अनेक लोकसभा आनण नवधानसभा ननवडणूका यशस्वीपणे घेत 

दशेातील लोकशाहीचा ढाचा अबानधत ठेवला आह.े ननवडणूक आयोगाच्या गेल्या सात दशकातील प्रवासात मतदार नोंदणी 

आनण ननवडणूक प्रक्रिया यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत गेल्याचे क्रदसून येते. आयोगान े मुक्त आनण न्याय्य वातावरणात 

कालबद्ध पद्धतीने ननवडणुका घेऊन लोकशाही मूल्यांना अनधक बळकटी क्रदलेली क्रदसून येते.  स्वतंत्र भारत दशेातील पनहली 

सावतनत्रक ननवडणूक घेणे हे भारत ननवडणूक आयोगासमोरील अभूतपूवत असे आव्हान होते. पूवातनुभव नसताना एवढ्या प्रचंड 

लोकसंख्येसाठी ननवडणुकांचे संचालन करणे आव्हानात्मक होते. सारे जग या अभुतपुवत प्रक्रियेकडे नवस्मयान े पाहत होते. 

ननवडणूक आयोगान े हे आव्हान स्वीकारले. सन 1951-52 मध्ये लागोपाठ लोकसभा आनण नवधानसभा ननवडणुका घेऊन, 

भारतीय लोकशाहीकडे साशंकतेने पाहणाऱ्यांना नवस्मयचक्रकत केले. सुमारे 17.32 कोटी म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या एकूण 

49 टके्क जनता या ननवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाली. यासाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे काम अनतशय आव्हानात्मक होते. 

8 जानेवारी 1949 रोजी सुरू झालेली मतदार याद्या पुनररक्षण (अद्ययावतीकरण) प्रक्रिया आजतागायत सुरू असून, ही प्रक्रिया 

युवा नपढीला ननवडणूक प्रक्रियेत सहभागी व्हायला सक्षम करते. आजच्या काळामध्ये बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन 

ऑनलाइन पद्धतीन ेसुद्धा 18 वषे पूणत झालेल्या व्यक्तीला आपले नाव  

घरबसल्या मतदार यादीत समानवष्ट करता येते, तसेच त्यामध्य ेबदल करता येतो. 

ननवडणुकीतील बदलत े ततं्र आनण प्रक्रिया : मतदान करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कालानुरूप बदल होत गेला आह.े पनहल्या दोन 

ननवडणुकांमध्ये प्रत्येक उमेदवारांसाठी वेगळी मतपेटी होती. नशक्का मारलेल्या मतपनत्रका एकाच मतपेटीत टाकण्याची पद्धत 

1960च्या दशकात सुरू झाली. त्यानंतर यामध्ये बदल झाला. सन 2004 पासून ईव्हीएम द्वारे मतदानास सुरुवात झाली. 

मतदान यंत्राद्वारे केलेल्या मतदानाची पडताळणी करण्यासाठी, 2017 नंतर व्हीव्हीपटॅचा वापर सुरू झाला . 

1) मतदानप्रक्रियेत  अनधक गुप्तता आली. 

2) ननवडणूक प्रक्रिया अनधक पारदशतक आनण मजबूत झाल्याचे क्रदसून येते. 

3) आधुननक तंत्रज्ञानामुळे अथातत यंत्रावरील मतदान पद्धतीमुळे ननवडणूक प्रक्रियेतील जलद मतमोजणी होऊ लागली. 

4) ननवडणुकांचे ननकाल अत्यंत कमी वेळेत जाहीर होऊ लागले.  
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5) ईनव्हएम वापरामुळे बाद मतांची संख्या कमी झाली. 

6)  मतपेट्यात खोट्या मतपनत्रका भरणे आदी. गोष्टींना पायबंद ननमातण झाल्याचे क्रदसून येते.  

7) मतपनत्रकांचा साठी वापरण्यात येणाऱ्या लाखो टन कागदाची बचत झाल्यामुळे पयातवरण पूरकता ननमातण झाल्याचे क्रदसून 

येते. 

8)  कोणत्याही व्यक्तीला कोणतेही ननवडणूक पत्रक अगर नभत्तीपत्रक छापावयाच ेअसल्यास नावानशवाय अथातत प्रकाशकाचे 

नाव आनण प्रतींची संख्या छापावी लागते,यामुळे अननबंध छपाई वर बंधन आल्याचे क्रदसून येते. 

आदशत आचारसनंहता : 

भारतीय ननवडणूक आयोगान े सवत राजकीय पक्ष - संघटनांना नवश्वासात घेऊन सवत ननवडणुकांसाठी आदशत आचारसंनहता  

ननमातण केली आह.े न्याय्य  व मकु्त राजकीय वातावरणासाठी ती पूरक आनण पोषक  ठरल्याचे क्रदसून येते. टी एन शेषन या 

आयुक्तांची भूनमका यासाठी महत्त्वपूणत ठरल्याचे क्रदसून येते. ननवडणूक आयोग ननवडणुकांबाबत जागृती तसेच प्रचार 

करण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी दतेे. 

न्यायव्यवस्थचेी सक्रियता : 

भारतीय न्यायव्यवस्थेने ननवडणूक आयोगाच्या नवनवध सुधारणा आनण सक्षमीकरणासाठी नेहमीच सक्रिय सहाय्य केले आह.े 

उमेदवारांचे गुन्हेगारी पूवतचररत्र जाहीर करण्याचा, ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यांच्या वापरास पाठठबा दणेे, संरक्षण खात्यातील 

मतदार, ज्येष्ठ, क्रदव्यांग नागररक यांच्यासाठी मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी टपाली मतदान व्यवस्थेच्या संकल्पनेला 

पाठठबा क्रदला.पीपल्स युननयन र्ोर नसनव्हल नलबटी नवरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या ननकालांमध्ये 2013 मध्ये सवोच्च 

न्यायालयान ेक्रदलेल्या आदशेानंतर नोटा हा पयातय सुरू करण्यात आला. 

भारतीय ससंदचेी भनूमका : 

भारतीय संसदनेे ननवडणुकीसंदभातत कायदशेीर तरतुदी आनण आवश्यक कायदे ननयम करण्यासाठी आयोगाला नेहमीच पूरक 

भूनमका घेतल्याची क्रदसून येते. आधार काडत मतदार यादीशी संलग्न करणे, ज्यामुळे दबुार व बनावट मतदारांची नोंदणी टाळता 

येईल. तसेच वाढत्या महागाईच्या संदभातत उमेदवारांचा ननवडणूक खचत वाढवणे आदी. संसदचेे ननणतय ननवडणूक सुधारणांसाठी 

महत्त्वाचे आह.े 

मतदार जागतृी कायतिम : 

भारतीय ननवडणुका हा एक प्रकारचा लोकशाहीचा उत्सवच असतो, जनमताचे प्रनतबबब यातून प्रकट होत असते.मतदानानवषयी 

मतदारांची उदासीनता दरू करण्यासाठी, तसेच नवमतदारांची नोंदणी होण्यासाठी भारतीय ननवडणूक आयोगान े सन 2009 

पासून SVEEP नावाचा मतदार जागृती कायतिम सुरू केला. यामुळे मतदान टके्कवारी मध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे क्रदसून 

येते. ऑनलाइन मतदार नोंदणी साठी वोटर हले्पलाइन NVSP, PWD संकेतस्थळांची ननर्ममती केली गेली. चुनाव पाठशाळा हा 

एक असाच मतदार जागृती चा नानवन्यपूणत उपिम आह.े तसेच शाळा महानवद्यालयातूनही नवमतदार नोंदणी व मतदार जागृती 

मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आह.े त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये युवकांच्या मनामध्ये राजकीय जागृती ननमातण झाल्याचे क्रदसून येते. 

नोटा पयातय (NOTA) : भारतीय ननवडणूक व्यवस्थेत वरील पैकी कोणीही नाही (Non of the Above) हा पयातय मतदान 

प्रक्रियेत नव्याने समानवष्ट करण्यात आला आह.े पीपल्स युननयन र्ोर नसनव्हल नलबटी नवरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या 

ननकालांमध्ये 2013 मध्ये सवोच्च न्यायालयान े क्रदलेल्या आदशेानंतर नोटा हा पयातय सुरू करण्यात आला. नकारात्मक 

मतदानाचा पयातय दणेारा भारत हा जगातील चौदावा दशे ठरला आह.े परंतु हा पयातय नाकारण्याचा अनधकार ‘राईट टू ररजेक्ट’ 

दते नाही. राष्ट्रीय ननवडणुकांपासनू स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या ननवडणुकांपयंत नवनवध प्रमाणामध्ये हा पयातय वापरला गेला 

आह.े मात्र त्याच्या यशस्वीतेबद्दल मतमतातंरे आहते. नवनवध जनआंदोलनातून ही लोकप्रनतननधींना परत बोलावण्याच्या 

हक्काबद्दल ही चचात झाली आह.े भारतीय ननवडणूक आयोगान ेगेल्या सात दशकात नवनवध आव्हानांचा मुकाबला करीत मतदान 

प्रक्रिया अनधक पारदशतक, मुक्त, न्याय्य आनण शांततापूणत वातावरणात पार पाडल्याचे क्रदसून येते. असे असले तरी ननवडणूक 

यंत्रणेसमोर अजूनही काही जुनी- नवी आव्हाने उभी असलेली क्रदसून येतात. 

मतदान टके्कवारी चा मदु्दा : भारताची पनहली सावतनत्रक लोकसभा ननवडणूक सन 1951- 52 मध्ये पार पडली. या ननवडणुकीत 

17.32 कोटी मतदारांनी मतदान केले. अथातत एकूण 49 टके्क मतदान झाल्याचे क्रदसून येते. सन 2019 च्या लोकसभा 

ननवडणुकीचा अपवाद वगळता 65 टके्क पेक्षा अनधक मतदान झाल्याचे क्रदसून येत नाही. आज पयंत 40 त े 60 टके्क लोकच 

मतदान करतात. यापैकी सवातत जास्त मत े नमळवणार्या उमेदवाराला अनेकदा झालेल्या एकूण मतदानापैकी चाळीस ते 

पंचेचाळीस टके्क मत ेपडतात. अथातत एकूण पात्र मतदारांपैकी वीस पंचवीस टके्क मतदारांनी त्या उमेदवाराला मान्यता क्रदलेली 

असते. 

सपत्ती चा वाढता प्रभाव: अलीकडील काळात ननवडणूक प्रक्रिया श्रीमंत- धनवंत व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडे ककवा लोकांचा 

प्रभाव वाढल्याचे क्रदसून येते. धमतननरपेक्षता, समाजवाद, आर्मथक नवकास आदी अनेक मुद्दद्यांबाबत भांडवली पक्षयांची जनतेपुढे 

केली जाणारी भाषणे व आश्वासन ेयामध्ये आनण प्रत्यक्षातील कारभार व धोरणे यामधील तर्ावत वाढत गेलेली क्रदसून येते. 

सरकारचा कारभार आनण धोरणे भांडवलदार वगत, उच्चवणीय व पुरुष सत्ता यांना पोषकच रानहल्याचे क्रदसून येते. 
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ननवडणुकांमधील संपत्ती, जात, धमत, प्रदशे आदी. नकारात्मक मुद्दद्यांना बगल दणे्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक 

बनले असल्याचे क्रदसून येते. 

उपाययोजना 

प्रमाणशीर प्रनतनननधत्व : 

सवत समाज घटकांचे प्रनतननधी ननवडून येण्यासाठी प्रमाणशीर प्रनतनननधत्वच्या ननवडणूक पद्धतीचा वापर करायला हवा. या 

पद्धतीमध्य े उमेदवाराला मत न दतेा पक्षाला क्रदले जाते व मतदारसंघाचा आकार बराच मोठा ठेवला जातो. प्रत्येक पक्ष 

उमेदवारांची यादी प्रनसद्ध करतो. मतदारसंघ मोठे असल्यान ेलहान पक्षाला ही क्रकमान मत ेनमळवून प्रनतनननधत्व नमळण ेशक्य 

होते. मतनवभागणी मुळे होणारा र्ायदा नमळवून, सते्तवर येणे कुठल्याही पक्षाला वा आघाडीला  शक्य होत नाही. प्रत्येक 

नोंदणीकृत पक्षाला नजतकी एकूण मते नमळतात, त्या प्रमाणात जागा नमळतात. जगामध्ये याच पद्धतीचा अनधक प्रमाणात वापर 

केला जातो. 

उमदेवार नाकारण्याचा अनधकार नोटा :  मतदान प्रक्रियेत सध्या उमेदवार नाकारण्याचा ही पयातय मतदान यंत्रावर क्रदला गेला 

आह.े यासाठी मतदारांना वरील पैकी कोणीही नाही  (Non of the Above)  NOTA  हा पयातय नोंदवण्याचा अनधकार दणे्यात 

आला आह.े मात्र यामुळे केवळ मत नोंदवणे या पलीकडे या पयातयाचा प्रत्यक्षात ननवडणुकीवर काहीही पररणाम घडत नाही. 

म्हणून नोटा पयातयातून होणाऱ्या मतदानाची प्रक्रिया पुढील प्रमाण ेअसावी. 

1 एकूण उमेदवारांमध्ये अनधक मत ेनमळवणारा उमेदवार नवजयी असेल. 

2 नोटा पयातयाची मत ेसवातनधक असतील तर, 

अ) ननवडणूक रद्द करून ननवडणूक नव्याने घेतली जावी. 

ब) रद्द झालेल्या ननवडणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा ननवडणूक लढनवण्याचा अनधकार नसावा. 

एखाद्या जरी मतदारसंघात अशाप्रकारे सवत उमेदवार नाकारले गेले व पुन्हा ननवडणूक घ्यावी लागली तर राजकीय पक्षांना याची 

गंभीर दखल घ्यावी लागेल व उमेदवार ननवडीबाबत पारदशतक व काटेकोर धोरण अवलंबावे लागेल. 

उमदेवार परत बोलावण्याचा अनधकार : (Right to Recall) 

मतदान केल्यानंतर पाच वषे मतदारांच्या हातात काहीच ननयंत्रण राहत नाही. यासाठी एकूण जेवढे मतदान झाले आहे त्याच्या 

पन्नास टके्क लोकांनी मागणी केल्यास ननवडून गेलेल्या लोकप्रनतननधीस परत बोलावण्याचा अनधकार लोकांना क्रदला पानहजे. 

 ननवडणकुीतील खचत व पारदशतकता : ननवडणूक प्रक्रियेतील प्रचंड पैशाचा वापर हा आजच्या ननवडणूक प्रक्रियेतील एक गंभीर 

मुद्दा झाला आह े राजकीय पक्षानंा नबल्डर, व्यापारी, उद्योजक आदींकडून ननवडणुकीनवषयी प्रचंड ननधी नमळतो. त्यामुळे 

राजकीय पक्ष उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणामध्य े ननधी पुरवतात. ननवडणूक खचातवर आयोगाचे बंधन असले तरी त्यामधून ही 

पळवाटा काढल्या जातात. यावर कठोर ननयंत्रण आणण ेआवश्यक आह.े ननवडणूक खचातचा नहशोब सादर करणे बंधनकारक केले 

पानहजे. उमेदवारांच्या खचातच ेऑनडट काटेकोरपणे केले जाव.े तसचे प्रत्येक उमेदवाराचा ननवडणूक प्रचाराचा खचत आयोगाने 

मयातक्रदत स्वरूपात करावा. 

 गुन्हेगारी पाश्वतभमूी असलले्या वर ननयतं्रण : गेल्या काही वषातत गुन्हगेारी पाश्वतभूमी असलेल्या लोकप्रनतननधींचे प्रमाण 

वाढल्याचे क्रदसून येते. त्यामळेु दोन वा त्याहून अनधक वषे तुरंुगवासाची नशक्षा दणे्यास पात्र ठरणाऱ्या गुन्यातील आरोपी 

उमेदवारास उमेदवारी दऊे नये. राजकीय व क्रदवाणी गुन्ह ेसोडल्यास, इतर र्ौजदारी गुन्हे बलात्कार, खून, खंडणी आदी गुन्हे 

असणाऱ्या व्यक्तींना ननवडणूक लढनवण्यास बंदी असावी. मालमत्ता व गुन्हगेारी यासंबंधी खोटी मानहती दणेाऱ्यास ननवडणुकीस 

बंदी केली जावी 

ननष्कषत :   सध्या जगभरातील लोकशाही व्यवस्थाधोक्यात आलेल्या क्रदसतात.लोकशाही मूल्यांना आव्हान क्रदले जात आह.े 

पररणामी लोकशाही व्यवस्था ढासळून त्यांची जागा हुकुमशाही अथवा आभासी लोकशाही घेत आह.े भारताबरोबर स्वतंत्र 

झालेल्या जगभरातील  व्यवस्थांना अनेकनवध धोके ननमातण झाल्याचे क्रदसून येत आह.े सातत्याने नवकनसत होणाऱ्या नवराट 

तंत्रज्ञानाने लोकशाही मुठभराच्या हातात िनन्ित होत आह.े मात्र भारतीय लोकशाही रटकणे आनण नतची वृद्धी होणे याचे यश 

ननवडणूक आयोगाला द्यावे लागेल. गेल्या सात दशकापासून ह ेनसद्ध झाल्याचे क्रदसून येते. आयोगाने अनधक भक्कम आनण उत्तम 

यंत्रणाद्वारे प्रत्येक ननवडणुकीत ननमातण झालेल्या आव्हानांवर मत केल्याचे क्रदसून येते. भारतासारख्या जगातील मोठ्या 

लोकशाहीत ननवडणूक यंत्रणा राबनवणे आव्हानात्मक होते  आनण आह.े अलीकडील कोरोना महामारीतही आयोगाची 

कायततत्परता क्रदसून आली. आयोगाने कोरोना प्रोटोकॉल यशस्वीरीत्या नवकनसत केल्याचे गेल्या दोन वषातत अनेक ननवडणुकांमध्ये 

क्रदसून आले. 
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महहलाांच्या सामाहजक सधुारणा 
 

 

  .                    

              , आर.आर.                ,        

 

  र    : 

देशात भारताच्या आधी सुमारे दोनश ेवषे प्रयोगाची सुरुवात झालेली होती. मध्ययुगीन 

काळातील सरांजामशाही आहण परांपरा यातून समाज मुक्त होऊ पाहत होता. तत्कालीन हथथतीत 

सववत्र लोकशाहीची मूल्ये रुजू लागलेली होती .व्यक्ती थवातांत्र्याबरोबर स्त्री थवातांत्र्य स्त्री हशक्षण 

याचाही हवचार होऊ लागललेा होता. 

 भारतामध्य ेइांग्रजी राजवटीनांतर या सवव घटकाांचा पररणाम भारतीय समाजावर झाललेा ददसतो. 

नवहशहक्षत मांडळींनी आपल्या समाज सांथकृती याबाबत चचतन करण्यास सुरुवात केली होती. 

तत्कालीन भारतीय समाजव्यवथथेत अनेक वाईट चालीररती रुढी प्रथा परांपरा होत्या त्या 

सुधारणावादी चळवळीच्या माध्यमातून हवरोध केला गलेा. स्त्री-हशक्षण बालहववाह सती बांदी 

,हवधवा केशवपण हवरोध, हवधवा पुनर्वववाह ,स्त्रीचा वारसा हक्क ,स्त्रीचे हववाहाचे वय इत्यादी 

अशा सवव हस्त्रयाांची पररहथथती बदलण्याच्या सांदभावतील चळवळी सुरू झालेल्या ददसतात 

.सुरुवातीला या चळवळीचे नेततृ्व उदारमतवादी पुरुष वगावकडे होते. 

प्राथताहवक: 

1975 मध्य ेजेव्हा युहनयनच्यावतीने जगभर आांतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वषव साजरे झाल ेतेव्हा आपल्याकडील 

अनेक हवचारवांत हस्त्रयाांना स्त्री जीवनाचा अहधक व्यापक व डोळस हवचार करण्याची गरज वाटू लागली. नांतरच्या 

काळात मात्र स्त्रीहवषयक आांदोलनाचे नेतृत्व हस्त्रयाांकडे झाल.े या काळात अनेक स्त्री सांघटना उदयास आल्या. यामध्य े

स्त्री मुक्ती सांघटना, नारी अत्याचार हवरोधी मांच ,अक्षरा महहला दक्षता सहमती, थवाधार ,समाजवादी महहला सभा, 

स्त्री आधार इत्यादी अनेक सांघटनाांनी महहलाांचे अनेक प्रश्न सोडहवले. 

 8 माचव हा ददवस जागहतक महहला ददन म्हणून साजरा केला जातो. हस्त्रयाांचा आत्मस्मान ,आत्म सामर्थयव मूलभूत 

हक्काांच्या जाहणवेचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. भारतातील महहलाांच्या पररहथथतीत बदल झालेला आह े

.हवहवध कायवक्षेत्रात हस्त्रयाांच्या क्षमतेला ्याय व सांधी हमळत आह.े हस्त्रयाांना सामाहजक अहधकार हमळालेल ेआहते. 

प्रत्येक क्षेत्रात समान सांधी हमळालेली आह े . महहलाांना सामाहजक अहधकार हमळालले ेआहते. प्रत्येक क्षेत्रात समान 

सांधी हमळाली आह ेमहहला आर्वथकदषृ्ट्या सबळ झालले्या आहते  

एकोहणसाव्या शतकातील भारतातील स्त्री सधुारणा चळवळी 

भारतीय समाजातील जातीव्यवथथा, मूर्वतपूजा, पडदा पद्धत, बालहववाह, सती बांदी ,हवधवा पुनर्वववाह बांदी अशा 

अनेक समाजहवघातक चाली-ररती रुढी-परांपरा हवरुद्ध आवाज तत्कालीन समाजातील अहभजन वगावन े उठवला. 

सुधारणावादी मोहहमाांची सुरुवात सववप्रथम बांगालमध्ये झाली.1815 मध्ये राजा राममोहन रॉय याांनी आत्मीय सभा 

थथापन केली व सती प्रथा हवरोधी मोहहमेला सुरुवात केली.1818 मध्ये बांगालमध्ये सती पद्धती वर बांदी घातली . 

महाराष्ट्रात सुधारणा चळवळी लोकहहतवादी बाळशास्त्री जाांभेकर, हवष्ट्णुशास्त्री पांहडत याांनी हवधवा पुनर्वववाहाला 

अनुकूल मत हनमावण करण्याचे प्रयत्न केले. बालहववाह, बहुपत्नीत्व या हवरुद्ध आवाज उठवला.1891 मध्ये सांमती 
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वयाचा कायदा झाला. कायद्याच्या आधारे हस्त्रयाांचे प्रश्न सोडहवण्यावर सुधारकाांनी भर ददला.त्यामुळे सुहशहक्षत 

समाजाचे स्त्री सुधारणा चळवळीकडे अहधक लक्ष वेधले. तसचे हस्त्रयाांना हशक्षण देऊन त्याांच्या हथथतीमध्य ेसुधारणा 

घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुधारकाांनी सुरू केल े.महहला हस्त्रयाांचे प्रश्न सोडहवण्यावर सुधारकाांनी भर ददला.1848 मध्य े

महात्मा फुले याांनी पुण्यात मुलींसाठी पहहली शाळा काढली. हमशनरी शाळा बरोबरच अनेक खाजगी हशक्षण सांथथा 

काढून स्त्री हशक्षण प्रसार केला .महात्मा फुले नांतर पांहडता रमाबाईंनी स्त्री उत्थानाचे हवकासाचे कायव पुढे चालवल े. 

1889  मध्ये मुांबई येथ े ‘शारदा सदन’ ही बालहवधवाांसाठी वसहतगृह असणारी सांथथा थथापन केली. त्याचबरोबर 

रमाबाईनी 1900 मध्य े केडगावला ‘मुक्ती सदन’ थथापन केल.े या रठकाणी हजारो अनाथ पररतक्तत्या दषु्ट्काळग्रथत 

,हवधवा ,रुग्णाईत, शूद्राहतशूद्र हस्त्रयाांना आश्रय ददला. चहद ू धमावने नाकारललेी समानतेची माणुसकीची वागणूक 

त्याांना ददली. शालेय हशक्षणाबरोबरच त्याांनी हस्त्रयाांना सुतारकाम लोहारकाम ,जुना मळण ,भरत काम ही 

अथावजवनासाठी उपयुक्त कौशल्ये हशकवण्यावर ही भर ददला. स्त्री हशक्षणाचे व स्त्रीमुक्तीचे कायव करण्यात पांहडता 

रमाबाई याांचे योगदान बहुमोलाचे आह.े 

 महषी धोंडो केशव कवे याांनीही महाराष्ट्रात स्त्री हशक्षणाचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला त्याांनी भारतातील पहहल े

महहला हवद्यापीठ थथापन केल.े हवधवा पुनर्वववाह पररषदचेी थथापना केली. हवधवा हस्त्रयाांसाठी शाळा आश्रम 

महाहवद्यालय उभे केली. 

 अशापद्धतीने एकोहणसाव्या शतकातील हवहवध सांथथा ,सांघटना ,जातीय सांथथा, वगीय सांथथा याांनी हस्त्रयाांचे प्रश्न 

हाती घेऊन स्त्री सुधारणेचा प्रयत्न केललेा आह.े 

थवातांत्र्योत्तर काळातील स्त्री सधुारणा 

थवातांत्र्योत्तर काळात घटनाहधषठीत समता, स्त्रीहवषयक कायदे, शैक्षहणक प्रसार यामुळे हस्त्रयाांना कायद्याने समानता 

हमळतकेली. सांधी हमळताच अनेक क्षेत्रात हस्त्रयाांनी आपल्या कायावचा ठसा उमटहवला आहे. महाराष्ट्रात इतर 

राजयाांच्या तलुनते सुधारणावादी उदारमतवादी परांपरा अहधक होत्या. त्यामुळे स्त्रीहवषयक प्रश्नाांना चालना हमळाली 

तसेच सुधारणावादी हवचाराांची घडामोड झाली. त्यामुळे कला, क्रीडा ,साहहत्य ,हचत्रकाररता, सांगीत, गायन, 

हडझाइचनग, रत्नपारखी ,सामाहजक कायव व राजकीय कायव ,हवज्ञान व्यवसाय व्यवथथापन, शहर बाजार ,पोहलस खात े

,शैक्षहणक क्षेत्र, सांशोधन इत्यादी अशा अनेक क्षेत्रात बुहद्धमते्तच्या जोरावर उांची गाठली आह.े 

1932 च्या सुमारास हस्त्रयाांच्या अनेक सांघटना थथापन झाल्या. त्यामध्ये नॅशनल कौह्सल ऑफ हवमेन,इांहडया 

असोहसएशन अशा नामाांदकत सांघटना उदयाला आल्या. 1927 साली सुहशहक्षत हस्त्रयाांची एक  अहखल भारतीय 

महहला पररषद थथापन झाली. व्यक्ती थवातांत्र्य, समानता याांचा पुरथकार व सामाहजक अ्यायाहवरुद्ध आवाज 

उठवण्याचे कायव ही सांथथा करत होती. कमलादेवी चटोपाध्याय, सरोहजनी नायडू, हवजयालक्ष्मी पांहडत ,अमृता कौर 

इत्यादी सुहशहक्षत हवदषुी या सांघटनेशी हनगहडत होत्या. या सांघटनेच्या माध्यमातून हस्त्रयाांचे हशक्षण कायदे मतदान 

,हक्क ,देवदासीची अशा अनेक हस्त्रयाांच्या प्रश्न वाचा फोडण्यात आली. महाराणी हचमणाबाई गायकवाड, राणी 

लक्ष्मीबाई राजवाडे, उर्वमला महेता, माहलनी बाई सुखठाांकर, हांसा मेहता, अनुसयाबाई काळे, इांददराबाई घेऊन या 

कायवकत्याांनी पररषदेचे कायव मध्यमवगवपयांत पोहोचले आहण स्त्री हवकासाच्या प्रयत्नाांना सांघरटतपणा आणला. 

शैक्षहणक क्षेत्राबरोबरच राजकारणात सदक्रय सहभाग घऊेन स्त्री पुरुष समानतेसाठी अनके मागण्या करणे ,स्त्री 

हशक्षण आहण स्त्री हवकासाच्या क्षेत्रात कायव करणे, साहहत्य कला क्षेत्राांमध्ये स्त्रीया थवतः उतरल्या होत्या. कथा ,काव्य 

,कादांबरी ,आत्मचररत्र या साहहत्य प्रकारात लेखन करून हस्त्रयाांनी अनेक साहहत्य क्षेत्रावर आपला ठसा उमटवला 

होता. हगररजाबाई केळकर आहण आनांदीबाई हशके, कमलाबाई रटळक, हवभावरी हशरुरकर, हपरोज आनांदकर, 

मालतीबाई दाांडेकर, कमलाबाई आांबेवाल,े कमलाबाई दशेपाांडे, सत्यभामाबाई खरे, सांजीवनी मराठे, लक्ष्मीबाई 
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रटळक, काशीबाई काहनटकर, इांददरा सांत, इांददराबाई सहस्त्रबुद्ध,े कमलाबाई सोहनी, शाांताबाई नाहशककर, कुमुददनी 

राांगणेकर, पाववतीबाई आठवल,े बाया कवे, हललाबाई पटवधवन, इांददराबाई भागवत, यासारखया क्षेत्रात उतरलले्या 

आपल्याला ददसून येतात. 

एकां दरीत 1920 ते 1947 हा थवातांत्र्यपूवव काळात हस्त्रयाांच्या थव जागृती ला प्ररेक ठरललेा काळ आह ेअसे म्हटले तर 

चुकीचे ठरणार नाही.  या काळामध्ये हस्त्रयाांनी राजकीय चळवळीत सहभाग घेतलाच हशवाय सामाहजक ,शैक्षहणक, 

कला, साहहत्य व हवज्ञान अशा अनेक क्षेत्रात थवतःची क्षमता हसद्ध करून दाखवली 

थवातांत्र्योत्तर काळात अनेक क्षते्रात आव्हान थवीकारून बुद्धीचा व क्षमतेचा पूणवपणे वापर करून उांची घातलले्या 

हस्त्रया या ददसतात. परांतु दसुरी बाजू पाहता सामाहजक ्यायाची व्याप्ती कायद्यापुरतीच मयावददत राहहलेली ददसते. 

दहलताांचे प्रमाण दयु्यम मानल्या जाणाऱ्या  स्त्रीच्या उत्पादक शक्ती दलुवहक्षत ठेवली, पांचवार्वषक योजने अांतगवत 

हवकास प्रदक्रयेतून हस्त्रयाांचे प्रश्न बाजूला पडून हस्त्रयाांना अहधक दाररद्र्य दयु्यममत्ता हमळत गेली याांचा सामोरी मुळे 

शेती क्षेत्रातील रोजगाराची घट हस्त्रयाांच्या वायाला आली ,वाढत्या लोकसांखयेचे खापर हस्त्रयाांच्या वर फोडण्यात 

आले। 1960 नांतर जगभर उभ्या राहहलेल्या त्यातूनया काळातील चळवळी उदयाला आल्या भारतीय महहला 

फेडरेशन समाजवादी महहला सभा या स्त्री सांघटना कायवरत झाल्या चहद ूकोड हबल आनी समान वारसाहक्क बहुपत्नीत्व 

बांदी घटथफोटा हवषयी उदार दषृ्टी याांची तरतदू केललेे कायदे आता मांदावत चाललले े होत े त्याांना पु् हा प्रकाशात 

आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल े

आांतरराष्ट्रीय महहला वषव नांतर चे स्त्री  चळवळ 

1975चे सांयुक्त राष्ट्र सांघाने घोहषत केललेे आांतरराष्ट्रीय महहला वषव व त्यानांतर आांतरराष्ट्रीय महहलावषावत पहहल्या 

काळात हस्त्रयाांच्या नवीन सांघटना वेगान े हनमावण झाल्या तसेच जु्या सांघटना पु्हा कायवरत झाल्या. 

अत्याचाराहवरुद्ध सांघषव देणे आहण स्त्री प्रश्नाांहवषयी सांवेदनशीलता ओढणी हस्त्रयाांना थवतालाच त्याांच्या कायावत 

सहभाग करून घेण,े शासनाच्या धोरणामध्य े व कायद्यामध्य े बदल घडवून आणणे, या कायावबरोबरच स्त्रीहवषयक 

प्रश्नाांना हवहवध माध्यमातून रथते हमळवणे, स्त्रीवाद पुरुष असतात ,चलग वाद या नव्या सांकल्पना समाजापयांत 

पोहोचवले. जाणीव जागृती हनमावण करण,े या व्यापक कायावची जोमाने वाटचाल करायला स्त्री सांघटना पुढे आल्या 

होत्या. 1975 नांतरच्या काळात दशेाांमध्ये असलले्या अनेक स्त्री सांघटनाांची नामावली पुढे आललेी आहे. त्यामध्ये स्त्री 

सांघषव सहमती, महहला दक्षता सहमती, दहजे हवरोधी मांच, छात्र युवा सांघषव व या वाहहनी जा गोरी सहहदी, 

शहक्तशाली ने प्रेहमका जनवादी महहला सहमती, प्रसारमाध्यमातील स्त्री-प्रहतमा कहमटी ,मुांबईतील स्त्री मकु्ती सांघटना 

समाजवादी महहला गट सेंटर बलात्कारहवरोधी नारी अत्याचार हवरोधी मांच नारी कें द्र महहला दक्षता सहमती युवा 

मांच,  पुण्यातील नारी समता मांच ,स्त्री आधार कें द्र आहण क्राांहतकारी महहला सांघटना ,मैहत्रणी ,स्त्री मुक्ती सांघटना 

,मोलकरीण सांघटना, हदैराबाद येथील फोरम अगे्थट ऑपरेशन,women's सेंटर, नारी मुक्ती सांघटना तलाक मुक्ती 

मोचावचे फोरम अगे्थट रेप, मद्रासमधील पेन नुरा. 1975 च्या महहला वषावत राष्ट्रीय महहला सहमतीची थथापना 

करण्यात आली महहलाहवषयक योजनाांच्या अांमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी हतची हनयुक्ती होती मनुष्ट्यबळ 

हवकास मांत्रालय आत महहला व बालहवकास सुरू केललेे खाते प्रत्येक मो्ा शहरात महहलाांसाठी वसहतगृह े

अपारांपररक रोजगार योजना आधारगृह,े हस्त्रयाांसाठी हवकास महामांडळ या योजना आखण्यात आलले्या ददसतात. 
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 एक उपेक्षित समाजसधुारक : हमीद दलवाई 

 

 श्रीमती मलुाणी एस.पी. 

सहा. प्राध्या., राजषी छत्रपती शाहू कॉलजे, कोल्हापरू 

 

       : 

समाज मनावर गारुड घालण्याची िमता असललेे साक्षहत्यपण ददुैवाने अज्ञान आक्षण 

क्षनरिरता यामुळे या समाजाने स्वतःच्याच पायावर मोठा धोंडा पाडून घेतला. मानवाच्या न्याय्य 

हक्कासाठी झगडणाऱ्या या समाज सुधारकाची त्याच्याच समाजाने उपेिा केली. वास्तक्षवक पाहता 

साक्षहत्यामध्ये क्षवक्षवध प्रवाह क्षनमााण झालले ेददसतात. क्षवशेष करून दक्षलत साक्षहत्य उदयाला आल े

त्यामध्य ेसुद्धा दक्षलत क्षियाांनी दक्षलत िी साक्षहत्य क्षनमााण केले. या साक्षहत्यामध्य ेत्याांनी लखेणी 

हातात घेऊन प्रस्थाक्षपत समाजव्यवस्थेला धके्क ददले, मक्षहलाांनी आपल्यावर झालेले अन्याय 

आपल्याला ददली गलेलेी दयु्यम वागणूक याच्यावरतीक्षलखाण केले मात्र मुक्षस्लम समाजामध्ये असे 

घडताना ददसत नाही, त्याचे मुख्य कारण क्षतला क्षतच्याच समाजाकडून क्षमळणारी आनास्था आह.े 

प्रस्तावना:  

स्वातांत्र्यपूवा आक्षण स्वातांत्र्योत्तर काळामध्य े भारतामध्ये भारतीय समाज अज्ञानात क्षखतपत पडलेला आपल्याला 

ददसतो. अज्ञानामुळे त्याच्या क्षवकासाला मयाादा असलेल्या ददसून येतात. माणूस म्हणून जगताना माणसापेिा अत्यांत 

हीन दजााचे जीवन जगत असलले्या माणसाला उभारी देण्याचे त्याच्या अक्षस्तत्वाला अक्षस्तत्व म्हणून मान्यता, सन्मान 

देण्याचे काया या देशातल्या समाजसुधारकाांनी केलेल ेददसते. या समाजसुधारकाांमध्ये राजाराम मोहन राय, महात्मा 

ज्योक्षतबा फुले, साक्षवत्रीबाई, बाबासाहबे आांबेडकर, राजषी शाहू, कमावीर भाऊराव पाटील अशा अनेक समाज 

सुधारकाांचा उल्लेख करावा लागतो. समाजामध्य ेअसणाऱ्या अक्षनष्ट प्रथा या केवळ आक्षण केवळ अज्ञानामुळेच क्षनमााण 

होतात या अज्ञानातून बाहरे पडावयाचे असेल तर क्षशिणाला पयााय नाही अशा प्रकारची एक क्षवचारधारा घेऊन 

समाज बदलण्याचा सांकल्प सोडलेल ेह ेसमाजसुधारक, त्यापैकीच एक हमीददलवाई. 

हमीद दलवाई याांचा जन्म 29 सप्टेंबर 1932 ला कोकण मधील रत्नाक्षगरी क्षजल्यातील क्षचपळूण तालुक्यातील 

क्षमरजोळी या गावी मुक्षस्लम कुटुांबात झाला. त्याांचे पूणा नाव हमीद उमर दलवाई. हमीद दलवाई याांच्या कौटुांक्षबक 

पररक्षस्थती अत्यांत गररबीची होती. हमीद दलवाई याांचे वडील उमर दलवाई याांनी एकूण चार  क्षववाह केल.े त्याांची 

पक्षहली पत्नी अबेदा क्षहला अपत्य झाल ेनाही म्हणून त्याांनी शरीफा याांच्या बरोबर दसुरे लग्न केले. शरीफा आक्षण उमर 

दलवाई याांचे अपत्य म्हणजेच हमीद दलवाई. हमीद साधारण तीन वषााचे असताना त्याांच्या आईचा मृत्य ूझाला. 

म्हणून त्याांच्या वक्षडलाांनी क्षतसरे लग्न हफीजा नामक मक्षहलेबरोबर केल.े हफीजा  याांच्याशी क्षववाह केल्या नांतर 

उमरखायाांना चार अपत्ये झाली ती म्हणजे आबेदा, फाक्षतमा, आयेशा व हुसेन. ददुैवाने त्याांच्या क्षतसऱ्या बायकोचे क्षह 

क्षनधन झाल.े त्यानांतर हमीद याांच्या वक्षडलाांनी चौथ ेलग्न मररयम याांच्याबरोबर केल.े मररयम व उमर  याांना दफरोज, 

सददृिन, हक्षनफा आररफा, सदकना अशी पाच अपत्ये झाली. (पुनभेट) वक्षडलाांनी चौथ ेलग्न केले ह े हमीद आवडल े

नाही. जे त्यामुळे ते काही काळ घर सोडून मुांबईला पळून गलेे होते. आक्षण भेंडी बाजारमध्य ेनातेवाईकाकडे राक्षहल े

त्यावेळी. त्यावेळी त्याांचे वय वषा चौदा होते. तो काळ होता १९४६ चा. (पनुभेट लेख मुांबईकर मुसलमान ४३) 

आक्षणइथेच मुक्षस्लम समाजातील प्रश्न त्याांना प्रकषााने जाणवल.े गरीबीच्या झळा कुटुांबाला जाणवत होत्या. त्याबिल 

त्याांची तक्रार नव्हती ककवा ते नक्षशबाला दोष देत नव्हत.े बालपणी क्षनरागस हमीद हा अत्यांत सुस्वभावी होता. 

भारताला स्वातांत्र्य क्षमळाल े तवे्हा त्याचे वय साधारणपण े पांधरा वष े इतके होते. 1946 मध्य े क्षचपळूणमध्य े सान े

गुरुजींच्या राष्ट्र सेवा दलाची शाखा क्षनघाली तेव्हा हमीद याांनी राष्ट्र सेवा दलात मध्य ेजाण्यास सुरुवात केलीपुढे राष्ट्र 
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दलामध्य ेत्याांच्यामध्य ेदेशभक्ती, राष्ट्रवाद, समाजवादयाचे आकषाण क्षनमााण झाल.े डॉलोक्षहया, जयप्रकाश नारायण, 

एस. एम. जोशी याांच्या क्षवचाराांचा त्यावर प्रभाव पडललेा ददसतो. (मुक्षस्लम सत्यशोधक मांडळ माचा 1989 पषृ्ठ 

क्रमाांक 12) हमीद दलवाईनी लाट हा कथासांग्रह क्षलक्षहला या कथासांग्रहामध्य े त्याांनी क्षवक्षवध कथा क्षलक्षहल्या नां. ँ  

छप्पर नावाच्या कथेमध्य त्याांच्या मध्य े झालेल्या क्षवचाराांच्या पररवतानाचे प्रक्षतबबब ददसते . त्याांच्या कथाांमध्य े

मुक्षस्लम समाजातील क्षवक्षवध प्रश्नाांचा मागोवा घऊेन क्षनरिरता दाररद्र्य अांधश्रद्धा धमा भोळेपणा यामुळे क्षनमााण 

झालेले सामाजीक प्रश्न माांडलले ेददसतात. लाट या कथासांग्रहात त्याांनी ओएक्षसस, कळ, पराभुत, तळपट, माणसाची 

गोष्ट गाढव खुदाहादफज, आम्हा चौघाांची बाई यासारख्या कथाांचा समावेश आह े

कथासांग्रह याबरोबरच त्याांनी कादांबरी ही क्षलक्षहली 1965 मध्य ेइांधन ही कादांबरी क्षलक्षहली या कादांबरीला महाराष्ट्र 

शासनाचा पुरस्कार क्षमळाला. कोकणातील समाज जीवनाचे वणान असनू समाजातील वास्तव क्षचत्रण यामध्य ेकेलेल े

ददसते. मुक्षस्लम समाजात सुधारणा व्हावी यासाठी हमीद दलवाई याांनी केलले्या केललेे प्रयत्न त्यासाठी करावा 

लागणारा सांघषा याचे प्रक्षतबबब या कादांबरीत ददसते. पुरुषप्रधान मानक्षसकतेतून मक्षहलाांवर होणारे अत्याचार हा या 

कादांबरीमध्य ेअधोरेक्षखत केला. या कादांबरीमुळे समाजामध्ये प्रचांड रोष क्षनमााण झाला त्याांच्या कुटुांबावर बक्षहष्कार 

टाकण्यात आला. या कादांबरीचे बहदी आक्षण इांग्रजीमध्ये अनवुाद झाले. त्याांनी या कथा जरी क्षलक्षहले असल्या तरी 

त्यातून त्याांचे आत्मचररत्र झळकते. या कथा-कादांबऱ्या वगळता त्याांचे बरेच वैचाररक साक्षहत्य ददसून येत.े त्याांच्या 

वैचाररक साक्षहत्याचे वेगळेपण त्याांच्या वास्तवाच्या सम्यक आकलन आक्षण क्षनभाय माांडणीतून ददसून येत ेआक्षण क्षनभाय 

माांडणीतून ददसून यतेे. खरे तर ह ेवैचाररक वेगळेपण त्याांच्यावरील कथाांच्यामध्य ेसुद्धा आपल्याला आढळत ेककबहुना 

ते वैचाररक वेगळेपण क्षतथेच रुजललेे ददसत.े  त्याांचे मानवी भावजीवनाचे आकलन सम्यक वास्तवावर आधारलले े

आह.े हमीद ज्या समाजात वावरला त्या जीवनातील क्षवक्षवध रस धारा त्यान े पक्षहल्या, ऐकल्या, अनुभवल्या इतर 

मुक्षस्लम लेखकाप्रमाण ेआपला समाज वगळून त्याने फारसे क्षलक्षहले नाही. (यदनुाथ थते्त लाट प्रस्तावना मधील) इतर 

समाजसुधारकाांचे लेखन पुस्तक रूपाने उपलब्ध आहते मात्र हमीद दलवाईंच्या सांदभाात असे ददसते की त्याांच्या 

सांदभाात इतराांनी क्षलक्षहलेली पसु्तके उपलब्ध आहते त्यामुळे दलवाई याांच्या बाबतीत तस े म्हणता येत नाही नव्या 

क्षपढीला त्याांच्या क्षवचाराांची व कायााची पुरेशी ओळख नाही दस्तुर खुि हमीद दलवाई याांनी स्वतः क्षलक्षहललेे साक्षहत्य 

पुढील प्रमाण ेइांधन, लाट, राष्ट्रीय एकात्मता व भारतीय मुसलमान, इस्लामचे भारतीय क्षचत्र, मुक्षस्लम पॉक्षलरटक्स इन 

सेक्युलर इांक्षडया इ. त्याांचे काही लेखन साक्षहत्य अप्रकाक्षशत होते. पुढे नांतर साधनान ेपुनभेट या क्षनक्षमत्ताने त ेप्रकाक्षशत 

केले. त्याांच्यामध्य े असललेा अनमोल ठेवा आपल्याला 2015 ला पाहायला  व वाचायला क्षमळतो पुनभेटच्या 

सांपादकीयमध्य े क्षलक्षहताना आठशे वषााच्या परांपरेक्षवरुद्ध बांड करणाऱ्या दलवाईंना चारश ेअनुयायी क्षमळाल ेआक्षण 

दसुरे आश्चया त्याांना नैसर्गगक मृत्यू आला. हौतात्म्य पत्करावे लागल ेनाही पण असेच काम पुढे करीत राक्षहले असत ेतर 

त्याांना नैसर्गगक मरण आले नसते. असेन रहरकुरुांदकर क्षलक्षहतात. 

ह ेलेखन हमीद दलवाई याांनी 1954 ते 1965 या काळातम्हणजेचवय वषा 22 ते 35 या काळात केल ेआह.े महात्मा 

फुले याांनी क्षिया आक्षण शूद्र अक्षतशूद्र याांना गलुामक्षगरीतनू बाहरे काढण्यासाठी काम केल े हमीद दलवाई याांनी 

मुस्लीम समाजातील तलाक पद्धती बहुभायाा पद्धती, अांधश्रद्धा याांचा तीव्र क्षधक्कारकेला आक्षण आधुक्षनक क्षशिणाचा 

जोरदार परुस्कार केला आह.े 18 एक्षप्रल 1966 मध्ये त्याांनी तलाक पीक्षडत मक्षहलाांचा मोचाा क्षवधानसभेवर नेला 

आक्षण उपाय म्हणनू समान नागरी हक्काची मागणी केली. हा मुक्षस्लम मक्षहलाांचा पक्षहला मोचाा होता. आपण मुक्षस्लम 

समाजाचे काही देणे लागतो, या समाजासाठी, या समाजाच्या सुधारणेसाठी आपण काहीतरी केले पाक्षहजे या 

जाक्षणवेतून त्याांनी मुक्षस्लम सत्यशोधक मांडळाची स्थापना 22 माचा 1970 रोजी पुण्यामध्य े केली. महात्मा फुल े

याांच्या समाज प्रबोधनाचा वारसा व सत्यशोधक क्षवचारधारेशी नात ेसाांगणारी ही सांघटना आह.े समाज सुधारणा हा 

क्षवषय भारतातील सवाच समाजाांना अक्षप्रय, मुक्षस्लम समाजात तो इतराांपेिा दकती तरी नावडता पण हचे आव्हान 

म्हणून दलवाईंनी हा मागा पत्करला. पक्षहली काही वष ेत्याांना अक्षतशय कमी प्रक्षतसाद क्षमळाला पण त्यामुळे त ेमाग े

हटले नाहीत उलटपिी त्याांनी नेटान े  काया सुरू केले कारण त्याांच्यासमोर महात्मा ज्योक्षतराव फुल े याांचे खडतर 

जीवन काया उभे होत.े कालबायरूढी आक्षण समजुतींचा सांपूणा त्याग केल्याक्षशवाय मुसलमान समाजाला क्षवकासाच्या 

मागााने दौड करता येणार नाही आक्षण हमीद दलवाई याांची धडपडयासाठी होती. 
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रामचांद्र गुहा याांनी त्याांच्या मेकसा ऑफ मोडरन इांक्षडया या सांपाददत ग्रांथामध्ये ज्या 19 व्यक्तींक्षवषयी क्षलक्षहले आह े

त्यात हमीद दलवाई एक आहते. गुहा याांनी हमीद दलवाई द लास्ट मोडरक्षनस्त असा उल्लेख केला आह.े 

 

समारोप:  

हमीद दलवाई 45 वषाांचे आयषु्य जगले त्याांच्या आयुष्याचा लेखाजोखा एखाद्या छोट्या क्षनबांधात माांडता 

येणे अशक्य आह ेया छोट्या आयुष्यामध्ये त्याांनी समाज प्रबोधनाचे सुधारणेचे काया हाती घेतल े त्याला तोड नाही 

ककबहुना त्याांनी त्याकाळी दरूदषृ्टीने त्याांच्या समाजासाठी केलेल्या कायााची् उपयोक्षगता आज प्रकषााने जाणवत े

आहअेसे मला वाटते त्याांचे काया म्हणजे मैलाचा दगड अस े असून त्याकडे आपल्याला दलुाि करता येणार नाही 

त्याांच्या कायााची दखल इक्षतहासकार रामचांद्र गुहा याांनी घतेली पनु्हा एकदा नव्यान ेहमीद दलवाई याांचे समाजकाया 

त्याांच्याच समाजापुढे ककबहुना भारतीय समाजापुढे यावे असे मला वाटते. कोणताही समाज सुधारक कोणत्या 

समाजाचा आह ेयापेिा त्याने मानवी समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल ेकाया लिात घेण ेमहत्वाचे ठरत.े 
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,dksf.klkO;k ‘krdkP;k iqokZ/kkZr egkjk”VªkP;k jktdkj.kkr Hkjho dk;Z dj.kkÚ;k dkgh foosdfu”B L=h 

dk;ZdR;kZ mn;kl vkY;k- R;ke/;s lkfo=hckbZ Qqys] rkjkckbZ f’kans] iafMrk jekckbZ] y{ehckbZ fVGd] 

dk’khckbZ dkfuVdj] jekckbZ jkuMs] tukDdk f’kans] vkuanhckbZ tks’kh ;k efgykauh Lokra«;iwoZ 

dky[kaMke/;s lektke/;s lq/kkj.k ?kMo.;kpk o cny ?kMowu vk.k.;kpk iz;Ru dsyk- R;ke/;s 

vxzdzekus lkfo=hckbZ Qqys ;kapk ukeksYys[k djrk ;sbZy-  lkfo=hckbZapk tUe bloh lu 1831 yk 

>kyk- [kaMksth usols ikVhy gs R;kaP;k ofMykaps uko- rs uk;xko ¼[kaMkGk isB] ftYgk lkrkjk½ ;k 

[ksMsxkops ikVhy gksrs- b-l- 1840 e/;s lkfo=hckbZaps yXu T;ksfrjkoka’kh >kys- yXukuarj 

lkfo=hckbZauh felsl fepsy ;kauh pkyfoysY;k ukWeZy Ldwye/;s f’k{k.k ?ksrys- rhu rs pkj o”kkZpk 

dkslZ lkfo=hckbZauh iw.kZ dsyk- v/;kiukps izf’k{k.k ?ksrys- 

प्रस्तावना:  
b-l- 1848 e/;s egkRek Qqysauh cq/kokj isBsrhy rkR;klkgsc fHkMs ;kaP;k okMÓkkr eqyhaph ifgyh 'kkGk lq: dsyh- ;kp 

'kkGsr lkfo=hckbZ f'kf{kdk gksR;k- ;k 'kkGslkBh ikydkaP;k HksVh ?ksÅu eqyh feGo.;kps dke Qqys irh&iRuhus dsys- 

lektkrhy vfu"V :<h] ijaijk] vaèkJ)k nwj djko;kph vlsy rj çFke fL=;kauk f'k{k.k fnys ikfgts] gk fopkj R;k 

nks?kkauh fL=;kaleksj Bsoyk vkf.k iq.;kr R;kauh eqyhalkBh ifgyh 'kkGk 1848 eè;s dk<yh- lkfo=hckbZps vè;kiukps 

dk;Z loZ –"Vhus mBkonkj o xq.koÙkkiw.kZ gksrsp- vR;ar fpdkVhus ftíhus Qqys irh&iRuhus 'kS{kf.kd dk;Z dsys- R;kaP;k 

;k dk;kZl iq.;krhy lukruh o`ÙkhP;k yksdkauh fojksèk dsyk gksrk- R;kaP;k vaxkoj fp[kyQsd dsyh i.k lkfo=hckbZauh 

vR;ar èkS;kZus] jhrhus] dGdGhus o dkS'kY;kus f'kf{kdk Eg.kwu dke pkywp Bsoys- rsOgkps f'k{k.k eaMGkps vè;{k uk- 

t‚u oksMZj ;kauh 1851 eè;s 'kkGsyk HksV fnyh rsOgk R;kauh EgVys gksrs] ^^T;ksfrckis{kk R;kaP;k iRuhps dkSrqd djkos rso<s 

FkksMsp vkgs- R;kaph ;ksX;rk dk; lkaxkoh\ vkiY;k irhcjkscj R;kauh laiw.kZ lgdk;Z dsys o R;kaP;kcjkscj lg okV;kl 

;sbZy R;k gkyvis"Vk HkksxY;k-** 16 uksOgsacj 1852 jksth iq.;kP;k foJkeckx okMîkleksj fczfV'k ljdkjus 3000 

yksdkaP;k mifLFkrhr Qqys irh&iRuhpk lRdkj d:u R;kaP;k 'kS{kf.kd dk;kZpk xkSjo dsyk] lkfo=hckbZps dk;Z gs Qä 

L=h f'k{k.kk iqjrs e;kZfnr ukgh rj f'k{k.kkcjkscjp vLì';rsfo#) R;kauh dk;Z dsys gksrs- 1851 eè;s R;kauh egkj oLrh 

Lora= 'kkGk dk<yh- vLi`';kauk ik.kh miyCèk Ogkos Eg.kwu vkiY;k ?kjkrhy ik.;kpk gkSn R;kauh vLi`';kalkBh [kqyk 

dsyk vlrk R;kauh ^efgyk lsok eaMG* dk<ys gksrs o R;k Lor% ;k eaMGkP;k lfpo gksR;k- L=h f'k{k.kkf'kok; 

fL=;kaP;k m)kjkps eksBs dk;Z lkfo=hckbZuh dsys- iqufoZokgkl canh vlY;keqGs r#.k foèkok dks.kkP;krjh oklusyk cGh 

iMr o xjksnj jkgr o R;kP;kdMwu uotkr ckydkaps tUe gksbZ- v'kh Vkdwu fnysys er̀ uotkr ckyds T;ksfrjko o 

R;kaP;k iRuhus ikfgyh gksrh- Eg.kwu R;k nks?kkauh vkiY;k ?kjkrp ckygR;k çfrcaèkdx`g dk<ys o ckfydkJe pkyfoyk- 

vFkkZr gs pkyfo.ks lksis dke uOgrs- ;kp ckygR;k çfrcaèkdx`gkr dk'khckbZ ukokph czkEg.k foèkok vkyh- frP;k iksVh 

eqyxk tUekl vkyk gkp ;'koar gks;- Qqys irh&iRuhus R;kl nÙkd ?ksrys- 10 tqyS 1887 jksth dsysY;k R;kaP;k 

e`R;qi=kr lkfo=hckbZ o T;ksfrjko ;kuh nÙkd ?ksrysY;k eqyk fo"k;h ekfgrh vkgs- tksrhjkokP;k vfXu laLdkjkP;k osGh 

R;kapk nÙkd eqyxk ;'koar ;kyk vXuh ns.;kckcr tksrhjkokaP;k ukrsokbZdkauh vMo.kwd dsyh rsOgk lkfo=hckbZuh irhP;k 

fprsyk vXuh fnyk- iRuhus irhP;k fprsyk vXuh fnY;kps gs Hkkjrh; bfrgklkrhy ifgys mnkgj.k vkgs-  

 24 lIVsacj 1873 jksth egkRek Qqys ;kauh iq.;kr lR;'kksèkd lektkph LFkkiu dsyh gksrk- egkRek Qqys 

;kaP;k e`R;wuarj lR;'kksèkd lekt laiyk v'kh gkdkVh lukruh yksdkauh fiVyh gksrh- i.k lkfo=hckbZuh irhP;k 

e`R;wuarj eksBîkk fgerhus o fu"Bsus lR;'kksèkd lektkps dk;Z pkyw Bsoys- vkiyk nÙkd iq= ;’koar ;kpk fookg 

lR;'kksèkd fookg i)rhuqlkj dj.;kl lkfo=hckbZpk iq<kdkj gksrk dkj.k R;kosGh T;ksrhck gs i{kk?kkrkP;k vktkjkus 

vktkjh gksrs- b-l- 1876 eè;s egkjk"Vªkr nq"dkG iMyk- ;k nq"dkGkph rhozrk o Hk;kudrk lkfo=hckbZuh ts ;ko"kZ i= 

T;ksfrjkokauk ikBoys gksrs R;kr fnlwu ;srs- ;k nq"dkGkr vukFk] viax] fujkèkkj ;kaph enr dj.;klkBh R;kauh rhu o"kZ 

dWEi pkyoyk- dkgh fL=;kaph enr ?ksÅu] vUu f'ktowu rs nq"dkGxzLrkauk ikspoys-  
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fL=;kaP;k ds'koiukfo#) lai ?kMowu vk.kyk R;kaps usr`Ro ukjk;.k es?kkth yks[kaMs ;kauh dsys vlys dsyh vlyh rjh 

R;k laikps çsj.kkLFkku ek= lkfo=hckbZ gksR;k- b-l- 1866 P;k nq"dkGkrgh R;kauh nq"dkGxzLrkauk enr dsyh gksrh vkf.k 

1897 e/;s Iysxpk vktkj gksÅu R;krp R;kaps fuèku >kys-  

 rkjkckbZ f'kans ;kauh 1882 eè;s ^^L=h iq#"k rqyuk** ;k ukokps ,d NksVs iqLrd fyfgys gksrs( i.k uarj gs 

iqLrd miyCèk >kys rs 1975 lkyh- rkjkckbZ f'kans ;kaps oMhy ckiwth gjh f'kans gs gksrs o 1876 eè;s lR;'kksèkd 

lektkps mikè;{k gksrs- rsFks R;kaps nqljs caèkw jkepaæ f'kans gsgh da=kVnkj gksrs o lR;'kksèkd lektkP;k pGoGhr Hkkx ?ksr 

vlr- Eg.ktsp rkjkckbZ ;kaP;k dqVqackl lR;'kksèkd fopkjkaP;k pGoGhapk okjlk gksrk- ckiwth f'kans ;kauh baxzt ljdkjus 

T;kçek.ks lrhçFkk] dU;koèk oxSjs nq"V çFkk eksMwu dk<Y;k R;kçek.ks ckyfookgkph i)r dk;|kus eksMwu dk<koh o 

foèkokauk iqufoZokgkph ijokuxh |koh v'kh ekx.kh dsyh gksrh-- lähP;k oSèkO;keqGs o;kr vkysY;k foèkokpk ik; 

?kljrks o R;krwu uotkr ckydkph gR;k dj.;kps çdkj ?kMrkr vls er ckiwth gjh f'kans ;kauh ekaMys gksrs- ;kp 

ckiwth f'kans ;kauh ek= vkiY;k rkjkckbZ ukokP;k eqyhps yXu fryk u vkoM.kkÚ;k eqyk'kh ykowu fnys- ,o<sp uOgs rj 

R;k foèkok >kY;kuarj rkjkckbZauk iqufoZokg d: fnyk ukgh- rkjkckbZauk lähP;k oSèkO;kps thou txkos ykxys- ,d 

lR;'kksèkd dk;ZdrkZ ;k ukR;kus ckiw f'kans ;kauh vkiY;k eqyhckcr dsysyk O;ogkj vR;ar folaxrh o nqVIih gksrk- 

rkjkckbZ f'kans ;kaP;k O;fäeÙokoj vkf.k L=h iq#"k rqyuk ;k iqLrdkrhy fopkjkoj egkRek Qqys ;kaP;k fopkjkapk çHkko 

vkgs- iq#"kkçek.ks fL=;kaP;k nqcZyrspk vU;k;kyk èkeZ'kkL=h; fopkj dkj.khHkwr vkgsr vls rkjkckbZ ;kauh nk[kowu fnys- 

rkjkckbZ f'kans ;kauh ^L=h&iq#"k rqyuk* ;k xzaFkkeè;s iq<hy fopkj ekaMys vkgsr- L=h&iq#"k ,desdkauk iwjd vifjgk;Z vkgs 

vkf.k ;kP;k eqGk'kh vKku o iq#"kh vgadkj vkgs- iqufoZokg lekt lqèkkj.;klkBh vko';d vkgs- rlsp uoÚ;k vkèkh 

ck;dksus ejkos gh [kqGpV dYiuk ekaMysY;k o lähps oSèkO; gh ,d Hk;adj f'k{kk vkgs- JhearkP;k cgqiRuhRo çFksoj 

gYyk rlsp fL=;kaeè;s deh nks"k vkgsr o iq#"k tkLr nks"kh vkgs] L=h okpwu iq#"kkauk 'kksHkk ukgh] cky tjB fookgkoj 

Vhdk ;kojps rkjkckbZps ys[ku gs rRdkyhu lektkyk gknjowu lksM.kkjs o vLoLFk dj.kkjs gksrs- iq#"kh opZLokoj R;kauh 

?kk.kk?kkrh gYys dsys- ^L=h&iq#"k rqyuk* gk xzaFk okprkuk y{kkr ;srs dh rkjkckbZ R;k dkGP;k rqyusr [kwip okpu 

dj.kkÚ;k] fopkj dj.kkÚ;k vlkO;kr- rkjkckbZP;k ys[kukph ejkBh lkfgR;kr 100 o"kZs mis{kk >kyh- cqf)çkek.;oknh 

fopkjlj.kh] rdZ dBksj fpfdRlk o fuHkÊM ehekalk gh rkjkckbZph oSf'k"Vîks gksrh- rkjkckbaZps loZ ys[ku L=h 'kks"k.kkoj 

vkèkkfjr gksrs- lR;'kksèkd lektkP;k rÙoKkuk'kh rkjkckbaZps fopkj tqGrkr-  

 iafMrk jekckbZ ;kapk tUe 23 ,fçy 1858 jksth >kyk- R;kP;k ofMykaps uko vuar'kkL=h o vkbZps uko 

y{ehckbZ- R;kapk tUe MksaxjxkoP;k fpRikou czkã.k dqGkr >kyk- vuar'kkL=h ;kauh vkiyh iRuh o eqyxh ;kauk laL—r 

f'kdoys Eg.kwu R;kauk NG lkslkok ykxyk- xko lksMY;kuarj loZ fganqLFkkukr rhFkZ;k=k djr iaèkjk&lksGk o"kZs HkVdarh 

dsyh o gs dqVwac eækl eè;s vkys- i.k frFks Hk;adj nq"dkG iMyk gksrk- ;k nq"dkGkr jekckbZps vkbZ] oMhy] Fkksjyh 

cgh.k èR;qeq[kh iMys- jekckbZ o frpk Fkksjyk HkkÅ çokl djr djr dksydÙkk 'kgjkr vkys- rsFks ek= R;k nks?kkaP;kgh 

fo}Ùksps lkFkZdp >kys- dksydÙkk 'kgjkrhy czkãks lektkps iq<kjh o dksydÙkk foÜofo|ky;krhy iafMrkuh R;kaph dnj 

dsyh- R;kauk lUekukus fo|kihBkr fueaf=r dsys- jekckbZauk ^iafMrk ljLorh* gS fc:n fnys- vkiys caèkwps fe= fofiu 

fcgkjh caxkyh i.k 'kq) O;äh'kh jekckbZpk fookg uksan.kh i)rhus 1880 lkyh >kyk- iafMrk jekckbZ ;k fpRikou 

czkã.k rj irh nfyr- ,dk vFkkZus gk çfrykse fookg gksrk- nqnZSokus R;kaps irh yXukuarj nhM o"kkZP;k vkrp èR;w 

ikoys- iafMrk jekckbZauk euksjek ukokph ,d dU;k >kyh gksrh- irhfuèkukuarj lkljh jkg.ks 'kD;p uOgrs- R;k egkjk"Vªkr 

ijr vkY;k- iq.ks o R;kpk ifjlj gh R;kaph deZHkweh Bjyh- iafMrk jekckbZ ;kapk iq.;kl ;s.;kpk gsrw baxzth f'kd.;kpk 

gksrk- Lor% R;kauh baxzthpk vH;kl [kktxh jhrhus lq: dsyk gksrk- iafMrk jekckbZ ;k mÙke oDR;k gksR;k- fo"k; 

çfriknu dj.;kph R;kaph 'kSyh mÙke gksrh- i.k R;kps eu vkiY;kdMs vkdf"kZr d:u ?ks.;kph foy{k.k gkrksVh gksrh- 

R;k tsOgk iq.;kr vkY;k rsOgk iq.ks 'kgjkrhy tqU;k o uO;k f'k{kusPNwd fo}kukauk iafMrk jekckbZ ;kaps dkSrqd okVw 

ykxys- iq.;kr nj vkBoMîkkyk R;kaph O;k[;kus rlsp ;k O;k[;kukauk iq#"kkauk ;ko;kps vlsy rj R;kauh vkiyh iRuh] 

eqyxh] lwu] cgh.k] Hkkot; dks.kkyk rjh lkscr vk.kkos vls R;k Eg.kr- vkiY;k O;k[;kukrwu R;k fL=;kaph fuj{kjrk] 

fL=;kaps gDd ;k fo"k;koj cksyr- ;k O;k[kkukeqGs uko ykSdhd ok<r xsyk- 

 iafMrk jekckbZ ;kauh 30 ,fçy 1882 jksth iq.;kr ^vk;Z efgyk lektkph* LFkkiuk dsyh- R;kuarj lksykiwj] 

ia<jiwj ;sFks ;k laLFksP;k 'kk[kk fu?kkY;k- rlsp vgenuxj] Bk.ks ;sFks vk;Z efgyk lekt ;k laLFksP;k 'kk[kk dk<.;kr 

jekckbZapk iq<kdkj gksrk- 25 uksOgsacj 1882 jksth eqacbZ ;sFks vk;Z efgyk lekt ps mís'k ;k fo"k;koj R;kauh rklHkj 

O;k[kku fnys- iq<s 5 fnolkauh eqacbZ 'kgjkr ^vk;Z lektkph LFkkiuk* >kyh- L=h;kaps Kku ok<okos] fL=;kauk dks.kR;kgh 

fo"k;kpk fopkj dj.;kph o vkiys fopkj d:u nk[ko.;kph lo; ykxkoh] uhrh] lUekxZ o èkeZ ;kapk lkekU; cksèk 

Ogkok] ,dw.k fL=;kaph fLFkrh lqèkkjkoh gk ^vk;Z efgyk lekt* LFkkiuspk gsrw gksrk- rlsp ^'kkjnk lnu* ph LFkkiuk 

R;kauh dsyh- ;keè;s foèkok o R;keè;s ckyfoèkok ;kaps çek.k tkLr gksrs- foèkokaps çek.k o cky foèkokaph la[;k ;koj 

iafMrk jekckbZ ;kaps eu fpafrr >kys- R;kauh fL=;kaP;k o fo'ks"kr% vukFk nqnZSoh fL=;kaP;k lsosyk okgwu ?ks.;kps Bjoys- 
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29 fMlsacj 1889 jksth frljh lkekftd ifj"kn Hkjyh vkf.k ;k ifj"knsyk 4000 Jksrs mifLFkr gksrs- ifj"knsr foèkok 

ds'koiu can dj.;klkBh Bjko Jh- lqczã.; v¸;j ;kauh ekaMyk- iafMrk jekckbZuh vuqeksnu ns.kkjs Hkk"k.k dsys gksrs- 

R;kr R;kauh gh çFkk can dj.;klkBh dGdGhps vkokgu dsys gksrs- eè; çns'k o xqtjkr ;sFks nq"dkGxzLrkauk R;kauh enr 

dsyh- 1897 eè;s eè;çns'kkrhy nq"dkGxzLr Hkkxkpk nkSjk dsyk- rsFkhy fLFkrh ikgwu R;k nq%[kh >kY;k- rsFks R;kauh 

^fjyhQ dWEi* mHkkjys- rlsp 1902 eè;s xqtjkr eè;s tsOgk nq"dkG iMyk gksrk- rsOgkgh 8 t.khauk ikBowu nq"dkGkP;k 

[kkbZrwu 1350 fL=;k o eqys ;kauk dsMxkoyk vk.kys gksrs- dsMxko gs iq.ks&lksykiwj jLR;koj vkgs- dsMxko ;sFks 2000 

ek.kls clw 'kdrhy ,o<s mikluk eafnj vkgs- cktwykp ,d nok[kkuk vkgs- rsFks foghj [kksnwu miyCèk ik.;kph lks; 

dsysyh vkgs- —iklnueè;s ikÅy okdMs iMysY;kauk vkJ; fnyk tkrks- çhrhlnueè;s o)̀] v'kä] yaxMs o yqGs 

O;ähuk vkJ; fnyk tkr vls- ;k loZ bekjrhaph mHkkj.kh dsMxko ;sFks iafMrk jekckbZ ;kauh dsyh gksrh- iafMrk 

jekckbZauk fczfV'k ljdkjus ^dSlj&,& fgan* gk fdrkc fnyk gksrk- 

v'kk çdkjs lkfo=hckbZ Qqys] rkjkckbZ f'kans] iafMrk jekckbZ ;kuh lektklkBh] efgykalkBh [kwi vueksy dk;Z dsys vkgs- 

R;kP;k ;k dkefxjheqGs vkt efgyk loZ {ks=keè;s dk;Zjr vkgsr- 

lanHkZxzaFk & ^^vkèkqfud egkjk"Vªkpk bfrgkl ¼b-l- 1818&1960½** & çkpk;Z M‚- ,e- ,y- xkBkG- 
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 Ñ"khiz/kku vFkZO;oLFkse/;s 'ksrh {ks¥kdMs nqyZ{k 
 

 

  izlkn ikaMqjax nko.ks 

lgk¸;d izk/;kid] nwjf’k{k.k dsanz] f’kokth fo|kihB dksYgkiwj 

 

lkjka'k % 

 vktP;k vk/kqfud ;qxke/;s Ñ"kh{ks¥kyk i;kZ; ukgh rlsp dksjksuk dkyko/kh e/;s laiw.kZ tx can vlrkuk 

ekuokdMs 'ksrh gk ,deso i;kZ; miyC/k gksrk- dksjksuk dkyko/kh e/;s laiw.kZ Hkkjrkyk ftounku ns.;kps dke 

Ñ"kh{ks¥kus dsys vkgs- rjhgh Hkkjrke/;s ;k{ks¥kdMs nwyZ{k >kysys fnlwu ;srs- laiw.kZ txkr Hkkjr gk Ñ"khiz/kku ns’k 

Eg.kwu vksG[kyk tkrks- vkt ;kp Ñ"khiz/kku ns’kkr 'ksrhdMs m|ksx Eg.kwu u ikgrk QDr izkFkfed {ks= izkFkfed 

minkus fuekZ.k dj.kkjk ?kVd Eg.kwu ikfgys tkrs- ifj.kkeh ln;fLFkrhe/;s Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk 

?kVr vkgs vkf.k lsok{ks=kpk fgLlk ok<r vkgs- lsok {ks=kpk fgLlk ok<.ks fodklkl iks"kd vkgs- gh ckc mYys[kuh; 

vkgs- i.k T;k osxkus th-Mh-ih- e/;s lsok {ks-kpk fgLlk ok<r vkgs- R;kizek.ks jkstxkjke/khy ok< fnlwu ;sr ukgh- 

;kmyV 'ksrh {ks=kpk fgLlk deh gksr vlwu 50 VDds yksdla[;k ;k {ks=koj voyacwu vkgs- Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s 

'ksrhdMs QDr tx.;kps lk/ku Eg.kwu ikfgys vkgs- Eg.kwu HkkjrkP;k loZ iapokf"kZd ;kstuke/;s 'ksrhoj deh Hkj fnyk 

vkgs- Hkkjrkr ijdh; xqaro.kwd ¼FDI½ 'ksrh {ks=kr >kysyh fnlwu ;sr ukgh- vkt Hkkjrkr lsok {ks=klkBh eksB;k 

izek.kkr Hkqlaiknu gksr vkgs- ;kmyV 'ksrh {ks=kps vkdkjeku ?kVr ?kVr yksdla[;k ok<r vkgs- vUu/kkU;kph vk;kr 

ok<r vkgs- vkt Hkkjrkr ekyFklpk yksdla[;k fl/nkar vuqHkokl ;srks- la’kks/kuke/;s vkti;Zar 'ksrhdMs nqyZ{k dls 

gksr xsys vkgs- lsok {ks=kdMs vf/kd y{k dls fnys xsys vkgs gs fnlwu vkys vkgs- 

 rlsp 'ksrhdMs m|ksx Eg.kwu ikfgys rj 'ksrh vkf.k 'ksrhvk/kkfjr m|ksxkph lsok {ks=kizek.ks HkjHkjkVh gksbZy- 

izLrkouk% 

 Hkkjrh; vFkZO;oLFksps izkeq[;kus rhu {ks=ke/;s foHkktu dsys vkgs- 'ksrh ¼izkFkfed {ks=½ m|ksx ¼f}rh; {ks=½ 

vkf.k lsok {ks= ¼r`fr; {ks=½- l|k lh- ,l- vks- us Hkkjrh; vFkZO;oLFksps rhu {ks=kps 13 foHkktu dsys vkgs- 

Lokra«;kiwohZ HkkjrkP;k LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk vf/kd gksrk- voyacwu yksdla[;k izek.k lqekjs 

65 VDds gksrs- Lokra«;kuarj HkkjrkP;k LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk ?kVr xsyk vkgs vkf.k lsok 

{ks=kpk fgLlk ok<r xsyk vkgs- Lokra«;kuarj lsok {ks=kpk fgLlk dlk ok<fork ;sbZy ;kdMs tk.khoiwoZd y{k ns.;kr 

vkys vkgs- ;krwu  'ksrh{ks=kdMs nqyZ{k gksr xsysys vkgs- 2020&21 LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk 

20-19 gksrk- lsok {ks=kpk fgLlk 53-89 brdk gksrk- ;ko#u vls y{kkr ;srs dh] vk/kqfud ;qxke/;s 'ksrh {ks=kdMs 

nwyZ{k >kY;keqGs vkis{ksizek.ks izxrh fnlwu ;sr ukgh- vyhdMhy 2020-21 dksjksuk dky[kaMke/;s 'ksrhps egRo 

v/kksjsf[kr >kys vkgs- 1950&51 e/;s LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk 57-41 gksrk vkf.k voyacwu 

yksdla[;k 65 VDds gksrh- ;kmyV lsok {ks=kpk fgLlk 28 VDds gksrk o voyacwu yksdla[;k 12-3 VDds gksrh- 

2018&19 e/;s LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrhpk fgLlk 13-5 VDds vkf.k voyacwu yksdla[;k 52 VDds vkgs- 

;kmyV lsok {ks=kpk fgLlk 62 VDds vkgs- o voyacwu yksdla[;k 29 VDds vkgs- lsok {ks=kpk fgLlk ok<.ks ns’kkP;k 

fgrkps vkgs i.k R;kizek.ks jkstxkj ok<rkuk fnlr ukgh- R;keqGs Hkkjrkr fyvksUVkWQhpk fojks/kkHkkl] ekyFklpk 

yksdla[;k fl/nkar vkf.k jpukRed csdkjh tkLr gs Hkkjrkr fnl.;kl lq#okr >kyh vkgs- rlsp HkkjrkP;k ,d rs 

ckjkO;k iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrh {ks=koj fnysyk Hkj deh gksr xsyk vkgs vkf.k lsok {ks=koj ok<r xsyk vkgs- 

,d rs pkSF;k iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrh {ks=klkBh ljkljh o`/nhnj 2-20 VDds gksrk- m|ksxkoj 2-81 VDds gksrk- 

lsok {ks=koj 4-36 VDds gksrk- ikpoh rs lkroh iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrhoj 2-89 VDds rj lsok {ks=kaoj 5-69 

VDds vkBoh rs ngO;k iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrhoj 4-32 VDds rj lsok {ks=koj 6-90 VDds gksrk- rlsp vdjkO;k 

rs ckjkO;k iapokf"kZd ;kstuse/;s ;kstuse/;s 'ksrhoj 2 VDds Hkj fnyk vkgs- lsok {ks=kaoj 7-4 VDds Hkj fnyk vkgs- 

;ko#u 'ksrh {ks=kdMs m|ksx fdaok O;olk; Eg.kwu ikfgys ukgh- lsok {ks=kyk m|ksx Eg.kwu ikfgys vkgs- ,d rs ckjkO;k 

iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrhoj deh Hkj fnY;kus 'ksrh fodklklkBh mRiknu ok<hlkBh] fu;kZr ok<hlkBh fofo/k 

mik;;kstuk] ukfoU;iw.kZ ;kstuk jkcfoysY;k fnlwu ;sr ukgh- lsok {ks=klkBh SEZ, Act East, FDI, Make in 
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India dj loyr v’kk ;kstuk jkcfoysY;k fnlwu ;srkr- ifj.kkeh lsok {ks= izxr gksr vkgs- i.k vUu/kkU;kP;k 

ckcrhr nqlÚ;k ns’kkoj voyacwu jgkos ykxr vkgsr- Hkkjrkr gfjrØkarh loZ fidke/;s >kysyh fnlwu vkysyh ukgh- 

lsok {ks=kph ok< gksr vlrkuk deh izfrph vkf.k pfØ; csdkjhps izek.k tkLr fnlw ykxys vkgs- ;kmyV 'ksrhoj 

voyachRo ok<Y;keqGs Nqih] n`’; vn`’;] izPNUu] gaxkeh csdkjh ok<hl ykxyh vkgs gs ojhy la’kks/kuko#u fnlwu 

;srs- vk/kqfudhdj.kke/;s 'ksrh {ks=kr ijdh; xqaro.kwd >kysyh fnlwu ;sr ukgh ;kmyV lsok {ks=ke/;s 100 VDds 

ijdh; xqaro.kwd >kysyh fnlwu ;srs- rlsp ok<R;k yksd la[;scjkscj 'ksrh {ks=krhy mRiknukrhy ok< vYi vkgs- lsok 

{ks=kr eksB;k izek.kkr mRiknu gks.;klkBh Hkwlaiknu tkLr gksr vkgs- ;kmyV ok<R;k yksdla[;sizek.ks fidk[kkyhy {ks= 

?kVr pkyysys vkgs- izLrqr 'kks/k fuca/kkrwu 'ksrhdMs QDr tx.;kps lk/ku Eg.kwu ikfgys vkgs- m|ksx Eg.kwu fodkl 

dsyk xsysyk fnlwu ;sr ukgh- ;ko#u 'ksrhdMs nqyZ{k vkf.k lsok {ks=kdMs y{k vls fnlwu ;sr vkgs- Eg.kwu 'ksrhdMs 

y{k ns.ks gh dkGkph xjt vkgs- 

mfí"Vs % 

1 'ksrh{ks¥kpk fodkl dj.ks- 

2- LFkqy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk ok<fo.ks- 

3- loZ fidke/;s gfjrØkarh laiw.kZ ns’kkr ?kMowu vk.k.ks-  

4- 'ksrh{ks¥ke/khy fu;kZr ok<fo.ks- 

4- Ñ"kh {ks=kyk m|ksx Eg.kwu ntkZ ns.;klkBh mik; lqpfo.ks- 

5- 'ksrh {ks=krhy fidk[kkyhy {ks= vkf.k iMhd tfeu ykxoMh[kkyh vk.k.;klkBh mik;;kstuk dj.ks- 

6- 'ksrh {ks=kojhy voyacwu yksdla[;k izek.k deh dj.;klkBh mik; ;kstuk 'kks/k.ks- 
 

LFkqy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh] m|ksx lsok {ks=kpk fgLlk 
 

o"ksZ Ñ"kh{ks= % m|ksx {ks= % lsok {ks= % 
1950&1951 53-1 % 16-6 % 30-3% 

1960&1961 48-7 20-5 30-8 

1970&1971 42-3 24- 33-8 

1980&1981 36-1 25-9 38- 

1990&1991 29-6 27-7 42-71 

2000&2001 22-3 27-3 50-4 

2010&2011 14-6 27-9 57-5 

2013&2014 13-94 26-13 59-93 

2015&2016 17-4 25-3 56-3 

2018&2019 13-5 24-5 62- 

2020-21 20-19 25-92 53-89 

                                                    L=ksr% vkfFkZd losZ{k.k 
 

 ojhy lkj.khP;k vH;klko#u LFkqy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk fujarj ?kVr xsysyk fnlwu ;sr 

vkgs vkf.k lsok {ks=kpk fgLlk >ikV;kus ok<r vkgs- 

1950&51 e/;s GDP e/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk 53-1 VDds gksrk- m|ksxkpk 16-6 VDds rj lsok {ks=kpk 

fgLlk 30-3 VDds gksrk- ;ko#u vls fnlwu ;srs dh 1950&51 rs 1990&91 i;Zar 'ksrh {ks=kpk fgLlk 20 VDds 

?kVr xsyk vkgs vkf.k lsok {ks=kpk 13 VDdsauh ok<ysyk fnlwu ;srks- 1991 rs 2011 i;Zar 'ksrh {ks=kpk fgLlk 14 

VDdssauh ?kVysyk fnlwu ;srks- ;kmyV lsok {ks=kpk fgLlk 17 VDds ok<ysyk fnlwu ;srs- 2011 rs 2018 i;Zar 'ksrh 

{ks=kpk fgLlk 1-5 VDD;kaus ?kVyk vkgs- ;kmyV lsok {ks=kpk fgLlk 57-5 VDdso#u 62 VDds >kysyk fnlwu ;srks- 

ojhy vkdMsokjhP;k fo’ys"k.kko#u vls fnlwu ;srs dh] LFkqy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk ?kVr xsyk 

vkgs- dkj.k 'ksrhdMs m|ksx Eg.kwu u ikg.ks] Ñ"kh {ks=kyk QDr tx.;kps lk/ku Eg.kwu ikg.ks- ;kmyV mRiUu ok<hps 

lk/ku Eg.kwu lsok {ks=kdMs ikfgys vkgs- ;kyk ifj.kke Hkkjr Ñ"khiz/kku ns’k vlwulq/nk vUu/kkU;kP;kckcrhr nqlÚ;k 

ns’kkoj voyacwu jgkos ykxr vkgs- ;kpcjkscj m|ksx {ks=kpk fgLlk ?kVr tk.ks gh Hkkjrh; vFkZO;oLFksleksjhy lokZr 

eksBh leL;k cuyh vkgs- gs la’kks/kukrwu 'ksrhdMs dls nqyZ{k >kys gs fnlwu ;srs- 
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iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrh m|ksx lsok {ks=koj fnysyk Hkj% 
 

iapokf"kZd ;kstuk Ñ"kh % m|ksx % lsok % 

1951&56 2-71  5-54 4-17 

1956&61 3-15 5-59 4-99 

1961&66 0-73 6-28 5-26 

1969&74 2-57 4-91 3-22 

1974&79 3-28 6-55 5-66 

1980&85 2-52 5-32 5-41 

1985&90 3-47 6-77 7-19 

1992&97 4-72 7-29 7-28 

1997&02 2-44 4-29 7-87 

2002&07 2-30 9-17 9-30 

2007&12 3-3 6-6 9-8 

2012&17 4-4 7-6 9 % 

L=ksr% ckjkoh iapokf"kZd ;kstuk vgoky 
 

ojhy  lkj.kho#u vls y{kkr ;srs dh] ifgyh o frljh iapokf"kZd ;kstuk oxGrk dks.kR;kgh ;kstuse/;s 

'ksrhfodkl gs mfÌ"Vs o Ñ"kh izfreku fuf’pr dsysys fnlwu ;sr ukgh- ,d rs ckjkO;k iapokf"kZd ;kstuse/;s ljkljh 

'ksrhoj deh Hkj fnyk vkgs vkf.k lsok {ks=kpk o`/nhnj usgeh tkLr Bsoyk vkgs- ojhy vkdMsokjhP;k la’kks/kukrwu 

'ksrh{ks= oafpr jkfgys vkgs- frlÚ;k iapokf"kZd ;kstuse/;s 0-73 VDds o`/nhnj Bsoyk gksrk- ;kmyV lsok {ks=kpk 

o`/nhnj 5-26 VDds gksrk- Eg.ktsp 'ksrhyk izk/kkU; fnysys fnlr ukgh- lsok {ks=kdMs fnlwu ;srs- ,d rs pkSF;k 

iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrhoj ljkljh Hkj 2-20 VDds Hkj fnyk vkgs- rj lsok {ks=koj 4-36 VDds o`/nhnj Bsoyk 

gksrk- ikpO;k rs vkBO;k iapokf"kZd ;kstuse/;s 'ksrhoj 2-89 VDds o`/nhnj Bsoyk gksrk vkf.k lsok {ks=kpk o`/nhnj 5-

69 VDds ljkljh Hkj fnyk gksrk- rlsp uoO;k rs ckjkO;k iapokf"kZd ;kstusnjE;ku 'ksrhoj 4-32 VDds Hkj fnyk 

xsyk vkf.k lsok {ks=koj 6-90 VDds Hkj fnyk xsyk ;ko#u vkfFkZd fu;kstuke/;s 'ksrhoj vYi izek.kkr [kpZ >kysyk 

fnlwu ;srks- loZ iapokf"kZd ;kstuke/;s 'ksrh {ks=klkBh vYi izek.kkr ;kstuk jkcfo.;kr vkY;k- mnk- tyflapu 

izdYi] eq#Hkweh dk;ZØe] QGckx] ykxoM ;kstuk] lsok {ks=klkBh tMm|ksx izdYi] izxr c¡fdax iz.kkyh] l{ke 

okgrwd] nqjlapkj {ks=krhy ijdh; xqaro.kwd fu;kZr lsok {ks=] LVkVZvi] LVWMvi fMftVy bafM;k b- ;kstuk jkcfoY;k 

xsY;k- vkt Hkkjr lsok {ks=kpk fu;kZr tkLr djhr vkgs- lsok {ks=kph fu;kZr dj.kkjk Hkkjrkpk txke/;s pkSFkk Øekad 

ykxrks- ;kmyV 'ksrh {ks=kph vk;kr ok<r vkgs- Eg.ktsp Hkkjr Ñ"khiz/kku ns’k vlwu Ñ"kh{ks=kph vk;kr ok<.ks gh 

xks"V Hkkjrh; fodklkyk vMlj Bj.kkjh vkgs- vkt 'ksrhdMs nqyZ{k dsY;keqGs izkFkfed {ks=koj voyacwu vl.kkjk 

m|ksx{ks=kpk i.k fgLlk ?kVr vkgs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hkkjrkr fofo/k {ks=kr gks.kkjh ijdh; xqaro.kwd % 
 

FDI {ks= FDI e;kZnk >kysyh FDI 

lsok{ks= 51 rs 100 % 100-% 

m|ksx{ks= 51 rs 100 % 100- % 

'ksrh{ks= 51 rs 100 % 0-1 % 

                              L=ksr% izfr;ksfxrk niZ.k okf"kZd vgoky 2018&19 Vol. II  
 

    ojhy lkj.kho#u vls y{kkr ;srs dh] lsok {ks=kr >kysyh HksV ijdh; xqaro.kwd ikgrk lsok {ks=kdMs ijdh; ns’k 

mRiUukps lk/ku Eg.kwu ikgrkr- ;kmyV 'ksrh {ks=kr >kysyh xqaro.kwd ikgrk 'ksrh {ks=kdMs mRiUukps lk/ku Eg.kwu fdaok 

m|ksx Eg.kwu ikfgys tkr ukgh vkf.k Hkkjr ljdkj 'ksrh {ks=kr ijdh; xqaro.kwd vkdf"kZr dj.;kr deh iMys vkgs- 

ifj.kke 'ksrh vkf.k 'ksrhoj vk/kkfjr m|ksx ekxkl jkfgys vkgsr- 
 

vUu/kkU; vkf.k yksdla[;k ok<hpk nj ;krhy varj% 
 

o"ksZ vUu/kkU; mRiknu esVªhd Vu yksdla[;k ok<hpk nj fidk[kkyhy {ks= 

1950&51 50-82  n’ky{k es-Vu 13-31% 97-32  n’ky{k gsDVj 
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2011&2012 250-42 n’ky{k es-Vu 17-4% 185-30 n’ky{k gsDVj 

2018&2019 283-37 n’ky{k es-Vu 19-3% 196-30 n’ky{k gsDVj 

                                                                      L=ksr% nRr o lqnaje 

                                              ojhy lkj.kho#u vls y{kkr ;srs dh] 1950&51 rs 

2018&2019 ;k o"kkZe/;s vUu/kkU; mRiknu vkf.k yksdla[;k ok<hpk nj ;ke/;s fojks/kkHkkl fnlwu ;srks- tso<h 

yksdla[;k ok<rs R;kizek.ks vUu/kkU; mRiknu ok<ysys fnlwu ;sr ukgh- ;kpcjkscj fidk[kkyhy {ks= deh gksr 

pkyysys vkgs- ;kpk ifj.kke vUu/kkU;ke/;s egkxkbZpk funsZ’kkad ok<ysyk vkgs- vUu/kkU;kph vk;kr ok<r vkgs- 

vtwu 69 VDds yksdla[;k xzkeh.k Hkkxkr jkgrs- R;kizek.ks 'ksrh {ks=kpk fodkl >kysyk fnlwu ;sr ukgh- lsok {ks=keqGs 

'ksrhps vkdkjeku deh >kysys vkgs- 'kgjhdj.k ok<wu vusd leL;k fuekZ.k >kys vkgs vls la’kks/kuke/;s fnlwu vkys 

vkgs 

yksdla[;k voyacwu izek.k 

o"ksZ yksdla[;k voyacwu izek.k 

 'ksrh m|ksx lsok 

1950&1951 63% 21% 16% 

1993&1994 64-8% 15-6% 19-7% 

2011&2012 48-9% 24-3% 26-8% 

2018&2019 52% 19% 29% 

ojhy lkj.khe/;s vH;klkvarh vls y{kkr ;srs dh] lsok {ks=ke/khy gks.kkjh ok< ns’kkP;k fodklklkBh iks"kd vkgs i.k 

ok<R;k lsok {ks=kcjkscj jkstxkj ok< fnlwu ;sr ukgh- ;kmyV 'ksrh{ks=kpk jk"Vªh; mRiUuke/;s ?kV gksr vkgs- i.k 

voyacwu yksdla[;k tkLr tkLr vkgs- ;kpk ifj.kke Hkkjrkps jk"Vªh; mRiUu ok<r vkgs- i.k csjkstxkjh ok<r vkgs- 

vkt csjkstxkjhpk nj 4-7 VDds vkgs- deh izrhph csdkjh vkf.k Nqih csjkstxkjhps izek.k ok<r vkgs- gh izeq[k leL;k 

ok<hl ykxyh vkgs- fg leL;k deh dj.;klkBh 'ksrhdMs y{k ns.ks xjtsps vkgs- ;klkBh Hkkjr ljdkjus Jeiz/kku 

ra=kpk voyac dj.ks] HkkaMoy iz/kku ra=kpk okij deh dj.ks] eujsxk] jkstxkj geh ;kstuk ;ke/;s dkexkj vkf.k 

ra=Kku izek.kke/;s dkexkj 60 VDds vkf.k ra=Kku izek.k 40 VDds dj.ks] osrunj ok<fo.ks b- xks"Vh veaykr 

vkY;kl 'ksrhe/;s csjkstxkjh fnlwu ;s.kkj ukgh vkf.k iMhd {ks= jkg.kkj ukgh- ifj.kkeh fidk[kkyhy {ks= ok<r tkbZy 

vkf.k 'ksrh mRiknuke/;s ok< gksbZy- 

fu"d"kZ % 

1- Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s yksdla[;k ok<hnjkcjkscj vUu/kkU; ok<hpk nj fnlwu ;sr ukgh- 

2- LFkwy ns’kkarxZr mRiknuke/;s 'ksrh {ks=kpk fgLlk ?kVr pkyysyk vkgs- lsok {ks=kpk ok<r vkgs gs fnlwu ;srs- 

3- fyvksUVkWQhpk fojks/kkHkkl Hkkjrkr izd"kkZus tkf.kforks- 

4- 'ksrhdMs vktgh ikjaikjhd {ks= Eg.kwu ikfgys tkrs- m|ksx Eg.kwu ikfgys tkr ukgh- 

5- Hkkjr ljdkj 'ksrh {ks=klaca/kh ijdh; xqaro.kwd vkdf"kZr dj.;kr vi;’kh Bjyk vkgs- 

6- Hkqrku ns’kiw.kZi.ks 'ksrhoj voyacwu vlwul/nk tkxfrd vkuanh ns’kke/;s ,d uacj vkgs gs mfÌ"Vs MksG;kleksj Bsoys 

ikfgts- 

7- lsok{ks=kizek.ks 'ksrh {ks=krhy fu;kZr ok< deh vkgs- 

8- 'ksrh {ks=kr jkstxkj ok<fo.;klkBh Je ra=kpk deh okij >kysyk fnlwu ;srks-  

lanHkZ% 

1- vkfFkZd leh{kk vgoky  CSO] cso.nic.in  ¼dsanz ljdkj½ 2022- 

2- lgkoh vkfFkZd x.kuk vgoky] NSSO, nsso.gov.in dsanz ljdkj] 2019- 

3- vkfFkZd vgoky] ¼Hkkjr ljdkj½ 2018- 

4- ckjkoh iapokf"kZd ;kstuk vgoky ¼fu;kstu vk;ksx½ 

5- izfr;ksfxrk niZ.k] 2018] Vol. III. 
6- nRr vkf.k lqanje Hkkjrh; vFkZO;oLFkk] ¼;’kpk¡n ifCyds’ku½ 2018- 

7- Current Affairs Report, 2021, (Upkar Publication) 
8- ;kstuk ekfld vgoky] ekpZ 2019- YouTube & Online Video, CSO, NSSO, Chanakky    

     Group of Economics, Study point.  
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izLrkouk % &  

         baxztkauh vkiY;k ns’kkps Lokra«; gj.k dsys gksrs gh xks"V [kjhp vkgs- i.k R;kpcjkscj fdR;sd pkaxY;k 

xks"Vh lq)k R;kauh ;sFks vk.kY;k vkf.k vki.kkl vk/kqfud txkP;k macjB¸kkoj vk.kwu Bsfoys gsgh frrdsp [kjs vkgs- 

jktdh; Lokra«; gh ladYiuk o frps ekuoh thoukrhy egÙo gh xks"V vki.k R;kaP;kdMwu Eg.kts R;kauh vk[kysY;k 

f’k{k.k i)rhrwup f’kdyks vkgksr- iwohZps xq:th ^,dks.krhl uOos fdrh* vls oxkZr fopkjhr vkf.k pVdu ^f=gks=h 

nksu* vls mÙkj ns.kkjk fo|kFkhZ gq’kkj Bjs- vktps xq:th toGtoG R;kp o;kP;k fo|kF;kZyk fopkjrkr dh] 

^vkMkrwu ik.kh dk<rkuk ik.;kP;k vkr vlrkuk ?kkxj otukyk gydh okVrs o ik.;kP;k oj vkY;koj rh tM 

okVrs] vls dk ?kMrs\* R;k nksu xq:thaP;k iz’ukrhy Qjd f’k{k.kkP;k ladYiusrhy vkf.k rs ns.;kP;k i)rhrhy 

Qjd nk[kfo.kkjk vkgs- ;krhy nqlÚ;k f’k{k.k i)rhl vki.k vk/kqfud f’k{k.k i)rh Eg.kw- ;k i)rhps vkt lk/kkj.k 

pkj Hkkx ikMys tkrkr- lq:okrhl izkFkfed f’k{k.k ;srs- ;kr ys[ku] okpu] f=dks.k] pkSkdu ;kalkj[;k vkd`rhps 

Kku( gok] ouLirh ;kalkj[;k xks"Vhaph lkekU; ekfgrh vlrs- ;k xks"Vhauk ^f’k{k.k* ;k ,soth f’k{k.kkph lk/kus EgVys 

rjh pkyrs-  

 ;kP;kuarj ts f’k{k.k ;srs rs vki.k jkgrks R;k txklaca/kh loZlk/kkj.k Lo:ikps Kku vlrs- R;kr FkksMk 

bfrgkl ;srks- dkj.k R;kph dkgh ekfgrh vlY;kf’kok; l|%lekt] O;Drh vkf.k O;Drh fo’o ;kaps Lo:i 

let.kkjp ukgh- R;k f’k{k.kkr FkksMk Hkwxksy] varfj{k foKku vkf.k lektfoKku ;srs- bs v’kk  dfjrk letqqu ?ksrys 

dh] vki.k ,d lkekftd izk.kh vkgksr- ekuokyk lektkr jkgrkuk usgeh dq.kk’kh rjh cksykos] vkiys fopkj lkaxkos] 

yksdkapk vkiY;kyk ;ksX; izfrlkn feGkok vls okVr jkgrs- i;kkZ;kus laoknh cukosls okVrs- laoknkr cksy.kkjh o 

,sd.kkjh v’kk fdeku nksu O;Drhaph xjt vlrs- ^^laokn Eg.kts psgÚ;kojps Hkko] gkoHkko] [kq.kk o cksyysyh Hkk"kk 

;kaP;k ek/;ekrwu ekfgrhph dsyh tk.kkjh nsok.k&?ksok.k gks;-**
1
 ;ksX; o ifj.kkedkjd laoknklkBh cksy.kkÚ;kph o 

,sd.kkÚ;kph Hkk"kk] vuqHko] ekufld ifjfLFkrh] Hkkofud larqyu ;kaph xjt vlrs- cksy.kkÚ;kyk visf{kr vlysyh 

ekfgrh ,sd.kkÚ;ki;Zar iksgkspfo.;klkBh laokn@ laizs"k.kkph xjt vlrs- laokn dkS’kY;kph ns.kxh tUetkr] 

vuqokaf’kdfjR;k izkIr gksr ulrs- rj rs f’k{k.kkn~okjs vkRelkr djko;kph xks"V vkgs- Eg.kwu laokn@laizs"k.kkps ’kkL= gs 

vk/kqfud f’k{k.kkph i)rh vkgs- R;klkBh ?kjpa iks"kd okrkoj.k] ’kkGk&dkWystkrhy f’k{kdkap ekxZn’kZu] lacaf/kr 

O;Drhp okpu] Hkk"skojhy izHkqRo] R;kap vkReHkku] vkRefo’okl lglaosnuk bR;knh thoudkS’kY;iw.kZ ?kVdkapa ;ksxnku 

vlrs- ;k loZ ?kVdkaP;k ifjiw.kZrspk ifj.kke Eg.ktsp O;Drhl yksdlaxzgkps QG izkIr gksr vlrs- 

 vktP;k fi<hP;k lanHkkZr uO;kus mifLFkr gks.kkjh leL;k Eg.kts] vktP;k fi<hyk laokn laizs"k.kkps dkS’kY; 

vkRelkr dj.;kps egÙo vksG[krk ;sr ulY;keqGs R;kapk ?kj] lekt vkf.k O;kolkf;d {ks=krhy laokn yqIr 

>kY;kps tk.kor vkgss- ^^,dk fDydoj dks.krhgh xks"V dj.ks ’kD; vkgs rj ex okLrfod laoknkph xjt dk; \ 

v’kk ekufldrsr vktph fi<h vkgs-**
2
 ifj.kker% dk; cksykos \ dls cksykos \ d/kh] dqBs o fdrh cksykos \ ;kph  

ekfgrh ulY;keqGs vktph fi<h ^ppZsph ifjfLFkrh* VkGr vlkoh] v’kk fu"d"kkZizr ;srk ;srs- [kja rj d/kh uOgs rh 

vktP;k fi<hyk laokn dkS’kY;kph xjt vf/kd tk.kor vkgs- dkj.k tkxfrdhdj.k o lax.kd ØkarhP;k ifjfLFkrhus 

;kauk ns’kkps uOgs rj txkps ukxfjdRo izkIr >kys vkgs- ;k o v’kk vusd dkj.kkaik;hp vkt ;k isijP;k ppsZpk ewG 

fo"k; ^laokn dkS’kY;kr uhfr’kkL=kph usedh Hkwfedk dk; vkgs( gk vkgs R;krgh twU;k Hkkjrh; rÙoKkukrhy cq)kaP;k 

^lE;d okd~* ;k ladYiusfo"k;hph laoknh Hkwfedk letwu ?ks.;kpk vkiyk iz;Ru vl.kkj vkgs- R;klkBh izFker% 

laokn@laizs"k Eg.kts dk;\ vkf.k uhfr’kkL= Eg.kts dk;\ ;kcnny FkksMD;kr tk.kqqqu ?ksm-  

laokn@laizs"k Eg.kts dk;\ %& 

 ,dk O;Drhyk nqljh O;Drh fdaok vusd O;Drhai;Zar vkiY;k eukrhy fopkj iksgkspfo.;kph QDr xjt 

okVr ukgh rj vkiys brj O;Drhauh izHkqRo ekU; djkos v’kh eksBh bPNk’kDrh vlrs- ;k lanHkkZr folkO;k ’krdkrhy 

,d teZu fopkjoar ÝsfMªd uhR’ks vls Eg.krks dh] ^^ekuokP;k thoukrhy eq[; izsj.kk dsoG ftoar jkg.;kph] dls 

mailto:bagade.aman21@gmail.com
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rjh tx.;kph] vkiys vfLrRo fVdowu Bso.;kph ulwu izR;sdkyk vf/kd ’kDrh] lkeF;Z vkf.k brjkaoj lÙkk] Js"BRo] 

LokfeRo vkf.k izHkqRo feGfo.;kph nqnZE; bPNk vlrs- gh bPNkp R;kyk lnSo vr̀Ir vkf.k v’kkar Bsohr vlrs**
3
 

uhR’ksP;k ;k lanHkkZpk vFkZ vlk dh] izR;sd ekuoke/;s gh lqIr bPNk vlrs dh] vkiY;krhy dks.kR;k uk dks.kR;k 

xq.kkaP;k ;ksxs vusd O;Drhaoj vkiyk izHkko] vkiyh Nki meVyh ikfgts] ghp rh O;Drhph lÙkk] lkeF;Z 

xktfo.;kph v{kE; ^vfHkyk"kk* gks;- ghp lqIr vfHkyk"kk iw.kZ dj.;kps lk/ku Eg.ktsp laizs"k.k@laokn dkS’kY; gks;-  

uhfr’kkL= Eg.kts dk;\  

 dq.khrjh vkiyk izHkko fLodkjkok] vkiys izHkqRo ekU; djkos ( gh tjh O;Drhph lqIr bPNk vlyh rjh 

dsoG laokn dkS’kY;kP;k cGkoj dks.kh dq.kkps izHkqRo ekU; djhy v’kh vis{kk /kj.ks gh xks"Vp eqGh Qksyi.kkph 

Bjkoh- tksi;Zar laokn dkS’kY;kus ;qDr vl.kkÚ;k O;DrhP;k fBdk.kh d`rhph fdaok vkpj.kkph uSfrdrk olr ulrs rks 

Ik;Zar O;Drhyk yksdlaxzgkph cyizkIrh gks.ks v’kD; vkgs-**
4
 ;kp dkj.kkLro ;sFks ^uhfr’kkL=* Eg.kts dk; ;k fo"k;h 

tk.kwu ?ks.k egÙokps Bjkos-  

 ekuoh vkpj.k] pkfj«; vkf.k thoueqY;s ;kaP;k’kh lacaf/kr vlysyh rÙoKkukph ,d ’kk[kk Eg.kwu 

uhfr’kkL= ;k fo"k;kyk ekU;rk vkgs- ekuoh thoukP;k O;kogkfjd cktwps vkdyu d:u ?ks.;kP;k mís’kkus uhfr’kkL= 

;k fo"k;kph fufeZrh >kyh vlkoh- IysVksP;k ers]  ^^rÙoKku vk’p;Z Hkkousps viR; vkgs- vkiY;k lHkksokj 

vlysY;k fo’okP;k Lo:ikfo"k;hP;k rlsp ek.klkaP;k orZukfo"k;hP;k dqrqgykrwu Kku izkIr d:u ?ks.;kph izfØ;k 

lq: gksrs- ekuoh vkpj.kke/;s fnlwu ;s.kkÚ;k eqY;kafo"k;hP;k dqrqgykrwu uSfrd rÙoKku vFkok uhfr’kkL= mn;kl 

vkys vkgs-**
5
 lkWØsfVlP;k ;k mn~/kj.kkuqlkj euq";kP;k orZuke/;s vf/kd mPpre] Js"B v’kk vkn’kkZapk ’kks/k tk.kor 

vlrks- ekuoh d`rh dkgh /;s;kus izsfjr >kysY;k vlrkr- euq"; thoukP;k loZJs"B /;s;kyk ijeizkIrO;] ’kqHk] 

dY;k.k] b"V] ije/;s; (Summun Bonum) vlsgh lacks/kys tkrs- rn~orp ^yksdlaxzg* ;k xks"Vhyk vuql:u 

yksdkaP;k izsekyk vuqdqy gks.ks gs lq)k ekuoh thoukps ,d ije/;s; vlw ’kdrs- v’kk dkgh ekuoh thoukP;k 

loZJs"B /;s;kauk vuqy{kwu ekuoh d`rhps eqY;ekiu dj.kkjs ’kkL= Eg.kwu uhfr’kkL= ;k fo"k;kyk egÙo vkgs- 

,danjhrp] uhfr’kkL= Eg.kts ekuokP;k vkn’kZ thoukP;k jhrhps ’kkL= gks;- v’kk vFkkZus uhfr’kkL=kpk ekuoh 

tx.;krhy gLr{ksi Bjkok- 

  ;sFks laokn@laizs"k.k Eg.kts dk;\ rlsp uhfr’kkL= Eg.kts dk;\ ;k ladYiukacíy FkksMD;kr tk.kwu 

?ksrY;kuarj tulaoknkrhy uhfr’kkL=kph usedh dk; Hkwfedk vkgs gs letwu ?ks.ks vifjbk;Z Bjkos- gh Hkwfedk Hkkjrh; 

rÙoKkukrhy vxzx.; v’kk ckS) n’kZukrhy ^lE;d okd~ ¼ok.kh½* ;k ladYiusP;k ek/;ekrwu tk.kwu ?ks.ks mfpr Bjkos- 

cq)kaP;k uSfrd ladYiusrhy ^lE;d okd~* ¼ok.kh½ ladYiuk %& 

 Hkkjrh; Hkwehyk ykHkysY;k uÅ rÙoKku izokgkaiSdh b-l-iw- lgkO;k ’krdkrhy ekU;rkizkIr vls voSfnd 

n’kZu Eg/.kts ^ckS) n’kZu* gks;- ;k rÙoKkukps eqG laLFkkid fl)kFkZ xkSre cq) gks;- ^cq)* Eg.kts T;kyk lE;d 

lacks/khph izkIrh >kyh vkgs vlk egkRek gks;- vkf.k rks egkRek Eg.kts xkSre cq) gks;- cq)kauk ^lE;d lacq)* 

vlsgh lacks/kys xsys vkgs- ^lE;d lacq)* Eg.kts T;kyk rÙokps ifjiw.kZ Kku izkIr >kys vkgs v’kh O;Drh gks;- ^cq)* 

Eg.kts dks.kk O;Drhps uko uOgs rj eukP;k fLFkrhps fdaok voLFksps uko gks;- ^^cq) Eg.kts eukph v’kh voLFkk dh] 

th ekufld fodklkP;k vR;qPp f’k[kjkoj iksgkspysyh vkgs] ifjiw.kZ Kkuh voLFkk gks;-**
6
 ngk ikjferkaP;k lkg¸kkus 

ifjiw.kZ vH;kl djhr vkiY;k thoukP;k voLFksr ØekØekus izxrh dj.kkjh O;Drh Eg.kts cq) gks;- th O;Drh ;k 

cq)RokP;k izxrhrhy izoklkr vk;Z&v"Vkax ekxkZph th mi;ksfxrk vkgs R;k ^lE;d okd*~ ¼ok.kh½ ekfxZdsps vuqlj.k 

djr vlrs- ;k ekfxZdsP;k ;ksX; dkS’kY;kaP;k vuqlj.kkrwup cq)kauk vkiY;k dkGkrhy tursps eksBs izse ykHkys 

vlY;kps fnlwu ;srs- ^^;FkkFkZ Kku gs ;ksX; d`rh dj.;kP;k ladYiuke/;s ijkorhZr gksrs- rlsp lE;d ladYikph 

vfHkO;Drh Eg.kts lE;d okpk gks;( euq";kps pkfj«; R;kP;k cksy.;krwu izdV gksrs( Eg.ktsp euq";kps [kksVs cksy.ks] 

ijfuank dj.ks] dVw cksy.ks rlsp O;FkZ cMcM dj.ks ;kiklwu ijko`Ùk Ogk;yk gos-**
7
  

 vktP;k vk/kqfud ;qxkr tulaidkZP;k vk/kqfud lk/kukapk okij d:u vusdt.k vkiyk tulaidZ 

vf/kdkf/kd o`)haxr dj.;kpk iz;Ru djrkuk fnlwu ;srkr- r’kh f’k{k.kO;oLFkk i.k vkt miyC/k vkgs- ek= 

cq)dkGkr v’kh tulaidkZaph dks.krhgh O;oLFkk miyC/k ulY;kP;k ifjfLFkrhr cq)kauh vkiY;k LokuqHkkokrwu ’kks/kwu 

dk<ysY;k vk"Vkax ekfxZdsP;k lkg¸kkus yksdlaxzg o`)haxr dsY;kps fnlwu ;srs- ;k vk"Vkax ekfxZdsrhy ^lE;d ok.kh* ;k 

ekfxZdscíy dkgh’kk foLrkjkus tk.kwu ?ksÅ;kr- 

^lE;d okd*~ ¼ok.kh½ %&  
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       vkiY;k Lor%dfjrk vkf.k lektkdfjrk dehr&deh nq%[k vkf.k tkLrhr tkLr lq[k vftZr djrk ;sbZy 

v’kk rÚgsps thou ;kiu vki.kkl djrk ;ko+s] vls lnkpkjkps thou vlkos v’kh izR;sd O;Drhph lfnPNk vlrs- 

cq) Eg.krkr] ^^thoukfo"k;hph mRdV r`".kk o frP;kiklwu feG.kkjh ’kkjhfjd lq[ks gh nq%[kkl dkj.khHkwr vkgsr-**
8
 

cq) lqfpr v’kk nq%[kkpa eqG dkj.k vlysY;k r`".ksoj fot; feGo.;klkBh vko’;d cq)kaP;k vk;Z&vk"Vkax 

ekfxZdsps Lo:i o foHkkx.kh [kkyhy izek.ks- cq)kaps ers]  

v½ izKk Lda/k &   1½ lE;d n`"Vh 2½ lE;d ladYi 

c½ ’khy Lda/k &   3½ lE;d ok.kh 4½ lE;d dekZUr 5½ lE;d vkthfodk 

d½ lek/kh Lda/k &  6½ lE;d O;k;ke 7½ lE;d Le`rh 8½ lE;d lek/kh 

 ojhy izKk] ’khy vkf.k lek/kh ;k cq)kaP;k rhu Lda/kkaiSdh izKk vkf.k ’khy ;k nksUgh Lda/kkaP;k ;ksX; 

vkdyu vkf.k mi;kstukn~okjs O;Drh yksdlaxzgkl ik= Bjrs- R;krhy lE;d n`"Vh] lE;d ladYi] lE;d ok.kh 

vkf.k lE;d dekZUr ;k pkj ekfxZdsps vuql:u vR;ar xjtsps vkgs- cq)kauh ;k ekfxZdspk lkafxrysyk vFkZ iq<hy 

izek.ks ikgrk ;sbZy- 

lE;d n`"Vh %& tls vkgs rls izR;sd xks"VhdMs ikg.ks gks;- LFkqykiklwu lq{eki;Zar tls vkgs rlsp tk.kwu ?ks.;kpk 

Eg.ktsp lerspk Hkko jk[k.;kpk iz;Ru gks;- ex ;kr l"̀Vhrhy loZp xks"Vhackcr leRo Hkko jk[k.;kph vis{kk vkgs- 

lE;d ladYi %& l̀"Vhrhy dks.kR;kgh xks"Vhckcr ;ksX; fdaok mÙke fopkj jk[k.ks gks;- fdaok dks.kR;kgh xks"Vhckcr 

jkx izse] }s"k foghu fopkj] fparu] euu gks;- 

lE;d dekZUr %& dk;k] okpk o ladYi ;kaP;kiklwu mRié gks.kkÚ;k nq"dekZiklwu nwj jkgwu lnkpkjh thou O;rhr 

dj.ks gks;- ;kykp cq) ’khy Lda/k vlsgh Eg.krkr- 

lE;d ok.kh %& ;kykp ikyh Hkk"ksr ^lEEkk okpk* vls Eg.krkr- ’kCnkauh ;qDr vlysyh Hkk"kk gh O;Drhyk 

lektk’kh cka/kwu Bso.kkjh egÙokph dMh vkgs- ;k yksdlaxzg:ih lE;dok.khr Hkk"ksyk Qkj egÙo vkgs- cq)kauh lE;d 

ok.khps egÙo fo’kn djrkuk vls Li"V dsys vkgs dh] ^^lE;d ok.khr ’kCn o Hkk"kspk lE;d mi;ksx dj.ks loZ 

n`"Vhus ;FkkFkZ vkgs- T;kauk ’kCn fdaok Hkk"kspk usedk mi;ksx djrk ;sr ukgh rs ekSu ckGx.;kpk iz;Ru djrkr- ekSu 

ckGxqu ts eqds vl.;kpk cgkuk djrkr R;kaps vl.ks gs lektklkBh ul.;klkj[ksp vlrs**
8
 ;k fØ;syk cq) 

vdekZUr lacks/krkr- ;k xks"Vhpk cq)kauh fu"ks/k dsyk vkgs- ;k lanHkkZr cq) mn~xkjrkr dh] ^^ekSu /kkj.k dj.kkjs rksaMkus 

dkgh cksyr ulys rjh R;kaP;k eukr fopkjkaps rqQku mBysys vlrs- ekSu jkg.ks Eg.kts lE;d ok.kh lk/k.ks uOgs-**
9
 

vFkkZrp lE;d ok.kh lk/k.;kdfjrk cksy.ks vR;ar vko’;d vkgs] vlk tj cq)kapk vkxzg vlsy rj ex ^ok.kh* 

d’kh vlkoh \ gk iz’u egÙokpk Bjowu lE;d ok.khP;k lanHkkZr cq)kauh dkgh vVh fo’kn dsY;k vkgsr] R;k 

[kkyhyizek.ks- 

cq)kaP;k ^lE;d okd~* ¼ok.kh½ ladYiusP;k vVh %& v½ cksy.;kr ,dgh ’kCn feF;k ulkok- c½ ,dkgh ’kCnkus 

,sd.kkÚ;kP;k eekZoj vk?kkr d: u;s d½ dks.kkph pqxyh dj.ks fdaok O;FkZ Hkk"; dj.kkÚ;k ¼ok;QG cMcM½ ’kCnkapk 

okij VkGkok M½ nqlÚ;kfo"k;h [kksV¸kk] cnukehdkjd fdaok fuanktud xks"Vh cksyw u;sr- bZ½ dks.kR;kgh O;Drhcjkscj 

laokn lk/kr vlrkuk usgeh fouez ok.khpk okij djkok- 

 ;s.ksizek.ks ojhy ikp vVhaoj vk/kkfjr ^laokn* gk ^lE;d okd~* Lo:ikpk Bjowu cq)kauh v’kh lE;d ok.kh 

ykHkysY;k O;Drhyk eqcyd izek.kkr yksdlaxzg izkIr gksÅu rh O;Drh brj O;DrhaP;k izsekl ik= B:u fryk 

usr`Ro:ih dq’kyrk ykHkrs] vls Li"V dsys vkgs-  

Lkkjka’k %&  lE;d ok.khP;k ¼okd~½ lanHkkZr Li"V dsysY;k ojhy foospuko:u vlkk lkjka’k izkIr gksrks dh] izR;sd 

O;Drhyk vkiyh vkthfodk lq[kdkjd Ogkoh v’kh vis{kk vlrs- lq[kdkjd vkthfodslkBh ’kq)] ifo= o lE;d 

ok.khph o ok.khizek.ks orZu O;ogkjkph vR;ar vko’;drk vlrs- R;klkBh cq)kauh lkafxrysY;k lE;d izKk] ’khy 

vkf.k lek/kh Lda/k:ih vk;Z&vk"Vkax ekfxZdspk ¼uSfrdrspk½ vuqu; dj.;kph O;Drhyk xjt vkgs- ek= O;Drh 

vkiY;k nSuafnu thoukr vf/kdkf/kd efyu ok.khpk okij d:u vkiY;koj ladV@nq%[k vks<owu ?ksr jkgrs- vlR; 

Hkk"k.k] pqxyh] fuank] Ny&diViw.kZ cksy.ks] dVw o dBksj Hkk"k.k] f’kO;k &’kki] fujFkZd fudEesi.kkP;k xIik xks"Vh] 

vuko’;d cksypky dj.ks g¸kk xks"Vhauk cq)kauh ok.khpk eG EgVys vkgs- v’kk eyhu ok.khiklwu Lor%pk cpko 

d:u laHkk"k.k dj.;kP;k dysyk cq)kauh ^lE;d okd~* EgVys vkgs- vlR; Hkk"k.k] pgkMh] dBksj Hkk"k.k vkf.k O;FkZ 

cMcM v’kk dekZauk cq) ^vdq’ky deZ* ekurkr cq) lkfgR;kr ;kaukp ^okfpd iki*s EgVys vkgs- cq)kaP;k ers] 

vdq’ky desZ O;Drhl nkfjnz;] cnukeh] vkRefo’oklkph derjrk] fparkØkarrk vkf.k ej.kkafrd cnukeh bR;knh 
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ifj.kkekauh ckf/kr djrkr- rj dq’ky desZ O;Drhl loZ izdkjph lq[ks izkIr d:u ns.;kl enr djrkr-**
10
 ;k izek.ks 

cq)kaP;k ^lE;d ok.kh* ¼okd½~ vkf.k ’khy Eg.ktsp uhrh] nku] mis{kk ¼vuklDrh½] uS"dE;Z ¼dke&Hkksxkapk R;kx½] 

oh;Z ¼lE;d iz;Ru½] {kkarh ¼{kek’khyrk½] lR;] vf/k"Bku ¼n`< fu’p;½] d:.kk ¼izseiwoZd n;k½ vkf.k eS=h ¼Hkkr`Hkko½ 

b- lnxq.k:ih uSfrd ekxkZapk ¼dq’ky desZ½ mi;ksx gksÅu lq[k] funzk] tu fiz;rk] izlérk] vHk;] foeqDrrk bR;knh 

QGkaP;k Lo:ikr euq";kl ^fuokZ.k* in izkIr >kY;kokpwu jkg.kkj ukgh- 

lanHkZ %& 
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 भारतीय सघंराज्य पध्दतीत िंोकसखं्या रवजस्टर (NPR) अवण नागररकाचं ेरवजस्टर (NRC) सदंभाात कें द्र-

राज्य सबंध 
 

 

 डॉ.विजय जालिंदर दठेे 

सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग श्री शाहू छत्रपती महाविद्यािंय, कोल्हापरू 
 

 

प्रस्तािना : 

 भारत ह ेएक संघराज्य अह.े म्हणजेच ऄनेक राज्यांचा समूह. परंतु या समुहाच्या प्रशासनाचे सध्या 

कें द्रीकरण झािंे अह.े भाषािार प्रांतरचनेनसुार, प्रत्येक राज्यािंा काही प्रमाणात स्ित:चे वनणाय स्ित: घेता 

येण्यासाठी राज्यानंा काही ऄवधकार वमळािंे. दशेाचे घटक म्हणजे राज्ये, या राज्यांमध्ये सत्तेच्या 

विभागणीसाठी ३ याद्याचंी वनमााती करण्यात अिंी. एक कें द्रीय यादी. दसुरी राज्य यादी. वतसरी 

सामावयक यादी. या सामावयक यादीमध्ये ऄसे विषय घातिंे गेिंे ज्यामध्ये कें द्रािंा अवण राज्यािंा दोन्हींना 

वनणाय घेण्याची / कायद ेबनविण्याची मुभा ऄसेिं. पण मात्र जर एखाद्या विषयामध्ये कें द्र अवण राज्यामध्ये 

िाद वनमााण झािंा तर त्या वनणायािर िचास्ि ह ेकें द्राचेच राहीिं. तरी वह सध्या कािंीन प्रिाहात कें द्र राज्य 

संबंधात पक्षीय राजकारणामळेु संघराज्य पद्धतीच्या चौकटीिंा धके्क बसू िंागिंे अहते. 

ईद्दिष्ट े: 

१.भारतीय संघराज्य पद्धत ऄभ्यासणे  

२. िंोकसंख्या रवजस्टर (NPR) अवण नागररकांचे रवजस्टर (NRC) अढािा घेणे 

३. NPR ि NRC ऄंमिंबजािणी कें द्र-राज्य संबंधाच्या तणािात पक्षीय राजकारण ऄभ्यासणे  

सघंराज्य पद्धत : 

 दशेातीिं कें द्रीय सरकार अवण प्रादवेशक सरकारे यांच्यात संविधानाने ऄवधकार विभागणी करून 

द्ददिंेिंी व्यिस्था ऄसते तेव्हा वतिंा संघराज्य म्हणून ओळखिंे जाते. सरकार प्रादवेशक ऄथााने िंोकांच्या 

जिळ ऄसेिं तर ते िंोकाचं्या वनयंत्रणात राहण्याची शक्यता जास्त ऄसते या ऄपेक्षेतून ही व्यिस्था 

ईदयािंा येते. म्हणून, दशेभरात एकच एक सरकार वनमााण करण्याच्या ऐिजी सगळ्या दशेासाठी काही 

द्दकमान जबाबदार् या पार पाडणारे एक सरकार (दशेाचे सरकार, संघ शासन ककिा कें द्र सरकार) अवण 

विविध भागांसाठी त्या-त्या प्रदशेाचा कारभार सांभाळणारे स्ितंत्र सरकार (घटकराज्याचे सरकार ककिा 

प्रांवतक सरकार) ऄशी व्यिस्था संघराज्यात सामान्यपणे केिंेिंी ऄसते.  

 भारतीय घटना सवमतीने सघंराज्य पद्धतीचा स्िीकार केिंा कारण भारताच्या अकारमानाच्या 

अवण सामावजक िैविध्य ऄसिंेल्या दशेािंा एकत्र बांधायिंा ही व्यिस्था सुयोग्य होती. भारताच्या 

घटनाकारानंी संघराज्याची संकल्पना स्िीकारिंी, परंतु संघराज्याच े ऄमेररकन प्रारूप न स्िीकारता 

अपल्यािंा योग्य तो बदिं करून घेतिंा अवण त ेयोग्यच होतं. विरटश सरकारने १९३५ सािंी ‘गव्हनामेंट 

ऑफ आंवडया ऄ ॅक्ट’नुसार भारतात संघराज्य राज्यपद्धती स्थापन करण्याचे घोवषत केिंे. तोिर भारताची 

शासन व्यिस्था विटनमध्ये अह ेतशी एकात्मक (युवनटरी) पद्धतीची होती. ऄमेररकेत राज्यांनी एकत्र येउन 

मध्यिती प्रणािंी स्थापन केिंी होती. १९३५ मधीिं भारतातिंी प्रद्दिया पूणापणे विरुद्ध पद्धतीची होती. 

आथे मध्यिती (सेन्रिं) सरकारने संघराज्य व्यिस्था वनर्ममतीसाठी एकात्मक सत्ताव्यिस्था मोडून ‘राज्यांची’ 

वनर्ममती केिंी होती. म्हणज े कायद्या्ारे राज्यानंा (प्रांतांना) ऄवस्तत्ि बहािं करण्यात अिंं अवण कें द्र 

अवण राज्य यांच्यात कायदशेीर सत्ताविभागणी झािंी. हा ऄ ॅक्ट मह्िाचा ऄशासाठी क  स्िातं्योत्तर 

भारताच्या राज्यघटनेिर याचा मोठा प्रभाि पडिंा. घटनाकारानंी सघंराज्यविषयक तरतुदी करताना या 

ऄ ॅक्टचा अधार घेतिंा अह.े 
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 भारतीय संविधानामध्य े ऄवभजात संघराज्याच्या संकल्पनेशी सुसंगत ऄसणारी तरतुदी ऄसनू 

यामध्ये प्रबळ कें द्रशासन, संविधान, एकेरी नागररकत्ि, अणीबाणीविषयक तरतुदी, आ. बाबींचा समािेश 

होतो. पररणामी, संघराज्य ह ेत्ि अपल्या घटनेच ेमूिंभूत िैवशष्टय़ ऄसिंे तरी त ेकें द्र शासनािंा शे्रष्ठत्ि 

बहािं करते. यासोबतच ऄवभजात ि एकात्म स्िरूपाच्या संघराज्यामध्ये अढळणारी काही खास 

(Peculiar) िैवशष्टय़े भारतीय संघराज्यांमध्ये अढळून यतेात 

सघंराज्य पद्धत कें द्र –राज्य सबंधंातीिं तणािािंा पक्षीय स्िरूप : 

 सिासाधारण पररवस्थतीत कें द्रातीिं विवशष्ट राजक य पक्षाचे सरकार अवण राज्यातीिं वभन्न 

राजक य पक्षांचे सरकार यांच्यातीिं संबंध ह े पक्षीय स्पधेच्या अवण सूड बदु्धीच्या राजकारणाच्या 

दिंदिंीत फसण्याच े प्रसंग िारंिार ईद्भितात. कें द्रातीिं सत्ताधारी पक्षाव्यवतररक्त ऄन्य पक्षांकडून 

चािंिल्या जाणाऱ्या राज्य सरकारांचे कें द्रातीिं सत्ताधारी पक्षाकडून दमन होण्याचा आवतहास हा कें द्र अवण 

राज्य संबंधाच्या सरंचनेतीिं ऄन्यायीपणाचाही आवतहास अह.े ऄशाप्रकारे सिासाधारण पररवस्थतीत कें द्र 

अवण राज्य यांच्यातीिं मयाादशीिं संघराज्य संबंधांना पक्षीय राजकारणाचे स्िरूप प्राप्त होते. भारतात  या 

पक्षीय स्िरूपामुिंे कें द्र राज्यांमध्ये ऄनेक िेळा तणाि अवण संघषााची पररस्थती ईद्भििंेिंी द्ददसते. 

 कािंांतराने  कााँग्रेस पक्षाची ‘राष्ट्रीय’ सिी संपिंी. प्रादवेशक पक्ष प्रबळ झािंे. कें द्रातही कााँग्रेसेतर 

पक्ष िा युती सत्तेिर येउ िंागिंे, िंोकसभेत दोन-तीन जागा वमळिू िंागिंे अवण कें द्र-राज्य संबंधाचं ं

स्िरूप पार बदिंिंं. पक्षीय ऄवस्मता टोकदार झाल्या. त्यात पक्षांना िैचाररकतेच ं बाळकडू ऄसल्यािर 

राजक य संिादाची भाषा बदिंिंी, राजक य संस्कृती ‘जशास तस’े ऄशी अवण कुरघोडीची बनिंी. ‘वझरो 

सम गेम’ खेळण्याची प्रिृत्ती बळाििंी. कें द्र वन राज्यातिं ेवभन्न पक्ष एका िैचाररक पार्श्ाभूमीचे ऄसिंे तरी 

कोणाची िैचाररकता ऄवभजात अवण कोणाची नििैचाररकता यािर वहरररीने िाद झडू िंागिंे. राज्यातीिं 

वनिडणुकांसमयी प्रबळ कें द्रीय पक्ष द्ददवग्िजयासाठी वनघाल्याच्या अविभाािात िागू िंागिंा तर कें द्र-राज्य 

िाद द्दकती विकोपािंा जाउ शकतो ह ेद्ददसनू येत.े  

नागररकत्िाचा प्रश्न ि कें द्र –राज्य तणाि : 

िंोकसखं्या रवजस्टर (NPR) : 

 नॅशनिं पॉप्युिंेशन ररवजस्टर म्हणजेच एनपीअर. मराठीत या संकल्पनेिंा 'राष्ट्रीय िंोकसंख्या 

नोंदिही' म्हणतात. मात्र, सध्या सिात्र 'राष्ट्रीय िंोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचविंत अह.े तसाच शब्दप्रयोग 

भारतातल्या ऄनेक माध्यमामंधून केिंा जातोय. NPRचा ऄथा सेन्सस आंवडयाच्या िबेसाइटिर 'Register 

of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रवहिाशांची नोंदणी' 

ऄसा द्ददिंा अह.े नागररकत्ि कायदा, 1955 ऄंतगात NPRचा समािेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात 

राहणाऱ्या सिाांनी राष्ट्रीय िंोकसंख्या नोंदिहीत नोंदणी करणं ऄवनिाया अह.े मग त े भारतीय नागररक 

ऄसो िा नसो. सहा मवहने ककिा त्याहून ऄवधक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी ककिा पुढीिं सहा 

मवहने ककिा त्याहून ऄवधक काळ भारतात राहू आवच्छत ऄसणारी व्यक्तींनी एनपीअरमध्ये नोंदणी करणं 

बंधनकारक अह.े या नोंदणीत रवहिाशांची भौगोविंक मावहती गोळा केिंी जाइिं. कें द्रीय गृहमंत्रािंयाच्या 

ऄंतगात येणाऱ्या रवजस्रर जनरिं ऑफ आंवडया या विभागाकडून NPRची प्रद्दिया केिंी जाइिं. 

नागररकाचं ेरवजस्टर (NRC) नॅशनिं रवजस्टर ऑफ वसरटझनवशप (NRC) ही एक ऄशी यादी अह,े 

ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या िंोकांची नािं नोंदिण्यात येणार अहते. असाम दशेातिंं एकमेि ऄसं 

राज्य अह,े वजथे ऄशा प्रकारच्या वसरटझनवशप रवजस्टरची व्यिस्था अह.े १९५१ मध्ये ऄस ं पवहिंं 
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रवजस्टर तयार करण्यात अिंं होतं. २४ माचा १९७१ रोजी ककिा त्या तारखेच्या अधीही अपण 

असाममध्ये राहत होतो, याचा पुरािा ज्यांच्याकड ेहोता, ऄशा सगळ्यांची नोंद या रवजस्टरमध्ये करण्यात 

अिंी. 

घटनात्मक तरतदू अवण राज्याचंी भवूमका : 

 भारताच्या संविधानात किंम ५ ते ११ मध्ये नागररकत्िविषयक तरतुदी ऄसून त्यात ११ व्या 

किंमानुसार या संदभाात पुढे कायद े करणे, वनयम करणे, त्यांत बदिं करणे, याविषयीचे सिा ऄवधकार 

संसदिेंा द्ददिंे अहते. त्याचप्रमाणे, कें द्र सरकार अवण राज्य सरकारे याचं्यातीिं ऄवधकारांची विभागणी 

करण्यासाठी संविधानात ज्या तीन सविस्तर विषयिार याद्या द्ददल्या अहते, त्यापैक  'संघ सूची'मध्ये 

म्हणजे कें द्राच्या ऄखत्यारीत येणार् या विषयांच्या यादीत नागररकत्ि हा विषय ऄंतभूात केिंा अह.ेया 

कारणामुळे 'नागररकत्ि' या विषयाच्या संदभाात कायदा करण्याचा संसदचेा ऄवधकार सवुनवित अह.े 

तसेच, जनगणना हा विषय दखेीिं कें द्राच्या ऄखत्यारीत अह े- म्हणज ेसंघ सचूीमध्ये अह.े यानुसार  NPR 

म्हणजे िंोकसंख्या रवजस्टर अवण NRC म्हणजे नागररकांचे रवजस्टर या दोन्ही गोष्टीचा ऄंतभााि होतो 

अवण त्या नागररकत्िविषयक कायद्यातीिं दरुुस्तीमुळे थेटपणे जनगणनेशी संबंवधत नसल्या तरी कें द्राच्या 

नागररकत्ि-वनयमन करण्याच्या अवण जनगणना करण्याच्या संयुक्त ऄवधकारांमधनू कें द्र सरकार िंा ह ेकाम 

करता येइिं ऄशी तरतूद वनमााण झािंी.  

 कें द्र सरकारच्या या दरुुस्तीनसुार एखाद ेराज्य कें द्रािंा NPR/NRC साठी काम करायिंा अपल्या 

राज्यात विरोध करून शकेिं का .? हा प्रश्न वनमााण झािंा. संविधानीक दषृ्टीने संघराज्य पद्धतीत ऄसा 

विरोध करता यते नाही तसचे  संविधानाच्या २५६ व्या किंमात याबििंची तरतूद अह.े कें द्राने केिंेिंा 

कायदा ऄमिंात अणण्यास राज्यामध्ये अडकाठी करता येणार नाही अवण कें द्राचा कायदा ऄमिंात 

अणण्यासाठी अिश्यक त्या सूचना राज्यािंा दणे्याचा कें द्रािंा ऄवधकार ऄसेिं ऄशी ही तरतूद अह.े 

 संिैधावनक तरतूद आतक  स्पष्ट ऄसिंी तरी शेिटी हा प्रश्न जेिढा कायदशेीर तरतुदीचा अहे, 

तेिढाच राजक य व्यिहाराचा अह.े िर ईल्िंेख केल्याप्रमाणे दशेाच्या ईत्तर पविमेिंा पंजाब-राजस्थान 

पासून दवक्षणेिंा केरळपयांत, पूिेिंा ओवडशा अवण पविम बंगािंपासून तर दशेाच्या ऄगदी मध्यािर मध्य 

प्रदशेपयांत ऄनेक राज्यांमध्ये भाजपच्या थेट विरोधात ऄसिंेिंी ककिा नागररकत्िाच्या प्रश्नािर िेगळी 

भूवमका ऄसिंेिंी सरकारे अहते. तेव्हा कें द्रािंा या सगळ्या सरकारांशी सामना करािा िंागणार अह.े 

राज्याची यंत्रणा या कामािंा कें द्र िापरत अल्याने राज्याच्या पूणा सहकाया वशिाय जनगणनेची योग्य 

ऄंमिंबबजािणी होउ शकत नाही.  

 या कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणािर ऄस्िस्थता अवण अंदोिंने प्रथमच पसरताना द्ददसताहते. 

यािेळी कें द्र-राज्य संबंध अवण भारताची संघराज्य व्यिस्था यांच्यात तणाि ऄवधकच तीव्र झािंा अह.े या 

तणािािंा पक्षीय स्िरूप ऄसिंेिंे द्ददसते.केरळ, पंजाब, आत्यादी राज्यांनी नागररकत्ि दरुुस्ती कायद्यािंा 

स्पष्ट विरोध करणारे ठराि संमत केिं ेअहते अवण केरळ सरकारन े तर (किंम १३१ च्या ऄंतगात) थेट 

सिोच्च न्यायािंयात या कायद्यािंा अव्हान द्ददिंे अह.े दसुरीकडे, एकामागून एक ऄनेक राज्य सरकारे 

'अम्ही या कायद्याची ऄंमिंबाजिणी करणार नाही' ककिा 'अम्ही NPR साठी सहकाया करणार नाही' 

ऄशी भूवमका घेत अहते. 

 तसेच रवजस्टर ऑफ वसरटझन्सच्या बहाण्यान े भाजप असाममधीिं मुवस्िंम नागररकाचंा 

मतदानाचा ऄवधकार वहरािून घेत ऄसल्याचा अरोप विरोधकांनी केिंा अहे, तर भाजपचे म्हणणे अह ेक  

ज्यांची नािे राष्ट्रीय नागररक नोंदणीमध्ये नाहीत अवण असाममध्ये राहतात ते बांगिंादशेी घुसखोर अहते. 

.हुह. बांगिंादशेी घुसखोरांच्या नािाखािंी असाममधून मुवस्िंमांना बाहरे काढण्याच्या त्यांच्या कल्पनेन े
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दशेातीिं ईिाररत लहदहूी त्यांच्या द्ददशेने येतीिं, ऄशी भाजपिंा अशा अह.े अवण बाक च्या पक्षांना 

स्ितःिंा लहदवूिरोधी वसद्ध करण्याची संधी वमळेिं. पविम बंगािंच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनजी यानंीही 

असाम एनअरसीच्या मुद्द्द्यािर खूप बोिंायिंा सुरुिात केिंी अह,े त्यांनी ऄसा दािा केिंा अह े क  

सरकारने अपल्या ठाम भूवमकेिर ठाम रावहल्यास गृहयुद्ध होउ शकते. आशारा दतेाना ममता बॅनजी 

म्हणाल्या क , केिळ बंगािंीच नाही तर ऄल्पसंख्याक, लहद ू अवण वबहारींनाही एनअरसीमधून बाहरे 

ठेिण्यात अिंे अह.े सत्ताधारी पक्षािंा मतदान करणारे ४० िंाखांहून ऄवधक िंोक अज अपल्याच दशेात 

वनिाावसत झािंे अहते. ममता म्हणाल्या, 'ते दशेाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत अहते. ऄसचे चािं ू

रावहिंे तर दशेात रक्ताच्या नद्या िाहतीिं, दशेात गृहयदु्ध सुरू होइिं. 

 त्यामुळे हा मुिा कें द्र –राज्य संबधािंा कायदशेीर अवण राजक य ऄशा दोन्ही दषृ्टीने मह्िाचा 

ऄसून यातनू केद्र-राज्य संबंध अवण संघराज्य पद्धतीत तणाि वनमााण झािंेिंा अह.े 

वनष्कषा : 

 नॅशनिं रवजस्टर ऑफ वसरटझन्स हा एक ऄत्यंत मह्िाचा दस्तऐिज अह ेअवण त्यािर ऄनेकांच्या 

जीिनाचे भवितव्य ऄििंंबून अह.े त्यामुळे त्यात कोणत्याही प्रकारची हिंगजीपणा ईपयोगी नाही. तसेच 

असाममधीिं नॅशनिं रवजस्टर ऑफ वसरटझन्स अवण घुसखोरांच्या मुद्द्द्यािरून भाजपिंा कााँग्रेस अवण 

तृणमूिं कााँग्रेसिंा यानंी घेरिंे अह.े तसेच भाजप सरकार ऄसिंेिंे राज्य सोडून सिा राज्यानंी याच्या 

ऄंमिंबजािणी विरोध केिंा अह.े त्यामुळे संघराज्य पद्धतीत तणािाची पररवस्थती वनमााण झािंेिंी ऄसून 

कें द्र सरकारण या मुद्द्द्यािर घटनात्मक ततरतूद ऄसिंी तरी अवण ऄवधकार कें द्राकड ेऄसिंे तरी राज्यांची 

सहमती घेणे अिश्यक अहते तर संघीय ढाचा रटकून राहीिं नाहीत या मुद्द्द्यािर टोकाचा संघषा वनमााण 

होण्याची शक्यात जास्त अह.े 
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                 सत्याग्रह तत्वज्ञान 
 

 

  डॉ. मल्लिकाजजनु महादवे बदंारे 

राज्यशास्त्र ल्वभाग, बळवतं कॉिजे ल्वटा 
 

 

प्रस्तावना : 

िोकोत्तर ल्वभूतींचे ल्नरल्नराळ्या प्रसंगाने स्मरण करून त्यांचा गजणगौरव करावा वा त्या गजणांचा आल्वभाुव 

आपलया व आपलया देशबांधवांच्या गंगह होयायाबदल ि प्रयन क करावा, गसा प्रघात सवु जगात रूढ आह.े ज्या 

िोकनायकांनह आजन्म भगहरथ प्रयन क करून िोकांना आपलया गत स्वातंत्र्याचह प्राप्तह करून घेयायास उद्यजक्त केिे, 

ज्याने आपलया उज्वि संस्कृतहचा गल्भमान जागृत करून िोकांत आत्मल्वश्वास ल्नमाुण केिा आल्ण आपलया 

देशभक्तीच्या कायाुत गसामान्य धैय ुव गपूवु स्वाथुत्याग प्रकट केिा, त्यांच्या कायाांचह, ल्वचारांचह शताब्दह साजरह 

करयायात िोकांतहि स्वातंत्र्यिािसा, आत्मल्वश्वास, तत्त्वल्नष्ठा, व स्वाथुत्याग या भावना वृद्धिंगत व्हाव्यात याहून 

इतर कोणता हते ूगसणे उल्चत आह?े सत्याग्रहाचह जन्मशताब्दह साजरह करण ेम्हणूनच महत्त्वाचे आह.े 

सत्याग्रहाच्या रूपान ेगांधींनह सामूल्हक िढ्याचे तंत्र जगािा ददिे. इंग्रजांना त्यांचे रक्ताने माखिेि ेहात धजऊन स्वच्छ 

करायिा सांगयायापूवी आपण आपिे किंदकत हात स्वच्छ केिे पाल्हजेत, हह समंजस पररपक्व जाणहव गांधह 

ल्वचारांचा जणू प्रेरणास्रोत होतह. 

म. गांधींनह गद्धहसा, सत्याग्रह, आदह मागाांनह भारतहय स्वातंत्र्याचा माग ुप्रशस्त केिा. गमेररकन स्वाततं्र्ययजिं, फ्रें च 

राज्यक्ांतह ककवा १९१७ चह रल्शयन राज्यक्ांतह या सवु क्ांत्यांच्या मजळाशह द्धहसा होतहच आल्ण यातूनच गांधहप्रणहत 

भारतहय स्वातंत्र्य आंदोिनाचे वेगळेपण आपलयािा ददसून येते. म. गांधींचा जो जागल्तक ल्वचारवंतांत समावेश 

झािा तो त्यांनह मांडिलेया 'सत्याग्रह' कलपनेमजळे झािा. सत्याग्रहाचा ल्सिंांत व व्यवहारात म. गांधींनह महत्त्वाचे 

योगदान ददिे. 

सत्याग्रह या शब्दाचा गथ ु

दल्िण आदफ्रकेत द्धहदह िोकांनह तेथहि सरकाराल्वरुिं चािल्विेलया चळवळहिा काय नाव द्यावे, ह े

कोणािा कळत नव्हत.े त्या वेळह म. गांधींनह त्या चळवळहिा 'पॅल्सव ररल्झस्टन्स' ह ेनाव ददि.े 'पॅल्सव ररल्झस्टन्स' या 

नावाचे रहस्यहह गांधींना त्या वेळह पजरते माहहत झाि ेनव्हते ककवा समजत नव्हते. एका नव्याच गोष्टहचा जन्म झािा 

आह ेएवढे मात्र म. गांधींना समजिे होते. िढा जसा-जसा वाढत गिेा आल्ण या महान यजिंािा इंग्रजह नाव दणे े

गांधींना िज्जास्पद वाटि,े म्हणून 'इंल्डयन ओपहल्नगन'मध्य ेत्यािा चांगलयात चांगिा शब्द शोधून दणेाऱ्यािा इनाम 

जाहहर केि.े या वेळेपयांत याचे रहस्य इंल्डयन ओपहल्नगन मध्य े बरेच चर्चचि े गिेिेे होते. त्यामजळे स्पधेत भाग 

घेणान्यांपाशह शोध करयायािा त्या मानाने पजरेशह सामग्रह होतह गसे म्हणता येईि. मगनिाि गाधनहहह या स्पधते 

भाग घेतिा. त्यांनह 'सदाग्रह' ह े नाव पाठल्विे. हा शब्द ल्नवडयायाचे कारण सांगताना त्यांनह ल्िल्हिे की, द्धहदह 

जमातहचह चळवळ हा एक मोठा आग्रह आह ेआल्ण तो आग्रह सत् म्हणजे शजभ आह,े म्हणून आपण ह ेनाव ल्नवडिे 

आह.े म. गांधींना 'सदाग्रह' ह ेनाव पसंत पडि,े तथाल्प ज्या आशयाचा समावेश व्हावा गशह गांधहजींचह इच्छा होतह 

त्याचा समावेश त्या शब्दात होत नव्हता म्हणनू त्यांनह सदग्रहाचे 'सत्याग्रह केिे. सत्यात शांतह आिहच गसे मानून, 

कोणत्याहह गोष्टहचा आग्रह धरिा की, त्यातून बळ उत्पन्न होत.े म्हणनू आग्रहात बळाचाहह समावेश झािा गस ेधरून 

द्धहदह चळवळहिा सत्याग्रह म्हणजे सत्य आल्ण शांतह यातून ल्नपजणाऱ्या बळाचे नाव देऊन म. गांधींनह त्यास प्रल्सिंह 

द्यायिा सजरुवात केिह आल्ण तवे्हापासून पैल्सव ररल्झस्टन्स' या शब्दाचा उपयोग याियाच्या बायतहत करयायाचे बंद 

केिे. यागथी "सत्याग्रह म्हणजे सत्याचह प्रस्थापना करयायासाठह व्यक्तीने ककवा समूहाने केिेिह गद्धहसक क्ांतह होय." 
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दल्िण आदफ्रकेत सत्याग्रहाचा उदय 

द. आदफ्रकेतहि २० वषाुच्या कािावधहत एक िाजाळू व संघल्मत गशा तरुणामधून गांधींचे आत्मल्नभुर 

पररणतप्रज्ञ िोकनायकामध्य े रूपांतर झाि.े द. आदफ्रकेत रेलवेन े प्रवास करहत गसताना केवळ एक काळा माणूस 

म्हणून पल्हलया वगाुच्या डब्यातून खािह उतरवून त्यांचा जो गपमान करयायात आिा. त्यामधून त्यांच्या आयजष्यािा 

एक वेगळेच वळण िागि.े गोन्या िोकांच्या वणशु्रेष्ठत्वाच्या दपांमधून केिा जाणारा हा गपमान सहन करण े ह े

नामदपुणाचे ििण आह.े भारतहयांना आदफ्रकेत स्वाल्भमानाने जगावयाचे गसिे, तर या गन्यायाचा संघरटतपण े

प्रल्तकार करयायास त्यांनह सज्ज झािे पाल्हजे, गशह त्यांचह खात्रह झािह. ल्प्रटोररयामध्ये गसताना तेथहि भारतहयांशह 

संपकु साधून गांधींनह त्यांना एकत्र आणि े आल्ण रेलवे प्रवासात भारतहयांना ल्मळणाऱ्या वतुणजकील्वरुिं रेलवे 

कंपनहकडे तक्ार नोंदवून या गन्यायाचे ल्नराकरण करयायाचह मागणह केिह. 

याच दरम्यान द. आदफ्रकेतहि ट्रान्सवाि राज्यातहि शासनान े१९०७ सािह एक नवा कायदा मंजूर केिा. 

त्यानजसार आपि े नाव शासनाच्या दप्तरह नोंदल्वयायाचह आल्ण शरहरावरहि खाणाखजणा व गगंठ्याचा ल्शक्का 

ओळखपत्रावर दयेायाचह या राज्यातहि प्रत्येक भारतहयांवर सक्ती करयायात आिह होतह. या गन्याय्य व पिपातह 

कायद्याचा शांततापूणु मागल्न सवु शक्ती पणािा िावून प्रल्तकार करयायाचा गांधींच्या नेतृत्वाखािह तेथहि 

भारतहयांनह ल्नधाुर केिा आल्ण त्यामधून सत्याग्रहह संघषु तंत्राचा जन्म झािा. 

सत्याग्रहाचा आशय ल्वशद करयायाच्या आवश्यकतेतून गांधींच्या सामाल्जक व राजकीय ल्वचारसरणहिा 

हळूहळू आकार येऊ िागिा. गन्यायािा गद्धहसक मागांनह ल्वरोध करयायाचह  

हह कलपना गांधींनह टॉिस्टॉयिेिह आह.े टॉिस्टॉय यांच्या ल्वचारात १९व्या शकतहि ल्वश्वधमाुचह कलपना प्यजररटन 

नहल्तमूलये आल्ण गजवादह ल्वचारसरणह हह ज्यो एकवटििेह गांधींनह यातहि काहह तत्वे आधहय आत्मसात केिह 

होतह. परंतज यापूवीच्या त्याचे ल्वचार बहुतांशह वैयल्क्तक जहल्वतसाफलयाच्या कलपनेभोवतह घजटमळत होत.े प्रत्यि 

गनजभव आल्ण टॉिस्टॉप यांच्या ल्वचारांचा प्रभाव यामधनू गांधींच्या ल्वचारांचह शाश्वत नहल्तमांतून स्फज रिलेया एका 

सामाल्जक तत्वज्ञानात पररणतह झािह. गांधहजींच्याच शब्दात सांगायचे तर गशा प्रकारे "परमेश्वराने द. आदफ्रकेतहि 

माझ्या जहवनाचा पाया घातिा आल्ण राष्ट्रहय स्वाल्भमानासाठह करावयाच्या झगड्याचे बहजारोपण केि.े " 

सत्याग्रहाचह वलै्शष्य ेआल्ण आशय 

 १) सत्याग्रह व साध्य-साधन ल्ववके 

म. गांधींनह साय-साधनेबाबत खोि ल्वचार केिा. साध्य म्हणजे जह गोष्ट आपलयािा प्राप्त करायचह आह.े साधन ज्या 

मागाुने उपायाने ल्वल्शष्ट गोष्ट साध्य करायचह आह ेतह मागु होय. यामध्ये दोन कलपना आहते. 

ग) साध्य ेमहत्त्वाचह आहते. साधनांत ल्वल्वधता गसू शकत.े साधनापेिा साध्य महत्त्वाचे आह.े 

ब) साधनाबरोबर साध्यहह महत्त्वाचह गसावहत. साध्य जेवत ेउच्चतर तेवढहच साधनेहह 

उच्चतर गसावहत.  

म. गांधह दजसऱ्या कलपनेच ेपजरस्कते होत.े म. गांधहजींच्या मते, साध्य चांगिह व साधन ेबाईट गसे गसू शकत 

नाहह. चांगलया साधनाने वाईट साध्य साधणार नाहह. जशह साधन े तशह साध्ये गसतात. गांधहजींच्या मते, 

कोणत्याहह साध्याचे स्वरूप तजम्हह कोणत्या साधनाचा वापर केिा यावर गविंबून गसत.े साधने शजिं गसतहि तर 

साध्यहह शजिं गसतहि. जगातहि क्ांतहचा इल्तहास पाल्हिा तर, राज्यकत्याांनह उच्चतम गसे राजकीय ध्येय 

साधयायासाठह द्धहसेचा वापर केिा, पण गशह द्धहसा करताना त्यांना द्धहसेचह सवय िागिह. त्यामजळे राज्यसंस्था द्धहसक 

बनिह. ज्यातून हुकूमशाहह ल्नमाुण झािह. गैरहबॉलडो व काहरने ल्मळविेि ेइटिहचे स्वातंत्र्य खरे ठरू शकिे नाहह. 

स्वातंत्र्य ह ेउच्च ध्येय आह.े त्यासाठह उच्च साधनांचह गरज आह.े म्हणून साध्य साधन ल्ववेक साधिा पाल्हजे. त्यासाठह 

साधनशजल्चता हह कलपना गांधहनह मांडिह. म्हणून सत्याग्रहाचह पूवुगट साधनशजल्चता आह.े 

२) सत्याग्रह हा सत्यासाठह आग्रह आह े

वैयल्क्तक स्वाथाुसाठह सत्याग्रह करतात तो सत्याग्रह न राहता दजराग्रह ठरतो. म. गांधह दजराग्रहाचे पजरस्कत े

नव्हते. सत्याग्रह हो ल्निःशस्त्र िढाई आह.े हह सत्यासाठह िढाई आह.े म्हणनू गशह िढाई सजरू करयायापूवी आपण 

ज्याचा आग्रह धरतो त ेखरे आह ेकी नाहह त ेपाहावे. कारण सत्य व गसलयाच्या सहमारेषा शोधण ेमजल्श्कि गसत,े 

त्यामजळे कोणत्याहह सत्याग्रहाचा आधार सत्याचा आग्रह या स्वरूपाचा गसावा. त्यामजळे सत्याचा मागु पजढे जाईि. 

त्यासाठह सत्य शोधयायाचा आपण प्रयन क करावा. 

३) सत्याग्रहाचा उदेल श हृदयपररवतनु 
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सत्याग्रहाचा उदेल श कोणाहह माणसािा ठार मारण,े नष्ट करण ेहा नाहह. मनजष्य मिूतिः चांगिा गसतो; परंतज 

स्वाथु, िोभ, मोह यामजळे त्याचे ल्चत्त, हृदय गभ्राच्छाददत होते. त्यामजळे तो स्वाथी वतुन करतो. सत्याग्रहाचा उदेल श 

त्याचे नजकसान करणे हा नसून त्याचे हृदयपररवतुन घडवून आणणे हा आह.े त्या दषृ्टहने ल्वचार करता सत्याग्रह हा 

ल्चत्तशजिंहचे साधन आह.े हह ल्चत्तशजिंह इतराचह व माझह होणार आह.े माझ्या ल्चत्ताचे ज्याप्रमाणे शजिंहकरण होईि 

त्याप्रमाणे इतरांच्या ल्चत्ताचेहह शजिंहकरण होईि. आपलया आत्मशक्तीचा वापर करून इतरांचे हृदयपररवतनु करण ेह े

सत्याग्रहाचे उददल ष्ट आह.े ह े मन पररवतुन बळजबरहने न करता गतंकरणात बदि घडवून आणणे आवश्यक आह.े 

ल्वरोधकाचे मन पररवतनु करून त्यािा आपिा सहकारह बनवावा. 

 ४) सत्याग्रहात आत्मक्िशेाचा समावशे 

सत्याग्रह ह े गन्यायाल्वरुिं िढयायाचे साधन आह.े म्हणून त्यासाठह आपिह आत्मशक्ती पणािा िावावह 

िागत.े हृदयपररवतुन ह ेआत्मक्िेशाच्या मागाांन ेहोईि. दशे व सत्यासाठह आत्मक्िशे सहन करायिा हवा. त्यासाठह 

स्वत:च्या आत्मशक्तीिा सत्याग्रहात वापरि ेपाल्हजे. गशह त्यामागचह गांधींचह भूल्मका होतह. 

५) सत्याग्रहह कृतहचा माग ुहा नहेमह गद्धहसकच पाल्हजे 

सत्याग्रह करताना सत्याग्रह करणाऱ्यांच्या मनात राग, द्वषे, मत्सर या गोष्टह नसाव्यात. द्धहसेिा 

ल्चथावयायाचह, सजडाचह, नाश करयायाचह भावना नसावह. गद्धहसेच्या मागाुल्शवाय सत्य प्राप्त होण ेगशक्य आह.े सत्य 

व गद्धहसा एकमेकांत इतके एकरूप झािेिे गसतात, की सत्य त्यांना वेगळे काढताच येत नाहह. सत्य ह ेसाध्य तर 

गद्धहसा हा सत्य प्रस्थापनेचा मागु ककवा साधन आह.े जर आपण गद्धहसेचा माग ुसोडिा नाहह तरच आपण सत्यापयांत 

पोहोचतो. आत्मक्िेशामजळे सत्याग्रहहचे जहवनहह नैल्तकदषृ्या उच्च पातळहवर जाते. कोणताहह त्याग करयायाचह 

तयारह करून सत्याग्रहाने आपिह प्रल्तष्ठा राखिह पाल्हजे. त्याने स्वत:च्या सद्सल्द्ववेकबजिंहस न पटणारह कोणतहहह 

गोष्ट करू नये. 

गशा प्रकारे म. गांधींनह सत्याग्रहाचे काहह मूिाधार स्पष्ट केििेे आहते. ज्यायोगे गन्याय, कायदा, 

व्यवस्थेल्वरुिं त्यांनह आयजष्यभर सल्वनय प्रल्तकार केिा. 

सत्याग्रहाच ेप्रकार 

सत्याग्रह हा तहन प्रकारे केिा जातो. 

१) वयैल्क्तक सत्याग्रह 

एका व्यक्तीने आपलया आत्मशक्तीने करावयाचा सत्याग्रह हा वैयल्क्तक सत्याग्रह ७२७ 

गसतो. जातहय दंगिह ल्वरुिं हत्या गांधींनह केिा गांधींच्या मते, संपूणु राज्याच्या सत्याग्रह करावा गल्तशय तयार, 

त्या त्याग्रहाचे मत होत.े 

२) समहूान ेकेििेा सत्याग्रह 

१९३० मध्य े केिेिा ल्मठाचा सत्याग्रह हा गटान े केिेिा सत्याग्रह होता. ल्वल्शष्ट मान्य करयायासाठह हा 

सत्याग्रह केिा जातो. 

३) िोकानंह केििेा सत्याग्रह 

म. गांधींच्या मत,े हा सत्याग्रह चािल्वणे कठहण गसते. त्याच्या पशाबदल ि खात्रह देता येत नाहह. यातहि 

सहभाग प्रचंड गसलयाने प्रत्येकांचा उदेल श वेगवेगळा गसतो. सत्याग्रहाच्या पूवु पूणु केिेलया नसतहि त्यात ल्चत्तशजिंह 

झािेि ेसवुजण नसतहि. त्यामजळे जनतेच्या त्याच्या यशाबाबत खात्रह दतेा यते नाहह. १९२० मध्य ेया सत्याग्रहात 

सत्याग्रहींनह द्धहसा केलयाने म. गांधींनह चळवळ मागे घतेिह. याउिट १९३० चा सत्याग्रह यशस्वह ठरिा याचे श्रेय 

गद्धहसक कृतहिा जाते. जनतचेा सत्याग्रह हा प्रभावशािह गसिा तरह त्यापाठहमागे गल्नल्ितता गसत.े त्याचह 

गांधहजींना जाणहव होतह. 

सत्याग्रह करयायाच्या पिंतह 

म. गांधींनह सत्याग्रहाचा वापर सावुल्त्रक होऊ शकेि, गसे म्हटि े होत,े परंतज त्याच वेळह त्याच्या 

वापरासाठह काहह गटह घातलया होत्या. सत्याग्रह गन्याय्य कारणासाठह करता कामा नये. संपूणु गद्धहसेचाच माग ु

गनजसरिा पाल्हजे, गन्याय्य कायद्याचा भंग करहत गसताना इतकाद्यांचे पूण ुपािन केि ेपाल्हजे व कायद्यांचा भंग 

केलयाने होणारह ल्शिा धहराने भोगिह पाल्हजे. आत्मक्िेशाचह तयारह गसलयाल्शवाय सत्याग्रह करू नये. सामूल्हक 

सत्याग्रहात सवाांनह स्वत:हून ल्शस्त पाळिह पाल्हजे. 
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सत्याग्रहात सामान्यतिः पजढहि गद्धहसक कृतहचा समावेश होतो. १) आत्मशजिंह शपथ घेण,े प्राथुना करण,े 

उपोषण करून सत्याग्रहाने आपिा ल्निय व आत्मबि वाढवून सत्याग्रहाचह तयारह करण.े २) गसहकार ३) सल्वनय 

कायदेभंग ४) हरताळ ५) रचनात्मक कायुक्म सत्याग्रहािा परूक कायुक्म म्हणून रचनात्मक कायुक्म गांधींनह 

मांडिा. यात जातहय एकता, गस्पृश्यतेचे ल्नमूिुन, प्रौढ ल्शिण, ग्रामसजधार इ. कायुक्मांचह जोड कायदेभंगाच्या 

चळवळहिा ददिह. 

उपरोक्त आशयावरून स्पष्ट होते की, गांधींचह सत्याग्रहाचह िढाई हह शरहरबळाचह कसोटह नसून तह 

आत्मबळाचह कसोटह ठरते. द्धहसेिा गद्धहसेच्या मागाुने द्धजकयायास सांगणारा तो ल्वििण मागु होता. 

म. गांधींना सत्याग्रहाचा शोध कसा िागिा याचे वणनु करहत गसता, सभोवतािचह  

पररल्स्थतह व गंतिःकरणातहि आत्मबि या दोहोंच्या संघषाुतनू त्याचे जनन कसे झाि ेयाचे वणुन सौ. गवंल्तकाबाई 

गोखिेकृत गांधहजींच्या चररत्रािा प्रस्तावना ल्िल्हताना िोकमान्य रटळकांनह पजढहिप्रमाणे केिेि ेआह.े 

"देशात शांतता राखयायासाठह जे कायद ेकेििे ेगसतात त्यात राज्यकत्याु गंमिदारांशह दांडगाई करण ेगगर 

त्यांचा हुकूम तोडून बंड करण ेया गोष्टह दकतहहह सदबजिंहने केिेलया गसलया तरह स्वभावतिःच बेकायदेशहर मानलया 

जातात. गशा वेळह ज्या देशभक्तास आपिह सजधारणा कायदेशहररहतहने गमिात आणावयाचह गसेि, त्याच्या मागाांत 

गनेक गडचणह उत्पन्न होतात. मन जळत गसते. सजधारणा करयायाचह उत्कट इच्छा गसत.े कायद्याच्या मयाुदेचे 

उलिघंन करण े गैरल्शस्त होय गशह खात्रह गसत;े पण उपाय सजचत नाहह. गांधह यांनह स्वहकारिेलया ल्निःशस्त्र 

प्रल्तकाराचा, गडवणजकीचा ककवा त्यांच्या भाषेत बोिावयाचे तर सत्याग्रहाचा मागु गशा प्रकारच्या गडचणींतच 

त्यास सजचिेिा गसून त्यांनह गनेक गडचणह सोसून त्या मागाुचा गविंब केलयामजळे तो आता शास्त्रपूत झाििेा आह.े” 

 सत्याग्रहाच ेसमकािहन महत्त्व 

द. आदफ्रकेत गांधींनह भारतहय िोकांच्या मनात गल्धकाराचह जागृतह ल्नमाुण केिह. त्यामजळे नेहमह 

सत्ताधारह िोकांसमोर नमणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये संपूणु त्यागाचह भावना ल्नमाुण केिह. त्या िोकांना िढाऊ बनवून 

त्यांना सत्याग्रहह करयायाचा प्रयन क केिा. सत्याच्या प्राप्तहसाठह व प्रस्थापनेसाठह आपिह आत्मशक्ती जागृत करून 

आपलयािा ल्वरोध करणाऱ्या िोकांशह संघषु करयायाचह नवह उमी भारतहय िोकांत ल्नमाुण केिह. सत्याग्रह करताना 

द्धहसा, कटजता, शत्रजता मनामध्ये ल्नमाुण होऊ नये. गांधींच्या मते, मनजष्य स्वभावत:च चांगिा आह.े त्यात जे दोष 

ल्शरि ेआहते ते सभोवतािच्या पररल्स्थतहमजळे ल्शरिे आहते. म्हणून मनजष्याचे हृदयपररवतनु करण ेआवश्यक आह.े 

यागथी मानवह जहवनाकडे पाहयायाचह गांधींचह व्यापकदषृ्टह होतह. या व्यापक दलृ्ष्टकोनातून गांधींनह आपलया एकूण 

सामाल्जक, राजकीय चळवळहचह मांडणह केिह. 

गांधहजींच्या सत्याग्रह संकलपनेबाबत िोकमान्य रटळक म्हणतात की, "हा माग ु सवु प्रसंगह, सवुकािह, 

गविंल्बयायासारखा गसिा तरह तो हरएक प्रसंगह उपयोगात आणावाच ककवा नाहह गगर सवु प्रसंगह ल्ततकाच 

फिद्रजप होईि ककवा नाहह ह ेल्नियाने सांगण ेकठहण आह.े तथाल्प, त्या मागाुचह योग्यता मोठह आह,े ह ेसवाांस कबूि 

करावे िागिे... जेव्हा कायद्याने ठरल्विेिह मयाुदा धमुमूिक गगर न्यायमूिक नसून केवळ कायद्यात सांल्गतिलेया 

शासनामजळेच तह गमिात यावह गसा प्रचल्ित कायद्याचा पररणाम होऊ िागतो.... तेव्हा कायद्याने ददिेि ेशासन 

भोगून धमतुत्त्वावरचह ककवा न्यायतत्त्वावरचह आपिह सत्यल्नष्ठा कसोटहिा िावावह गथवा कृल्त्रम कायद्याच्या 

भहतींने ईश्वरल्नर्चमत न्यायतत्त्वाचा गव्हरे करयायास प्रवृत्त व्हावे, गसा शहायायासजरत्या मनजष्याच्या डोळ्यांपजढेहह एक 

महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. सत्यल्नष्ठ आल्ण न्यायल्नष्ठ माणसे कायद्याचा कृल्त्रम ल्नबांध गशा वेळह पाळणे यजक्त नाहह, 

गसे सांगतात, पण ह े सांगण े गमिात ययेायास सत्यावरहि व न्यायावरहि ल्नष्ठा इतकी तहव्र गसावह िागते, की 

स्वतिःच्या ककवा बायकामजिांच्या सजखासजखाचा व बिाबिाचा ल्वचारहह मनात न आणता मनजष्य आपि े कतुव्य 

करयायास झटददशह प्रवृत्त होईि. ज्यािा मानल्सक धैयु, खरह सत्यल्नष्ठा ककवा साल्त्त्वकशहि आल्ण दानता म्हणतात त े

हचे होय. हा गजण केवळ ल्वद्वते्तने येत नाहह, केवळ बजल्िंमते्तनेहह येत नाहह. खरे आत्मबि हचे होय; आल्ण 

उपल्नषदांतहि 'नात्रमात्मा प्रवचनेन िभ्यो न मधेया न बहुधा श्रजतेन ।' ह ेतत्त्व नहट ििात ठेल्विे पाल्हजे.' 
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 डॉ. मल्लिकाजजनु महादवे बदंारे 
 

म. गांधींनह सत्याग्रहाच्या रूपाने राजकीय प्रल्तकारासाठह गद्धहसा, प्रेम, हृदयपररवतुन आल्ण द्धहसेिा 

गद्धहसेने जो नवा संदेश ददिा, हा संदेश सबंध भारतािाच नव्ह े तर संपणूु जगािासजिंा मागुदशुक ठरेि यात 

तहळमात्र शंका नाहह. 
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izLrkouk%  

usg:aP;k vk/kh ;k ns'kkr th jk"Vªoknkph ekaM.kh >kyh gksrh rh /kkfeZd ifjHkk"ksr gksrh- frps Lo:i 

ladqfpr o vkRedsaæh gksrs- usg:auh jk"Vªoknkyk iqjksxkeh vk'k;] /keZfujis{k Lo:i vkf.k lektoknh rÙoKku 

fnys gs loZp vH;kld ekU; djrkr- txkP;k bfrgklkP;k vH;klko:u vk/kqfud dkGkr jk"Vªoknkyk 

vlysys egÙo usg:auh vksG[kys gksrs- ekuoh Lokra™;kP;k –"Vhus vkf.k ns'kkP;k çxrhP;k n`"Vhus jk"Vªoknkyk 

fdrh egÙo vkgs gs R;kauk iVysys gksrs- ijarq usg:apk jk”Vªokn gk /kkfeZd uOgrk- Lokra™; pGoGhP;k dkGkr 

Lokeh n;kuan] fcfiupaæ iky] vjfoan ?kks"k ;kalkj[;k vusd usR;kauh /kkfeZd jk"Vªoknkpk iqjLdkj dsyk gksrk- 

R;kaP;k ers vkiyh /kkfeZd ijaijk gh vki.kk loZ Hkkjrh;kauk ,d= cka/kwu Bso.kkjh 'käh vkgs- ;k fopkjoarkaP;k 

ers] jk"Vªoknkps [kjs Lo:i vk/;kfRed vkgs- ijarq /kekZoj J)k ulysY;k usg:auk /kkfeZd jk"Vªoknkph dYiuk 

ekU; gks.ks 'kD; uOgrs- ;kpcjkscj Hkkjrkrhy fofo/k /keZ] tkrh] iaFk ;kr ,dkRersph Hkkouk fuekZ.k 

djko;kph rj /kkfeZd jk"Vªoknkpk iqjLdkj dj.ks okLro ifjfLFkrhr 'kD; uOgrs- usg:apk jk"Vªoknkcíypk –

f"Vdksu vk/kqfud gksrk- Hkkjrh; yksdkae/;s /keZ] tkr] iaFk] Hkk"kk] çkar v'kh vusd çdkjph fofo/krk vkgs- ;k 

fofo/krsrwu ,drk 'kks/k.kkjk R;kapk jk"Vªokn gksrk- fofo/krsr vl.kkjh ,drk gs Hkkjrh; jk"Vªoknkps oSf'k"V;s 

vlY;kps R;kauh çfriknu dsys-  

fMLdOgjh vkWQ bafM;krhy usg:aph ers 

'Discovery of India' ¼Hkkjrkpk 'kks/k½ ;k xzaFkkr usg:auh Hkkjrkrhy fofo/krsps o.kZu dsys vkgs- 

R;kaP;k ers Hkkjrh;kauk ,dk v–'; i.k çcG v'kk dks.kR;k rjh ca/kkuh ,d= Bsoys vkgs- vkiyh ekr`Hkweh 

,dp vkgs- vkeps vkfFkZd fgrlaca/k lkj[ks vkgsr vkf.k vkeP;k fofo/krsrwugh lkaL—frd ,drsps n'kZu ?kMrs- 

FkksMD;kr] usg:aP;k jk"Vªoknh fopkj ijaijsph tk.kho Bsowu cnyR;k ifjfLFkrhyk vuql:u R;ke/;s cny dj.ks 

;k xks"Vhyk egÙo vkgs- usg:apk jk"Vªokn dsoG çkphu ijaijk ckGx.kkjk ukgh fdok xrdkyhu oSHkokr je.kkjk 

ukgh- vk/kqfud lq[k] uok ,dkRe Hkkjr vkiY;kyk ?kMok;pk vkgs ;kph tk.kho R;kauk gksrh- f’kok; ,SD;kph 

Hkkouk çcG cuok;ph vlsy rj vkiys vkikilkrhy erHksn nwj >kys ikfgtsr vls R;kaps er gksrs- 

^fMLdOgjh v‚Q bafM;k* ;k xzaFkkr usg: fyfgrkr] ^jk"Vªokn gk ekxhy dkGkrhy ;'k] ijaijk] 

vuqHko ;kaP;kcíy vl.kkjk lkewfgd Le`frlaxzg vkgs vkf.k iwohZ ftrdk uOgrk frrdk vkrk jk"Vªokn cGdV 

>kyk vkgs- tsaOgk&tasOgk la?k"kkZph fufeZrh >kyh rsaOgk&rasOgk jk"Vªoknkph fufeZrh gksÅu R;kus opZLo xktfoys- 

yksdkauh R;kaP;k çkphu ijaijsr lek/kku o lkaRou ikowu vkiY;k lkeF;kZpk o rkdnhpk 'kks/k ?ksryk- l/;kP;k 

;qxkph ,d foy{k.k ?kMkeksM dks.krh vlsy rj vkiY;k HkwrdkGkpk o jk"Vªkpk 'kks/k gh gks;*- Hkkjrkpk 'kks/k 

?ksrY;kuarj ia- usg:aP;k gs y{kkr vkys dh] vusd ckcrhr fofo/krk vl.kkÚ;k ;k ns'kkr ,sD; o ,dkRerk 

fuekZ.k djrk ;sÅ 'kdrs- 

jk"VªoknkP;k ckcrhr usg:aps fopkj johaæukFk Vkxksjkaçek.ksp gksrs- johaæukFk Vkxksjkauh jk”Vªh; ,SD;kP;k –

"Vhus vkiY;ke/;s vlysY;k mf.kok Li"V dsysY;k gksR;k- jk”Vªoknkoj fyfgysY;k ys[kkae/;s R;kauh vls er 

ekaMys gksrs dh] Hkkjrke/;s jk”Vªh; ,sD;kyk vko';d vlk ik;k iqjslk etcwr fuekZ.k >kysyk ukgh- 

vkiY;ke/;s vlysY;k tkfrHksnkP;k vkf.k iaFkHksnkP;k fHkarheqGs jk"Vªh; ,sD;kyk vko';d vls jLijlaca/k 

fuekZ.k >kysys ukghr- ijarq jk"Vªh; ,sD;kP;k vkM gs HksnkHksn ;s.kkj ukghr vls usg:auk okVr gksrs- 

;qfuVh vkWQ bafM;krhy usg:aph ers 

Hkkjrke/;s ewyHkwr v'kh ,dh fuekZ.k dj.;kph R;kaph rGeG R;kauh fyfgysY;k ^;qfuVh v‚Q bafM;k* 

;k ys[kke/;s fnlwu ;srs- usg:aP;k ygkui.khp gh dYiuk R;kaP;ki;aZr ;sÅu iksgkspyh gksrh- rs vkiY;k 

^v‚Vksck;ksxzkQh* e/;s fyfgrkr dh] ygk.ki.kh R;kaP;k ?kjkrhy eqykae/;s jk"VªoknkcíyP;k xks"Vh eh ,sdY;k- 

R;ke/;s fczfV'k vRRkk vU;k;dkjd vlwu jk"Vªh;Rokph Hkkouk ok<hl ykx.kkj ukgh vlk lwj gksrk- ;k ppsZeqGs 

usg: jk"VªoknkP;k dYiusdMs >qdys gksrs o gk Blk 'ksoVi;aZr R;kaP;k ukokoj dk;e jkfgyk- rs baXyaMe/;s 

f'kdr vlrkuk caxkye/;s >kysyh Lons'khph pGoG] cfg"dkjkpk miØe ;kpk ifj.kke R;kaP;k eukoj >kyk- 

;ke/;s xWfjckYMhP;k pfj=krwu o R;kaP;k dk;kZrwu LQwrhZ ?ksÅu R;kauh Hkkjrekrsyk Lokra™; feGowu ns.;klkBh 

jk"Vªoknkph Hkkouk çFker% tkx`r djko;kl ikfgts gh xks"V vksG[kyh- jk"Vªokn gh ,d euksHkkouk vkgs- 

vkiY;k ekr`Hkwehfo"k;h furkar çse O;ä dj.kkjh] R;klkBh loZ viZ.k dj.;kl çsfjr dj.kkjh ekufldrk vkgs-  

ygkui.kkiklwu ia- usg:auk jk"Vªoknkps vkd"kZ.k vlys rjh rks jk"Vªokn fgVyj&eqlksfyuhpk uOgrk- 

R;kapk jk"Vªokn yksd'kkgh] ekuorkoknh] jk"Vªkapk Lo;afu.kZ;kpk gDd ;kauk oko ns.kkjk mnkjeroknh jk"Vªokn 
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gksrk] usg:aP;k jk"Vªoknh fopkjkyk xka/khthaP;k vfgald ekxkZph tksM feGkyh gksrh- ng'krokn] rksMQksM] 

jDrikr ;k xks"Vhaoj usg:apk fo'okl uOgrk- rs vfgald jk"Vªoknkps iqjLdrsZ gksrs- R;kaP;k jk"Vªoknkr 

Lokra™;kph LokHkkfod ÅehZ gksrh- 

/keZfujis{k jk”Vªoknkph ekaM.kh 

usg:auh ns'kkP;k çkphu ijaijkapk vfHkeku Eg.kts jk"VªHkkousyk ik;kHkwr ekj ijarq vls vlys rjh 

R;kapk jk"Vªokn ladqfpr o vkRedsaæh uOgrk- /kkfeZd jk"Vªoknkph dYiuk R;kauh Li"Vi.ks ukdkjyh- rs fu/kehZ 

jk"Vªoknkps iqjLdrsZ gksrs- Hkkjrkr fofo/k /kekZps yksd jkgrkgsr Eg.kwu /kkfeZd fofo/krk vl.kkÚ;k [kaMçk; Hkkjr 

ns'kkr /kekZP;k vk/kkjkoj jk"Vªkph fufeZrh djrk ;s.kkj ukgh vls R;kaps Li"V er gksrs- fganw jk"Vªokn] eqLyhe 

jk"Vªokn ;k ladYiuk vkiY;k ns'kkr #tw 'kd.kkj ukghr- ;kps dkj.k jk"Vª ,d vkgs] /keZ vusd vkgsr- jk"Vª 

vkf.k /keZ ;kr Qjd vkgs- /keZ gh O;fäxr ckc vkgs- ;klkBh jk"VªSD;kph Hkkouk ok<hl ykoyh ikfgts- ;k 

ckcrhr usg: Eg.krkr] ßvkiY;k ns'kkr fganw fdaok eqLyhe jk"Vªokn ulwu vki.k loZ Hkkjrh; vkgksr v'khp 

jk"Vªoknkph Hkkouk vkgsÞ 

usg:apk Lo&bPNk'kähoj Qkj eksBk fo'okl gksrk- loZ Hkkjroklh;kaph bPNk LokraR;Z feGkos v'kh 

vkgs vls R;kauk [kk=hiwoZd okVr gksrs- ijarq ladqfpr tkrh vkf.k dMoh /keZHkkouk jk"Vªoknkojhy lokaZr eksBs 

ladV usg:auk okVr gksrs- Hkkjrh;kae/;s fuekZ.k >kysY;k jk"VªoknkP;k Hkkousus Lokra™;kph bPNk iw.kZRokl 

tk.;kph [kk=h fuekZ.k >kyh vkgs- Eg.kwu ;sFks jk"Vªokn Qä ,dp vlwu rks ßHkkjrh; jk"VªoknÞ vkgs vls 

usg:auk okVr gksrs- R;keqGs rÙor%p usg:auk cW- thukapk f}jk"Vªokn vekU; gksrk- jk"Vªh; ,sD;kyk ekjd v'kh 

nqghph chts isj.kkÚ;k tekroknh o lkaçnkf;d la?kVukaukgh R;kapk dêj fojks/k gksrk- 

jk"Vªh;RokP;k Hkkousr o`)h >kY;kus dkgh nks"k fuekZ.k gksrhy ;kph dYiuk usg:auk iw.kZi.ks gksrh- 

vfrfjä jk"Vªokn gk pkaxys ukgh- ;keqGs brj jk"VªkadMwu vkiyk frjLdkj gksrks- rlsp vkarjjk"Vªh;RokP;k 

dYiusyk cGh iM.;kph ;sFks nkV 'kD;rk vlrs- Eg.kwup gh jk"Vªoknkph dYiuk jkcfor vlrkuk usg:auh 

Qkj dkGth ?ksryh gksrh- ;kfo"k;h usg: fyfgrkr] ßjk"Vªokn gk vktgh yksdkauk çsfjr dj.kkjk lokZf/kd 

çHkkoh ?kVd vkgs] çsj.kk vkgs- Hkkouk] ijaijk] lgthoukph o leku /;s;kph tk.kho ;k xks"Vh vktgh 

jk"VªHkkousP;kp Hkksorh tek >kysY;k vkgsr- vkt tks jk"Vªokn vkgs R;kyk xjt ,o<hp vkgs dh] dkGkP;k 

vks?kkr vkf.k vk/kqfud thoukP;k rF;kiksVh ts uos vkn'kZ iq<s vkys vkgsr R;kaP;k'kh jk"Vªoknkpk leUo; 

lk/kwu ;ksX; larqyu lk/kyk ikfgts] /keZfujis{k vk/kkjkojp jk"Vªoknkph mHkkj.kh dsyh ikfgts- vk/kqfud 

ifjfLFkrhps 'kkL=h; o foosdh vkdyu d:u ?ksÅu vkfFkZd ?kVdkaoj fo'ks"k Hkj fnyk ikfgts- vls >kY;kl 

/keZHksn vkiksvki ekxs iMwu vkfFkZd ca/k vf/kd cGdV gksrhyÞ- v'kk çdkj usg:aP;k jk"Vªoknkps Lo:i 

/keZfujis{k o vk'k; lektoknh gksrk- 

lkezkT;oknkl fojks/k 

usg:aP;k ;k jk"Vªh;RokP;k Hkkousrwu R;kapk lkezkT;okn fojks/k mn;kyk vkyk- Hkkjr gs jk"Vª 

vlY;keqGs Hkkjrkyk Lor%pk dkjHkkj Lor%p dj.;kpk gDd çkIr >kyk ikfgts- ijdh;kaph lÙkk >qxk:u 

fnyh ikfgts gs R;kauh lkafxrys vkf.k Eg.kwup R;kauh Lo;afu.kZ;kP;k rÙokpk iqjLdkj dsyk-  

Lo;afu.kZ; rÙokpk vFkZ vlk vkgs dh] ßjk"Vªkyk Lor%cíyps fu.kZ; Lor%p ?ks.;kpk vf/kdkj vlyk 

ikfgts gs gks;Þ] Hkkjrkph jkT;?kVuk r;kj gksr vlrkuk usg:auh HkkjrkP;k jk"Vªh; ,sD;kyk iks"kd jkT;?kVuk 

fuekZ.k dj.;kpk vkxzg /kjyk- ;krwugh R;kaph jk"Vªoknh –"Vh fnlwu ;srs- Hkjrh; lafo/kku Eg.kts Hkkjrkrhy 

jk"Vªoknh fopkjlj.khyk fnysys ewrZ Lo:i vkgs- gs la?kjkT; vkgs i.k ;k la?kjkT;kr tk.khoiwoZd dsaælÙkk 

çcG cufo.;kr vkyh Hkkjrklkj[kh /kkfeZd] lkaL—frd] okaf'kd] Hkkf"kd v'kh loZ çdkjph fofo/krk 

vlY;kus R;k foos/krsrwu ,drk lk/k.;kpk ç;Ru çcG dsaælÙkk LFkkiu d:u dsysyk vkgs- v'kh lÙkk fuekZ.k 

dj.;kl iafMr usg:apk ikfBack gksrk- 

iafMr usg:aP;k jk"Vªoknh –f"Vdksukph LojkT; vkf.k vfgalk gh nksu vaxs gksrh- R;kaP;k ers] ^LojkT;* 

;kpk vFkZ] T;ke/;s çR;sd O;ähyk laiw.kZ Lokra™; vlsy fdaok fryk jktdh; lgHkkxkpk gDd vlsy vls 

Lo;a'kklu gks;- ;kp cjkscjhus LojkT;kpk vk.k[kh ,d vFkZ R;kauk vfHkçsr gksrk- LojkT; Eg.kts Hkkjrh; 

turslkBh laiw.kZ Lokra™; gks;- usg:auk olkgrhP;k LojkT;kph dYiuk ekU; uOgrh- vkeps laiw.kZ 

Lokra™;k[ksjht vU; d'kkusgh lek/kku gks.kkj ukgh v'kh R;kaph çFkeiklwuph Hkwfedk gksrh- 

lekjksi 

iafMr usg:aph iarç/kku inkph dkjdhnZ R;kaP;k jk"Vªoknh fopkjkoj çdk'k Vkdrs- loZ çdkjph 

fofo/krk vkf.k Hkjiwj foLdGhri.kk vlYksY;k ;k ns’kkph tM.k?kM.k /keZfujis{krsP;k rÙokoj vk/kkfjr 

vk/kqfud jk"Vªkr dj.;kph tckcnkjh R;kauk ikj ikMk;ph gksrh- vkiY;k iarç/kku inkP;k dkjfdnhZr Hkkjrh; 

jk”Vªoknkps rs t.kw çrhdp cuys- usg:auh ;k dkGkr QqVhjrkoknh pGoGhauk lrr fojks/k dsyk- çlaxh 

R;klkBh dVqrkgh Lohdkjyh- FkksMD;kr] QqVhjrkoknh ço`Ùkhauk fojks/k djr vkf.k jk”Vªoknh izo`Rrhauk çksRlkgu 

nsr Hkkjrkps jk"Vªh; ,sD; –<ewy dj.;kpk ç;Ru usg:uh dsyk- 

lanHkZ% 
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Hkkjrh; la?kjkT;kP;k Lo#ike/;s cny ?kMo.kkjs uos izokg] ?kVuk xsY;k nksu&rhu n’kdkiklwu ?kMr vlY;kps vki.kkl fnlwu 

;srkr- la?kjkT;kRed ‘kkluO;oLFkspk Lohdkj gs Hkkjrh; lafo/kkukps izeq[k y{k.k vkgs- Hkkjrh; ?kVusrhy dye ,d e/;s Hkkjr gk ,d 

jkT;kapk la?k ¼Union of States½ vlsy vls uewn dsys vkgs- jkT;?kVusr ^la?kjkT;* ¼Federation½ ‘kCnk ,soth la?k ¼Union½ 

gk ‘kCn okijyk vkgs- lafo/kkur Federation gk ‘kCn okijyk ulyk rjh ?kVukdkjkauk la?kjkT; O;oLFkk ¼Federal System½ 

visf{kr gksrh- dkj.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauk ^Union* ;k baxzth ‘kCnkpk vFkZ ^Federation* ¼la?kjkT;½ vlkp visf{kr 

gksrk- R;kaP;kers] nf{k.k vfÝdk] dWuMk ;k ns’kkaP;k la?kjkT;kaps o.kZu  ^Federation* ,soth ^Union* vlsp dsysys vkgs-   

Hkkjrh; la?kjkT;kpk vH;kl dj.kkjs ek;dsy LVqvVZ] izks-ds- lh- Oghvj lkj[ks fopkjoar o ?kVukrK ;kaP;kdMwu tjh Hkkjrh; 

la?kjkT;kps Lo#i ^,dkRed vkf.k la?kjkT;kRed i)rhps feJ.k vkgs fdaok v/kZla?kjkT;kRed ¼Quasi Federal½ i)rhps vkgs vls 

lkafxrys tkr vlys rjh Hkkjrh; la?kjkT;kps ewG Lo:i la?kjkT;kpsp vkgs vkf.k dsoG vioknkRed osGh tsOgk vf.kck.khph ifjfLFkrh 

fuekZ.k gksrs rsOgkp fof’k”V dkyko/khiqrZs la?kjkT;kps Lo:i ,dkRe gksÅu la?kjkT;kpk yksi gksrks- loZlk/kkj.k ifjfLFkrhr Hkkjr gs la?kjkT; 

Lo#ikpsp vkgs- Hkkjrh; la?kjkT;kP;k Lo#ike/;s cny gksr vl.kkÚ;k ?kVuk xsY;k dkgh o”kkZr ?kMr vlysY;k fnlrkr-  

Hkkjrh; jktdkj.kkr xsY;k nksu&rhu n’kdkiklwu ¼1990 uarj½ la?kjkT;kP;k lanHkkZr osxosxGs cny vFkok izokg fuekZ.k 

>kysys fnlwu ;srkr- R;kaph ppkZ iq<hyizek.ks& 

1½ Hkk”kk ;k ?kVdk,soth lkaLÑfrd o fodklkP;k vk/kkjkoj ?kVdjkT;kaph Qsjjpuk dj.;kph ekx.kh-  

2½ dsanzLrjkoj fLFkj vk?kkMh ljdkjP;k iz;ksx ;’kLoh gksrkuk fnlr vkgs-  

3½ lokZsPp U;k;ky;kus 1994 lkyh ,l- vkj- cksEebZ fo#) Hkkjr ljdkj ;k [kVY;kr ?kVusP;k 356 dyekP;k okijkoj ?kkrysY;k 

ca/kukeqGs dasanzljdkjyk vkiY;k bPNsizek.ks jkT;kr jk”Vªirh ‘kklu ykn.ks vkt v’kD; Bjr vkgs-  

4½ dsanz ‘kklukdMwu lgdkjh la?kjkT;O;oLFksph gksr vlysyh ik;eYyh-   

5½ dasfnz; laoS/kkfud laLFkkaps ok<rs jktdh;dj.k  

6½ Hkkjrh; jkT;dkj.kkr HkkaMoyh’kDrhapk ok<rk izHkko-  

Hkkjrh; la?kjkT;kr Hkk”ksP;k vk/kkjkoj izkarkaph iqujZpuk djkoh ;klkBh 1950&60 ;k dkGkr egkjk”Vª] vka/kzizns’k] dukZVd] 

xqtjkr ;k izkarkr eksBÓkk tupGoGh >kY;k- R;keqGs 1960 i;Zar Hkkjrkr Hkkf”kd jkT;kaph LFkkiuk >kyh- i.k Hkk”kk ;k vk/kkj ?kVdkl 

laLÑrhP;k vyxi.kkP;k vk/kkjs vkOgku feGko;kl lq#okr >kyh rs vkOgku eq[;r% iwoZsdMP;k jkT;kr fuekZ.k >kysys vki.kkl fnlrs- 

R;keqGs 1970 P;k n’kdkr vkiY;k lkaLÑfrd o okaf’kd vfLersP;k tksjkoj vusd NksVÓkk NksVÓkk foHkkxkauh vklke iklwu osxGs jkT; 

LFkkiu dj.;kph ekx.kh dsyh] R;keqGs ukxkYkaWM] e.khiwj] f=iqjk] v#.kpyizns’k] fe>ksjke o es?kky; ¼gh loZ jkT;s vklkepk Hkkx uOgrh½ 

rh jkT;s ,d osxGk lkaLÑfrd o okaf’kd ?kVd Eg.kwu osxGh dj.;kr vkyh- lkaLÑfrd o okaf’kd vyxrsP;k vk/kkjkoj osxG;k 

jkT;kaph ekx.kh ns’kkph dkgh Hkkxkrwu iq<s ;ko;kl lq#okr >kyh- e/; o iwoZ Hkkjrkrhy >kj[kaM vkf.k NRrhlxM ;k Hkkxkr osxG;k 

jkT;kP;k ekx.khus tksj /kjyk] ;k Hkkxkr vkfnoklhaph la[;k eksBÓkkizek.kkr gksrh vkf.k osxGs jkT; LFkkiu dsY;kf’kok; uSlfxZd lk/ku 

lkeqxzhus laiUu vl.kkÚ;k ;k Hkkxkrhy eksBÓkk izek.kkr vl.kkjh xfjch o ekxklysi.kk nwj gks.kkj ukgh- ;k Hkkxkr >kj[kaM eqDrh ekspkZ o 

NfÙklxM eqDrh ekspkZ ;k pGoGh xktY;k- vkf.k vafrer% dsanz ljdkjyk loZ i{kkaP;k ikfBC;kaoj >kj[kaM o NÙkhlxM ¼lu 2000½ gh 

nksu uoh jkT;s LFkkiu dj.ks Hkkx iMys- mÙkjkapy ¼2000½ gs uos jkT; lkaLÑfrd ?kVdkcjkscjp i`FkxkRe izknsf’kd vfLerspk] ioZrh; 

Hkkxkrhy tursP;k vis{kkapk o vkdka{kkapk iqjLdkj djrkuk vki.kkl fnlrs- vkt Hkkjrh; jktdkj.kkpk dsanzfcanw izknsf’kd ok Hkkf”kd 

vfLerkapk iqjLdkj dj.ks gk ulwu fodklkP;k vuq’ks”kkpk vkgs- eksBÓkk jkT;kr vkiyk fodkl gksr ukgh] vkiY;keqGs nqyZ{k gksrs] NksVh 

jkT;s loZp {ks=kr pkaxys dke djhr vkgsr Eg.kwu NksVh jkT;s gohr vlk vkxzg /kjyk tkr vkgs- rsyax.kk o fonHkZ ;k foHkkxkaph 

Lor%ph v’kh Hkkf”kd] okaf’kd ok i`FkxkRe lkaLÑfrd vfLerk ulyh rjh vkiyk osxGsi.kk ,sfrgkfld dkGkiklwu vki.k osxGs vkgksr 

;k rÙokaoj ekaMyk tkrkuk vki.kkl fnlrks- R;krgh fodklkP;k vuq’ks”kkpk] vkiY;kdMs jkT;krhy fodflr Hkkxkauh nqyZ{k dsys 

vlY;kpk eqÌk Bklwu ekaM.;kr ;srks- ¼pkSlkGdj v’kksd] Hkkjrh; la?kjkT; o uos izokg] 

www.sudharak.in/2000/12/30341½ R;krwup rsyax.kk jkT; ¼2014½ vkf.k] tEew&dk’ehj ¼2019½ o yMk[k ¼2019½ ;k 

dsanz’kkflr izns’kkaph LFkkiuk >kyh rj fodklkpk vuq’ks”k ;kp vk/kjkoj vkt fonHkZ] xqj[kkyWaM] cqansy[kaM] if’pe mÙkjizns’k ¼gfjrizns’k½ 

;k Hkkxkrwu osdG;k jkT;kaP;k ekx.khus tksj /kjyk vkgs-  

Hkkjrh; jktdkj.kkr 1989 P;k 9 O;k lkoZf=d fuoM.kwdhiklwu vk?kkMh ljdkjP;k ‘kklu i)rhP;k iz;ksxkyk [kÚ;k vFkkZus 

lq#okr >kyh] Hkkjrh; la?kjkT;kr 1989 iklwu i{k i)rhps Lo:i cnyysys vki.kkl fnlr vkgs- ,d izcG i{k i)rhdMwu cgqi{k 
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i)rhdMs i{ki)rhph okVpky lq: >kyh- jk”Vªh; i{kkapk Hkkjrh; jktdkj.kkrhy tuk/kkj] izHkko deh gksr vlrkuk nqlÚ;k cktwus 

izknsf’kd i{kkapk izHkko] tuk/kkj fnolsafnol ok<r vlY;kpk fnlwu ;srks- R;keqGs dsanzkr dks.kR;kgh ,dk jk”Vªh; i{kkyk LocGkoj 

lÙkkLFkkiu dj.ks v’kD; B: ykxys- ifj.kkeh 1989 iklwu Hkkjrh; jktdkj.kkr vk?kkMh ljdkjph ‘kklui)rh LohdkjY;kf’kok; nqljk 

i;kZ; jkfgyk ukgh- Hkkti o dkWaxzsl ;k jk”Vªh; i{kkauh lefopkjh izknsf’kd i{kkauk ,d= ?ksr jktdh; vk?kkMÓkk fuekZ.k dsY;k- HkktikP;k 

usr`Rokr ^jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ¼jkyksvk½ rj dkWaxzslP;k usr`Rokr ^la;qDr iqjksxkeh vk?kkMh ¼laiqvk½ LFkkiu dj.;kr vkyh- ;k nksu 

vk?kkMÓkkaf’kok; brj jk”Vªh; i{k o izknsf’kd i{k ;kauh frljh jktdh; vk?kkMh fuekZ.k dj.;kpk o dasnzkr fLFkj vk?kkMhps ljdkj n s.;kpk 

iz;Ru dsyk- i.k R;kyk Qkjls ;’k ;srkuk fnlr ukgh- mnk- 1989ps Ogh- ih- flaxkaP;k usr`Ùokrhy jk”Vªh; vk?kkMh ¼ekspkZ½ps ljdkj- 

1996 e/;s 11 O;k yksdlHkk fuoM.kwdh uarj ,p-Mh- nsosxkSMk ;kaP;k usr`Rokojhy turkny izf.kr jk”Vªh; vk?kkMhps ljdkj o R;kp 

i{kkps 1997 e/khy banzdqekj xqtjky ;kaP;k usr`Rokrhy vk?kkMhps ljdkj- Hkkjrh; jktdkj.kkr 1989 rs 1999 ;k ngk o”kkZP;k dkGkr 

dks.kR;kp ,dk jktdh; i{kkyk ok vk?kkMhyk dasnzkr fLFkj ljdkj LFkkiu dj.;kr ;’k vkys ukgh- ek= 1999 P;k 13 O;k yksdlHkk 

fuoM.kwdhr Hkkti izf.kr jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMhyk ¼NDA½ cgqer feGkys- o vVyfcgkjh oktis;h ;kaP;k usr`Rokrhy ^jkyksvk* 

ljdkjus izFkep ikp o”kkZpk dk;ZdkG ;’kLohfjR;k iw.kZ dsyk- R;kuarj 2004 P;k 14 O;k o  2009 P;k 15 O;k lkoZf=d yksdlHkk 

fuoM.kqdhr dkWaxzslizf.kr ^laiqvk* vk?kkMhyk cgqer feGkys o eueksgu flax ;kaP;k usr`Rokr  nksUghosGk fLFkj vk?kkMhaph ljdkjs lRrsoj 

vkyh- ¼ckpy fo- e-] 2016] i`-359 rs 364½ R;kuarj 2014 P;k 16 O;k o 2019 P;k 17 O;k lkoZf=d yksdlHkk fuoM.kwdhr 

Hkktiizf.kr ^jkyksvk* vk?kkMhyk Li”V cgqer feGjys o ujsanz eksnh ;kaP;k usr`Rokr nksUghosGk fLFkj vk?kkMhph ljdkjs dsan zkr LFkkiu 

>kY;kph vki.kkl fnlrkr- dkghosGk yksdlHksr Li”V cgqerklkBh vko’;drk ulrkuk izknsf’kd i{kkauk vk?kkMhr ?ksÅu vk?kkMh ljdkj 

LFkkiu dsysys vki.kkl fnlwu ;srs- mnk- 2014 P;k 16 O;k yksdlHkk fuoM.kwdhr Hkktiyk 282 tkxk ¼jkyksvk vk?kkMhyk 338½ rj 

2019 P;k 17 O;k yksdlHkk fuoM.kqdhr Hkktiyk 303 ¼NDA vk?kkMhyk 353 tkxk½ tkxkalg Li”V cgqer vlwugh izknsf’kd 

i{kkauk vk?kkMhr ?ksÅu ^jkyksvk* ¼NDA½ ps ljdkj LFkkiu dsysys vki.kkl fnlwu ;srs- ¼lanHkZ&lektizcks/ku if=dk] ,fizy&twu 

2019½ vkt dasnzkr vk?kkMhph ljdkjs LFkkiu dj.;kr izknsf’kd i{kkaph Hkwfedk egÙokph Bjr vkgs- R;keqGs izknsf’kd i{kkauk lkaHkkGwu 

?ksr dsanz ljdkjyk dke djkos ykxr vkgs- dsanz ljdkjyk vkrk iwohZizek.ks jkT;kaP;k vf/kdjkauk e;kZfnr dj.ks lgt ‘kD; gksr ukgh- 

jkT;kauk vkfFkZd ckcrhr tkLr vf/kdkj ns.ks Hkkx iMr vkgs- R;keqGs jktdh; izfØ;spk fopkj djrk la?kjkT;kr jkT;kaps izR;{kkr vf/kdkj 

ok<r vkgsr- FkksMD;kr ojhy foospuko:u vls Eg.krk ;sbZy dh vkrk Hkkjrh; jktdkj.kkr fLFkj o ;’kLoh vk?kkMh ljdkjpk iz;ksx 

;’kLoh gksrkuk fnlr vkgs-  

lu 1994 pk ,l- vkj- cksEebZ fo#) Hkkjr ljdkj [kVyk ?kVdjkT;kr jk”Vªirh ‘kklu ¼vk.khck.kh½ tkghj dj.;klanHkkZr 

egÙoiw.kZ Bjyk- ,l- vkj- cksEebZ 13 vkWxLV 1988 rs 21 ,fizy 1989 ;k njE;ku dukZVde/;s turk ny ljdkjps eq[;ea=h gksrs- 

?kVusP;k dye 356 uqlkj 21 ,fizy 1989 jksth dasnz ljdkjus cksEebZ ljdkj cj[kkLr dsys vkf.k rsFks jk”Vªirh ‘kklu ykxw dsys- 

¼WWW.aajtak.in/education/28-7-2021½ rRdkyhu eq[;ea=h cksEebZ ;kauh lokZsPp U;k;ky;kr nkn ekfxryh- lokZsPp 

U;k;ky;kP;k 9 lnlh; fiBkus 11 ekpZ 1994 jksthP;k fudkykr gs Li”V dsys dh] ?kVdjkT;kr jk”Vªirh jktoV vk.kyh xsyh rj 

jkT;kauk lokZsPp U;ky;kdMs nkj ekxrk ;sÅ ‘kdrs- lcG dkj.k ulrkuk tj jk”Vªirh jktoV vk.kyh xsyh rj dsanzljdkjpk fu.kZ; 

lokZsPp U;k;ky; jn~nckry d: ‘kdsy- dasnz ljdkjpk fu.kZ; jn~nckry Bjfoyk xsyk rj cj[kkLr dj.;kr vkysys eaf=eaMG iqUgk 

lRrsoj ;sbZy- lokZsPp U;k;ky;kus vlkgh fu.kZ; fnyk dh] ?kVdjkT;kr jk”Vªirh jktoV ykxw dj.;kP;k vkns’kkyk lalnsph ekU;rk 

feGkY;kuarjp ?kVdjkT;kph fo/kkulHkk cj[kkLr djrk ;sbZy o fo/kkulHkk cj[kkLr dj.;kP;k vkns’kkykgh lalnsph ekU;rk ?ks.ks 

vko’;d jkghy- nqlÚ;k ‘kCnkr] jkT;kr jk”Vªirh jktoV tkghj dj.ks vkf.k fo/kkulHkk cj[kkLr dj.ks ;k nksUgh xks”Vh ,dkp 

oVgqdwek}kjs djrk ;s.kkj ukghr- ¼folkos foykl] vkWDVkscj]2016] i`-96]+97½ v’kk izdkjs cksEebZ [kVY;kr lokZsPp U;k;ky;kP;k 

fu.kZ;kus ?kVdjkT;kr jk”Vªirh ‘kklu ykxw dj.;klanHkkZrhy 356 ;k dyekP;k okijkoj dkgh ca/kus vk.kyh vkgsr- vkrk U;k;ky;s 

356 dyekP;k okijklaca/khP;k ;ksX;k;ksX;rsph fpfdRlk d: ‘kdrkr- lalnsP;k nksUgh lHkkx`gkph ekU;rk feGkY;kf’kok; dasæ ljdkj] 

jk”Vªirh] jkT;iky ;k auk fo/kkulHkk cj[kkLr djrk ;sr ukgh- rlsp U;k;ky;kP;k vkns’kkus Hkax fo/kkulHkk iqu:Tthfor djrk ;srs- 

1994 uarj ?kVdjkT;kr jk”Vªirh ‘kklu ykxw dj.;krlanHkkZr dkgh osGk jkT;lHksph ekU;rk u feGkY;kus rj dkgh ckcrhr jk”Vªirhapk 

gLr{ksi egÙokpk BjY;kus dsanz ljdkjyk vk.khck.kh ykxw dj.ks ‘kD; >kys ukgh- FkksMD;kr] lokZsPp U;k;ky;kus ,l-vkj- cksEebZ 

[kVY;kr lcG dkj.kkf’kok; ?kVusP;k 356 dyekP;k okijkoj ?kkrysyh ca/kua vktgh dk;e vkgsr- vkf.k ;k ca/kukeqGs daasnzljdkjyk 

vkiY;k bPNsizek.ks jkT;kr jk”Vªirh ‘kklu ykn.ks vkt v’kD; Bjr vkgs- ;keqGs dsanz&jkT; laca/kkrhy la?k”kZ] r.kko deh gks.;kl enr 

>kyh vkgs-  

xsY;k dkgh o”kkZr dasnz ljdkjdMwu lgdkjh la?kjkT; O;oLFksph ik;eYyh gksr vlY;kps fnlwu ;sr vkgs- 1990 uarj vkfFkZd 

mnkjhdj.kP;k uO;k /kksj.kkeqGs dsanzkps vf/dkj deh gksr tkÅu jkT;kauk dke dj.;kl tkLr oko@eqHkk feG.;kph ‘kD;rk fuekZ.k >kyh] 

R;keqGs jkT;kadMwu dsanz ljdkjdMs vki.kkl tkLr Lok;Ùkrk o vf/kdkj feGkosr v’kh ekx.kh gksr vkgs- vkfFkZd mnkjhdj.kkeqGs 

fu;kstukP;k ek/;ekrwu dsanzkdMs lÙksps ts dasnzhdj.k >kys gksrs rs deh gksr vlwu osxosxGh jkT;ljdkjs vkiY;k jkT;kr ijdh; xaqro.kwd 

Ogkoh ;klkBh iz;Ru djhr vkgsr- R;k n`”Vhus ijns’kh O;kikjkckcrgh vki.kkl vf/kdkj feGkosr] dsanzkps ijok.ks ns.;kps vf/kdkj deh 

djkosr v’kk izdkjP;k ekx.;k jkT;kadMwu dasnz ‘kklukdMs gksr vkgsr- R;keqGs jkT;kaps vf/kdkj fo’ks”kr% vkfFkZd vf/kdkj ok<o.ks] lRrsps 

O;kid Lrjkoj fodsanzhdj.k dj.ks vko’;d Bjr vkgs- ;k ik’oZHkwehoj 1993 lkyh dsanzkus lRrsps fodsanzhdj.k djr- ^73 oh vkf.k 74 

oh ?kVuk nq#Lrh d:u iapk;r jkT;O;oLFksyk ?kVukRed ntkZ nsÅu R;kauk vf/kd cGdVh izkIr d:u ns.;kP;k mn~ns’kkus dsanz ljdkjus 

mpyysys gs egRokps ikÅy vkgs* ¼folkos foykl] vkWDVks 2016] i`-98]100½ vkfFkZd mnkjhdj.kkuarj jkT;kaps vkfFkZd vf/kdkj ok<o.ks 

vko’;d cuys vkgs- R;kn`”Vhus ?kVusr 122 oh ?kVuk nq:Lrh d:u 1 tqyS 2017 iklwu ykxw >kysyk oLrw vkf.k lsok dj ¼Goods 
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and services Tax G.S.T.½  dk;nk gk Hkkjr ljdkjpk lokZr Økfrdkjd fu.kZ; letyk xsyk- ;k dk;n~;kpk mn~ns’k ns’kHkjkr 

,d leku djiz.kkyh vlkoh gk vkgs- ;k dk;|kpk gsrw pkaxyk vkgs- i.k izR;{kkr ;k dk;|kus jkT;kapk vkfFkZd vf/kdjkr ok< gks.;k 

,soth R;kauk eqfUlikyVhps Lo#i vkys vkgs- G.S.T. P;k ek/;ekrwu dasnzkdMs tek gks.kkÚ;k djkrhy Bjkfod okVk jkT;kauk ns.;kps 

Bjys- ek= rks osGsr feGr ukgh- rks feGo.;klkBh jkT;kauk dsanzkdMs osGksosGh n;k ;kpuk djkoh ykxr vkgs- vkrk G.S.T. 
dk;|keqGs jkT;kaps mRiUukps L=ksr deh >kys vkgsr- R;keqGs vkfFkZd ckcrhr jkT;kauk dsanzkP;k enrhoj voyacwu jkgkos ykxr vkgs- 

R;kpk jkT;kaP;k fodklkoj foijhr ifj.kke gksr vkgs- G.S.T. P;k ek/;ekrwu dsanzkdMwu jkT;kaph xGpsih dsyh tkr vkgs- vkt 

jkT;kaps vkfFkZd vf/kdkj ok<o.ks vko’;d vlrkuk ;kÅyV dsanzkpsp vkfFkZd vf/kdkj ok<r vlY;kps fnlwu ;sr vkgsr- vkfFkZd 

ckcrhr dasnz izcG] l{ke gksr vlwu jkT;s nqcZy Bjr vkgsr- ;keqGs daasnz&jkT; laca/kkr la?k”kZ] r.kko ok<r vlwu lgdkjh la?kjkT; 

O;oLFksyk rMs tkr vkgsr-  

xsY;k dkgh o”kkZr dasnz ljdkjdMwu lgdkjh la?kjkT;O;oLFksph eksBÓkk izek.kkr ik;eYyh gksrkuk fnlr vkgs- mnk- 2019 P;k 

lalnsP;k ikolkGh vf/kos’kukr jkT;lHksr T;k i)rhus fo/ks;ds eatwj dsyh R;ko:u dasnz ‘kklukdMwu la?kjkT; O;oLFksph d’kh ik;eYyh 

gksrs gs y{kkr ;sbZy- ;k vf/kos’kukr 2 vkWxLV i;Zar yksdlHksr ,dw.k 28 fo/ks;ds eatwj >kyh gksrh- R;krhy 26 fo/ks;ds jkT;lHksr 

laer >kyh- R;krhy ,dgh fo/ks;d Nkuuh lferhadMs ikBoys ukgh- ,dkgh fo/ksdkaoj fojks/kdka’kh lYykelyr dj.;kr vkyh ukgh- 

vFkok R;kauh lqpoysyh ,dgh lq/kkj.kk ljdkjus Lohdkjyh ukgh- ,dkgh fo/ks;d LFkk;h lferh fdaok fuoM lferhdMs fopkjkFkZ ikBoys 

ukgh- R;kph lfoLrj Nkuuh >kyh ukgh- jkT;lwph o leorhZ lwphrhy fo”k;ka’kh lacaf/kr fo/ks;dkaoj jkT;ljdkjka’h lYykelyr >kyh 

ukgh] vlk R;kpk nqljk vFkZ vkgs- ;krhy dkgh fo”k; gs jkT;kaP;k vf/kdkjkaoj ifj.kke dj.kkjs gksrs- ¼ih- fpnjEcje] yksdlÙkk] 

laikndh;] 6 vkWxLV 2019] i`- 7½ ;kp vf/kos’kukr dasnzkus lgdkjh la?kjkT;O;oLFksP;k rÙokaph dlh ik;eYyh dsyh rs ikgq- ?kVusP;k 

dye 110 uqlkj vkfFkZd fo/ks;dkckcr yksdlHksyk egÙokps vf/kdkj vkgsr- rj jkT;lHksyk e;kZfnr vf/kdkj vkgsr- rlsp jk”Vªirhgh 

foÙk fo/ks;dkyk jks[kw ‘kdr ukgh- ;k e;kZnkapk Qk;nk ljdkjus iqjsiqj ?ksryk- dye 110 ps mYya?ku djrkuk R;kauh fdeku ngk foÙksrj 

fo/ks;ds ^foÙkfo/ks;d&nksu* Eg.kwu ekaMyh o R;kaP;k enrhus l/;kP;k ngk dk;|kr lq/kkj.kk dsY;k- R;krwu jkT;lHksr ;k fo/ks;dkaph th 

Nkuh gks.ks visf{kr vlrs rh loZ izfØ;k ljdkjus [kqchus VkGyh- R;krwu jk”Vªirhuhgh ,[kkns fo/ks;d QsjfopkjkFkZ ikBo.;kph ‘kD;rk 

laiyh- dkj.k rh loZ lq/kkj.kk fo/ks;ds gh foÙk fo/ks;dkP;k ukok[kkyh ekaMyh gksrh- ¼yksdlÙkk] laikndh;] 6 vkWxLV 2019] ì-7½  

ekfgrh vf/kdkj dk;nk 2005 gk ,d vkn’kZ dk;nk Eg.kwu vksG[kyk tkrks R;k dk;|krhy dye 15 uqlkj jkT; ekfgrh 

vk;ksxkph jpuk fdaok LFkkiuk dj.;kpk vf/kdkj jkT;ljdkjyk vkgs- i.k dsanz ljdkjus ;k dk;|kr vkt nq:Lrh d:u ekfgrh 

vk;qDrkapk izkjaHkhpk dk;ZdkG] osru] HkÙks o lsok’krhZ Bjo.;kpk vf/kdkj Lor%dMs ?ksryk vkgs- ¼yksdlÙkk] 6 vkWxLV 2019 ì-7½  

Hkktiizf.kr ^jkyksvk*yk jkT;lHksr cgqer ulrkukgh ljdkjus vusd fo/ks;ds eatwj d:u ?ksryh- rh eatwj d:u ?ksrkuk fojks/kh 

erkaph QksMkQksMh dj.ks] [kq’kerh dj.ks] dkgh izek.kkr rMtksMh dj.ks] gs ekxZ fo/ks;d laer djrkuk dsanz ljdkjus okijys mnk- eqfLye 

efgyk ¼fookg gDd laj{k.k½ fo/ks;d 2019 Eg.tsp frgsjh rykd fo/ks;d gs ;kps mÙke mnkgj.k vkgs- gs fo/ks;d 99 fo:) 84 

erkauh eatwj >kys- ;kosGh fojks/kdkae/khy 46 lnL; lHkkx`gkr mifLFkr uOgrs- R;klkBh ojhyizek.ks rksMkQksMh o rMtksMhpk ekxZ 

ljdkjus okijyk gksrk- ljrs’ksoVh ;krwu ,o<kp vFkZ fu?krks dh Hkkti iz.khr dasnz ljdkjus jkT;kaph vourh d:u R;kaps vf/kdkj deh 

d:u R;kauk egkikfydk ikrGhoj vk.kwu Bsoys vkgs- jkT;ljdkjkauk R;kaP;k izfrfuf/kuk] R;kaP;k erkauk doMhphgh fdaer l/;kps dsanz 

ljdkj nsr ukgh- vrk dsanz ljdkjp loZ dkgh vkgs- vlk lans’k ;krwu fnyk tkr vkgs- ojhy foospuko:u dsanz ljdkjdMwu lgdkjh 

la?kjkT; O;oLFksph ik;eYyh gksr vlY;kps fnlr vkgs-  

xsY;k dkgh o”kkZiklwu Hkkjrh; la?kjkT;krhy laoS/kkfud laLFkkaps jktdh;dj.k eksB;kizek.kr gksrkuk fnlr vkgs- HkkjrkP;k 

lafo/kku fuekZR;kauh dks.kkojgh vU;k; u djrk rVLFki.ks vkf.k fui%{kikrhi.ks fu.kZ; >kyh ikfgts ;k vis{ksus lafo/kkuke/;s CBI, ED, 

NIA, NCB, IT,.fuokZpu vk;ksx] U;k;ky;s vknh lkj[;k Lora= o Lok;Ùk ?kVukRed laLFkkaph fufeZrh dsyh- ;k laLFkkauh dks.kkojgh 

vU;k; gksÅ u nsrk o dks.kkP;kgh nckokr u ;srk vkiys fu.kZ; Lokr a«; Lor% okijkos v’kh vis{kk lafo/kku fuekZR;kaph gksrh- R;klkBh 

;klaLFkkauk ljdkjP;k fu;a=.kkiklwu tkLrhr tkLr eqDr] Lora= Bso.;kpk iz;Ru dsyk xsyk- vls vlys rjh lafo/kkukuqlkj ns’kpk 

jkT;dkjHkkj lq: >kY;kiklwu ;k laoS/kkfud laLFkkapk dasnzkrhy lÙkk/kkÚ;kadMwu fojks/kdkaoj fu;a=.k Bso.;klkBh deh vf/kd izek.kkr okij 

dj.;kl lq:okr >kyh- ek= xsY;k dkgh o”kkZr dsanzkrhy lÙkk/kkÚ;kadMwu Lor%P;k jktdh; fgrlaca/kkP;k iwrZrslkBh ;k laLFkkaP;k eksB;k 

izek.kkr xSjokij dj.;kl lq:okr >kyh vkgs- fo’ks”kr% fojks/kh i{kkrhy egÙokaP;k usR;kaps] fojks/kh fopkjkaps ne.k dj.;klkBh ;k laLFkkapk 

xSjokij gksÅ ykxyk vkgs- gh izfØ;k fnolsa fnol òf)xr gksr tkÅu vkt cgqrka’k ;k laLFkkaps jktdh;dj.k >kY;kps fp= vki.kkl 

fnlr vkgs- ;k laLFkk  l/;kP;kdkGkr lÙkk/kkjh jktdh; i{kkaP;k gkrkrhy ckgqys >kysY;k fnlwu ;sr vkgsr- ;k laLFkkauh vkiys Lokra«;] 

fui%{kikrhi.kk] rVLFki.kk o fo’okgZrk xekowu clY;kps fp= vkt fuekZ.k >kys vkgs- 

xsY;k dkgh o”kkZiklwu dasnzkrhy lÙkk/kkÚ;kadMwu vkiyk fojks/kd Qkj rkdnoku vlsy o vkiY;kleksj >qdr ulsy rj 

R;kP;koj [kksVs vkjksi ykowu R;kyk cnuke djk;ps] tquh [ksVh izdj.ks md:u dk<k;ph] R;kyk rq#axkr Vkdwu R;kaps rksaM can djk;ps] 

ng’kroknh O;Drh] laLFkk] la?kVuklh voS| O;olk;ka’kh laca/k tksMk;ps] R;kaps jktdh;] lkekftd] vkfFkZd] lkaLÑfrd thou mn~/oLr 

djk;ps- R;kauk jk”Vªfojks/kh] ns’knzksgh Bjok;ps vls lqMkps jktdkj.k l/;k ns’kkr lq: vkgs- jktdh; {ks=kacjkscjp lkekftd] ‘kS{kf.kd] 

lkaLÑfrd {ks=krhy Lora= fopkj/kkjk vl.kkÚ;k o vkiys Lora= er izdV dj.kkÚ;k] ljdkjP;k pqdhP;k /kksj.kkafojks/kkr O;Dr gks.kkÚ;k 

O;Drhauk ;k laoS/kkfud laLFkkaP;k ek/;ekrwu rq:axkr Vkd.;kr ;sr vkgs- R;kaP;k fopkj o vfHkO;Drh Lokra«;koj ca/kus vk.kyh tkr 

vkgsr- FkksMD;kr] ojhy foospuko:u vls Eg.krk ;sbZy dh vkt ;k laoS/kkfud laLFkkaps eksBÓkkize.kkr jktdh;dj.k >kys vlwu R;kauh 

Lor%ph tuek.klkrhy fo’oklgZrk xekoyh vkgs-  



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

60 

MkW- [kaMsjko Kkunso [kGndj 

 

Hkkjrh; jktdkj.kkr uohu vkfFkZd /kksj.kkpk vaxhdkj dsY;kuarj HkkaMoyh ‘kDrhapk izHkko fnolsafnol ok<r vlY;kps vki.kkl 

fnlwu ;srs- vkt dsanz o jkT;k ‘kklukP;k fu.kZ; fu/kkZj.k izfØ;soj] yksdlHkk] fo/kkulHkk fuoM.kwd izfØ;soj eksBs m)kstd] dkj[kkunkj] 

O;kikjh vknh HkkaMoyh ‘kDrhapk eksBk izHkko vlY;kps fnlwu ;srs- 1990 P;k n’kdkiklwu rs vkti;Zar >kysy;k yksdlHkk] fo/kkulHkk 

o LFkkfud LojkT; laLFkkaP;k fuoMuwdkapk vH;kl dsyk vlrk ;k fuoM.kwdhrhy fuoMwu vkysys cgqrka’k mes}kj gs vkfFkZd n`”V;k laiUu 

oxkZrhy vlysys fnlwu ;srkr- vkt odhy] MkWDVj] izk/;kid] lektlsod] vH;klw O;Drh ;k fuoM.kwdkaP;k jktdkj.kkiklwu nwj xsY;kps 

vki.kkl fnlrkr- vkrk jktdh; i{k fuoM.kwdkar mesn~okjh nsrkuk xq.koRrk] pkfj«; ;k,soth vkfFkZd fud”kkoj mesn~okjh nsrkuk fnlrkr- 

vls fuoMwu vkysys izfrfu/kh laln] fof/keaMGke/;s HkkaMoynkjkaps fgrlaca/kkauk iks”kd Bjrhy vls fu.kZ; ?ksrkr o loZlkekU; tursP;k 

eqyHkwr iz’u] leL;kadMs nqyZ{k dsys tkr vkgs- R;keqGs fnolsafnol xjhc o Jhear ;kaP;krhy varj ok<r vkgs- R;keqGs oxhZ; la?k”kZ rhoz 

gksÅ ikgkr vkgs- vkf.k gh ckc fudksi yksd’kkghP;k ok<hl ?kkrd Bjr vkgs- FkksMD;kr] HkkaMoyh ‘kDrhapk Hkkjrh; jktdkj.kkrhy 

ok<rk izHkko gk 1990 uarj Hkkjrh; la?kjkT;kP;k Lo:ikr ?kMwu vkysyk ,d egÙokpk cny vkgs-    

ojhyizek.ks Hkkjrh; la?kjkT;kP;k Lo:ikr xsY;k nksu&rhu n’kdkr ?kMwu vkysys uos cny o R;k vuq”kaxkus fuekZ.k >kysY;k 

leL;kaph lfoLrj ppkZ dj.;kr vkyh vkgs-   
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 श्री दत्तात्रय दादा खखलारे 
 

 

                 डॉ. बाबासाहबे अंबडेकर याचंे कें द्र-राज्य सबंंधाबाबत खिचारांचा ऄभ्यास 
 

 

  श्री दत्तात्रय दादा खखलारे 

एम. ए. एम. एड्. राज्यशास्त्र डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर मराठिाडा खिद्यापीठ, औरंगाबाद 
 

 

तखमळनाडू ने कें द्रशासन संबोधण्यास नकार ददल्यामुळे कें द्र सरकार अखण राज्य सरकारे 

यांच्यातील संघर्ााला निे अखण िेगळे अयाम खमळाले अहते.  या पार्श्ाभूमीिर कें द्र राज्य संदभाात 

घटनाकारांना नेमके काय ऄपेखित होते.  याची चचाा राज्य घटनेत कोठेही कें द्र शासन ऄसा ईल्लेख नाही 

म्हणून कें द्र शासन ऐिजी संघशासन ऄसे संबोधण्यात यािे ऄशी भूखमका तखमळनाडू सारख्या राज्यांनी 

ऄलीकडे घतेल्यान े िाद होउ लागला.  खरे तर कें द्र शासन राज्य पद्धतीन े अपल्या ऄखधकारांचा िापर 

करीत अह े त्यास या राज्यांचा खिरोध अह े भारतात संघराज्य पद्धती ऄसल्याने कें द्र शासनाची 

एकाखधकारशाही ऄपेखित नाही.  ऄशी त्यांची भूखमका अह े या पार्श्ाभूमीिर घटनाकारांना कें द्र सरकार 

अखण राज्य सरकारे यांच्यात सहकायाातून कोणत्या प्रकारचे संघराज्य ऄपेखित होत.े याचा अढािा 

घेण्याचा प्रयत्न केला अह.े 

       घटना सखमतीत नोव्हेंबर 1948 ि सप्टेंबर 1949 मध्य े राज्यघटनेच्या ऄनुच्छेद एक मध्य े

प्रस्ताखित संघराज्य पद्धतीिर दीघा चचाा झाली होती.  4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना सखमती समोर मसुदा 

राज्यघटना तयार करताना डॉक्टर बाबासाहबे अंबेडकर म्हणाल े होते, संघराज्य पद्धतीत दोन सत्ताकें द्रे 

ऄसतात एक संघराज्य शासन तर त्याच्या पररघात घटक राज्ये ऄसतील घटक राज्ये राज्यघटने वारारा बहाल 

ऄखधकारिेत्रात सािाभौम ऄखधकाऱयांचा ईपयोग करू शकतील. ऄमेररकेत ही ऄशीच व्यिस्था अह.े 

ऄमेररका ि भारतात त्याबाबतीत साम्य अह ेम्हणजेच ऄमेररकेत संघ शासन ह ेकेिळ राज्यांचा संघ नाही 

तसेच घटक राज्य ही संघ शासनाचे प्रशासकीय घटक ककिा एजंट नाहीत. भारतात सुद्धा हीच खस्थती ऄसून 

भारत हा राज्यांचा संघ नाही अखण घटक राज्य ही संघ शासनाची प्रशासकीय घटक ककिा एजंट नाहीत. 

        डॉक्टर बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या मते,  भारत ि ऄमेररका यांच्यातील साम्य  येथे संपते. 

कारण या दोन दोन्हींमध्ये साम्य स्थळा पेिा भेद ऄखधक अहते.  ईदा.  ऄमेररकेत दहुरेी नागररकत्ि पद्धती 

ऄसून संघ शासन ि घटक राज्य यांच्यातील संबंध सैल स्िरूपाचे अहते. ब्राआसन ेम्हटल्याप्रमाणे ऄमेररकेत 

संघराज्य शासन ि घटक राज्ये यांची तुलना एकाच भूमीिरील मोठी आमारत ि आतर लहान आमारतींचा 

समूह यांच्याशी करता येइल. ज्या  परस्परांहून मूलतः खभन्न  अहते.  ऄमेररकेत कें द्रशासन (  संघशासन ) ि 

घटक राज्ये परस्परांहून खभन्न अहते. ईदा. राज्यांचे स्ितःच ेसंखिधान ऄसून त े त्यात बदल करू शकतात. 

तेथ े संघराज्याचे स्िरूप ह े घटक राज्यांच्या संखिधानातील  तरतदुींच्या बळािर ऄसून राज्यसत्ता  

खिखधमंडळ, कायाकारी मंडळ ि न्यायमंडळ ही राज्य संखिधानाची खनर्ममती अह.े भारतात मात्र तशी नाही. 

ऄमेररके सखहत आतर सिा संघराज्य पद्धती या ठराखिक साच्यात बद्ध ऄसून कोणत्याही पररखस्थतीत त्या 

अकार अखण प्रकार बदलू शकत नाहीत.  याईलट भारतीय संघराज्य अह.े पररखस्थतीनसुार स्ितःमध्य े

बदल करू शकते. ईदा.  सामान्य पररखस्थतीत भारतात संघराज्य पद्धतीचा प्रयोग ऄसेल तर युद्धजन्य 

पररखस्थतीत कें द्रीभूत (एकात्म शासन)  पद्धती ऄखस्तत्िात ऄसेल. ऄशािेळी सिा ऄखधकार राष्ट्रपतीकडे 

हस्तांतररत होतील, जगात ऄसे कोठेही नाही.   यािरती डॉक्टर बाबासाहबे अंबेडकर स्पष्टीकरण दतेात 

की, देशाच्या नािातून घटक राज्यांचे परस्परसंबंध कसे अहते ह े दाखिण्याचा अपला हतेू नाही. " 

*युखनयन* "  ही शब्दयोजना स्िीकारण्यामागे खनखित ऄशी योजना ऄसून यावारारे मसुदा सखमती ह े स्पष्ट 

करू आखच्छत ेकी, 

भारत संघराज्य होणार ऄसला तरी,..,.. 
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श्री दत्तात्रय दादा खखलारे 
 

1. राज्यांच्या अपापसातील करारांची पररनीती म्हणून ह ेसंघराज्य ऄखस्तत्िात अललेे नाही. अखण 

2.  भारतातील संघराज्य कराराचा पररणाम नसल्याने कोणत्याही घटक राज्यस त्यातून बाहरे पडण्याचा 

ऄखधकार नाही. 

संघराज्य ह े युखनयन अह े कारण त ेऄखिध्िंसखनय अह.े प्रशासनाच्या सोयीसाठी देशाची अखण लोकांची 

खिखिध घटक राज्यांमध्ये खिभागणी करण्यात येत ऄसली तरी देश पूणाता एकसंघ अह.े  एकाच स्त्रोतातून 

खनमााण झालेल्या एका सािाभौम राज्याच्या ऄखधपत्याखाली राहणारे ह ेलोक एकत्र अहते. मसुदा सखमतीने 

हा खिचार केला की, तका  ककिा िादािर ही बाब सोपखिण्यापेिा सुरुिातीलाच त्याची स्पष्ट नोंद करािी. 

याचा मखतताथा लिात घतेल्यास ऄसे ददसते की घटनाकारांनी घटक राज्यांची स्थान ि दजाा हा कें द्रशासन 

अपेिा दयु्यम करण्यासाठी यखुनयन या शब्दाची योजना केलेली नाही.  तर संघराज्यातनू कोणत्याही 

घटकराज्य फुटून बाहरे पडण्याचा ऄखधकार नाही ह े स्पष्ट करण्यासाठी युखनयन हा शब्द योजला अह.े 

*खलविगस्टोन* या ऄमेररकन ऄभ्यासकांच्या मते, "संघराज्य पद्धती ही संकल्पना संस्थात्मक ऄसण्यापेिा 

कायाात्मक ऄखधक ऄसत,े" कारण प्रत्येक दशेातील सामाखजक -संस्कृती िातािरण एक सारखे ऄसत नाही, 

म्हणजे संघराज्य पद्धतीचा प्रत्यि व्यिहारातील ऄनुभि राज्यघटना ऄमलात अणण्यारांच्या काया 

भूमीकेिर ऄिलंबून ऄसत.े भारत खनसंशय संघराज्य पद्धतीचा देश अह.े 2001 च्या गगंाराम मूलचंदानी 

खिरुद्ध राजस्थान सरकार खटल्यात खनणाय देताना, "भारतीय राज्यघटना ही संघराज्यात्मक पद्धतीची ऄसून 

राज्यघटनेची सिोच्चता ऄखधकार, खिर्याची खिभागणी ि स्ितंत्र न्याय व्यिस्था ही  िैखशष्ट्ये धारण करते. 

ऄसे सिोच्च न्यायालयाने म्हटले होत.े तसेच 2007 च्या राजाराम पाल खिरूद्ध लोकसभा ऄध्यि या 

खटल्यातील खनणायात, "भारताने सैल संघराज्याचा स्िीकार केललेा ऄसून त े खिध्िंस खनयम घटकांची 

खमळून बनललेे ऄखिध्िंसखनय संघराज्य अह.े" ऄशी रटप्पणी सिोच्च न्यायालयाने केली होती. राज्यघटन े

वारारा घटक राज्यांना खनखित स्िरूपाचे स्िायतत्ता बहाल करण्यात अललेी ऄसून केिळ अिश्यक 

पररखस्थतीतच अखण राज्यघटने वारारा स्थाखपत पद्धतीनेच कें द्र शासन (संघशासन) घटक राज्यांच्या 

ऄखधकारात हस्तिपे करू शकत.े फाळणी नंतर देशात खनमााण झालेल्या ऄराजकाचा कटू ऄनभुि ऄसल्यान.े 

' *सामाखजक* *ऄराजक्ता* ' खनमााण करणाऱया समस्यांचे खनराकरण करता यािे यासाठी जाणीिपूिाक प्रबळ 

ऄशा कें द्रशासनाची खनर्ममती घटक राज्यान े केललेी अह.े म्हणूनच कें द्र ि घटक राज्यांमध्य े ऄखधकारांची 

खिभागणी करताना कें द्र शासनास झुकते माप दणे्यात अले अह.े 

  *सघं राज्याची जबाबदारी:-*  

भारतीय राज्य घटनचे्या जडणघडणीचे गाढे ऄभ्यासक ग्रनंव्हील ऑखस्टन यांच्या मते, "भारतातील 

राजकीय व्यिस्थेची संरचना ही पारंपाररक राजकीय संरचना पेिा िेगळी ऄसून, त्याची नेमकी व्याख्या 

करण ेऄिघड अह.े त्यास " *ऄधा* *संघराज्य पद्धती* " ककिा " *िैधाखनक खिकें द्रीकरण* " ऄसे म्हणण ेयोग्य 

ठरणार नाही. घटना सखमतीन े त्यास खिखशष्ट खिचारसरणी ककिा खसद्धांतशी  जोडण्याचा प्रयत्न केललेा 

नाही. संघराज्य पद्धतीची खनखित ऄशी व्याख्या ककिा ऄथा प्रस्थाखपत नसून भारतीय घटनाकारांनी 

जगातील खिखिध संघराज्य पद्धतीचा ऄभ्यास करून भारतासाठी योग्य पद्धती खनमााण केली अह.े त्यामुळे 

भारतीय संघराज्य ह ेअगळेिेगळे अह.े ज्या देशाच्या गरजेनुसार संघशासन ि घटक शासन यांच्यात संबंध 

प्रस्थाखपत करून, " *सहकारी संघराज्य िादाचा* " पुरस्कार करण्यात अलेला अह.े ज्यात संघ शासन ि 

घटक शासन परस्परांिर ऄिलबूंन अहते. त्यात मजबूत कें द्रीय शासनाची खनर्ममती केली जात ऄसली तरी 

घटक राज्य कें द्रीय शासनाची धोरणे राबखिणारी प्रशासकीय एजन्सी म्हणून काम करीत नाही. तर 

प्रशासकीय बाबी संदभाात या दोन्ही मध्य े परस्पर सहकाया केले जात.े घटक राज्य अर्मथक बाबतीत कें द्र 

शासनािर ऄिलंबून ऄसल े तरी देशात खिकासाला चालना दणे्याची जबाबदारी कें द्रीय शासनाची ऄसते 

भारतातील राष्ट्रीय ऐक्य, देशात सामाखजक क्ांती घडिून  अणण,े लोकांच्या राहणीमानाचा दजाा ईंचािणे 

शेती ि ईद्योगधंद्यांचा खिकास या सिा कारणासाठी प्रबळ अशा कें द्रीय शासन ि मजबूत प्रशासनाची 

अिश्यकता होती. त्यासाठी कें द्र शासनास ऄखधक महत्त्ि दणे्यात अले." 



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

63 

श्री दत्तात्रय दादा खखलारे 
 

     म्हणजेच घटनाकारांनी प्रबळ कें द्रीय शासन ऄसलेल े संघराज्य खनमााण केल े अह.े एकात्म 

शासन नाही म्हणनू कें द्र शासन ि घटक राज्यांमध्ये परस्पर सहकाया ऄसणाऱया िर भर ददले जाणे अिश्यक 

अह.े तरच सामाखजक ि राजकीय सुसंिाद खनमााण होउ शकेल. कें द्र शासनाने घटक राज्यांच्या घटनात्मक 

स्िायत्त तेचा अदर करून अपल्या ऄखधकारांचा िापर करािा. ऄखधकारांचा िापर घटक राज्यांना 

ऄडचणीत अणण्यासाठी करू नये त्यातून कें द्र शासनाखिरुद्ध ऄखिर्श्ास खनमााण होउ शकतो. कें द्र शासनास 

या बाबींचा खिसर पडल्यामुळेच घटक राज्य मध्य ेकें द्र शासनाखिर्यी अकस खनमााण झाला अह.े 
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                 राजकीय पक्षाच्या बदलत्या भमूमकेत सोशल मीमडयाचा पररणाम 
 

 

  प्रा. डॉ.दत्तात्रय मारुती काळेल 

राज्यशास्त्र मिभाग, कममिीर भाउराि पाटील महामिद्यालय, पढंरपूर 

 

प्रस्तािना : 

 राजकारणातील सरकार, जनता अमण प्रसारमाध्यमे ह े तीन स्तंभ ऄसून अता अणखी एक अधारस्तंभ 

सोशल मीमडयाशी जोडला गेला अह.े अज फेसबुक अमण मविटरच्या ईल्लेखामशिाय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 

नेत्यांचे कोणतेही भाषण ककिा रॅली संपत नाही. यातून राजकीय पक्षांच्या सते्तच्या राजकारणात द्वदं्व अमण 

िचमस्िाची लढाइ केिळ जममनीिरच नाही तर आंटरनेटच्या काल्पमनक जगात देखील चालू अह.े गले्या िषीच्या 

लोकसभा मनिडणुकीत सोशल मीमडयाची ताकद सगळयांनाच ददसली. २०१४ नतंर भाजप पक्षाच्या मिजयात 

तरुणाइची सिामत मोठी भूममका होती अमण त्यांचे मिचार तरुणांपयंत पोहोचिण्याचे सिामत मोठे काम सोशल 

मीमडयाने केल.ेयामुळे सोशल ममडीयाच्या प्रभािाने राजकीय पक्षाचे स्िरूप बदलून गलेे अह.े 

ईदे्दश : 

१.भारतीय राजकीय पक्षाचे स्िरूप ऄभ्यासण े

२. सोशल मीमडयाचे स्िरूपाचा ऄभ्यास करणे  

३. राजकीय पक्षाच्या बदलत्या स्िरुपात सोशल मीमडयाचा प्रभाि ऄभ्यासणे  

सोशल मीमडयाचा अमण त्याचा प्रभाि  

 सोशल नेटिर्ककग साआवस' हा अजच्या आंटरनेटचा ऄमिभाज्य भाग अह े ज्याचा िापर जगातील एक 

ऄब्जाहून ऄमधक लोक करतात. ह े एक ऑनलाआन प्लॅटफॉमम अह े जे िापरकत्यामला सािमजमनक प्रोफाआल तयार 

करण्यास अमण िेबसाआटिरील आतर िापरकत्यांशी संिाद साधण्याची परिानगी देत.े  तुमचे मिचार शेऄर 

करण्यासाठी, ओळखीच्या लोकांशी ककिा ऄनोळखी व्यक्तींशी बोलण्यासाठी प्रोफाआलचा िापर केला जातो. ईदाहरण 

- फेसबुक, मविटर आ. या संपणूम प्रदियेत, िेबसाआटिर ईपलब्ध ऄसलले्या िापरकत्यामची िैयमक्तक मामहती देखील 

शेऄर केली जात.े   संपणूम प्रदिया मामहती तंत्रज्ञानािर अधाररत अह,े मजथे मिमिध प्रकारचे सॉफ्टिेऄर िापरल े

जाते. ऄनेक िापराच्या पद्धती अमण तांमत्रक परस्परािलंबन यामुळे 'सोशल नेटिकम  स्पसे' मिमिध धोकयांसाठी 

ऄसुरमक्षत बनल ेअह.े  

 सध्या भारतात सुमारे ३५० दशलक्ष सोशल मीमडया िापरकते अहते अमण ऄदंाजानुसार, २०२३ पयतं ही 

संख्या सुमारे ४४७ दशलक्षांपयतं पोहोचेल. २०१९ मध्ये प्रमसद्ध झालेल्या ऄहिालानुसार, भारतीय िापरकत ेसोशल 

मीमडयािर सरासरी २.४ तास घालितात. त्याच ऄहिालानुसार, दफलीमपन्सचे िापरकते सोशल मीमडयाचा 

सिाममधक (सरासरी ४ तास) िापर करतात, तर जपानमध्य े या अधारािर सिामत कमी (४५ मममनटे) िापरतात. 

सोशल मीमडया हा प्रत्येकाच्या जीिनाचा, सामान्य अमण मिशेष भाग बनला अह.े कनेकट राहण्यासाठी तयार 

करण्यात अलेल्या सोशल मीमडयाची भूममका त्यापेक्षा खूप जास्त झाली अह.े राजकारणापासून मनोरंजनापयंत 

प्रत्येक क्षेत्रात सोशल मीमडयाचा हस्तक्षेप होत अह.े सेमलमिटी अमण राजकारणी अपले म्हणणे लोकांपयंत 

पोहोचिण्यासाठी सोशल मीमडयाची मदत घते अहते. ऄशा पररमस्थतीत सोशल मीमडया ह ेप्रमसद्धी अमण प्रसाराचे 

महत्त्िाचे साधन बनल ेऄसताना. 

 अज लोकशाही मूल्य े तवे्हाच मिकमसत होउ शकतात जेव्हा लोकांना ऄमभव्यक्ती स्िातंत्र्य ऄसले. ऄशा 

प्रकारे सोशल मीमडया स्िातंत्र्याच्या या व्यासपीठांद्वारे मडमजटल लोकशाहीची संकल्पना मजबूत करते. सोशल 

मीमडया एक व्यासपीठ म्हणनू कायम करत ेमजथ ेिरिर ऄजजकय िाटणाऱ्या सरकारांनाही प्रश्न मिचारल ेजाउ शकतात, 

त्यांना जबाबदार धरले जाउ शकते अमण लोक एका मताने बदल घडिून अण ूशकतात. तसेच  सोशल मीमडयात 
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मामहती लोकांपयंत पोहोचिण्याची ताकद अह.े ट्युमनमशयासारख्या देशांमध्ये, ' ऄरब जस्प्रग'मध्ये सोशल मीमडयान े

महत्त्िाची भूममका बजािली . मुक्ती ममळमिण्यासाठी ते ततं्र म्हणून िापरले गलेे. याच बरोबर  नागररकांच्या 

सहभागासाठी सोशल मीमडयाचे पररणाम गहन अहते कारण बरेच लोक या प्लॅटफॉममिर बातम्या अमण समकालीन 

मिषयांिर चचाम करतात. ऄशा प्रकारे लोक त्यांच्या स्ितःच्या लोकांशी जोडल े जातात अमण त्यांच्यामध्य े

समुदायाची भािना मजबूत होते. यामुळे राजकीय पक्षांनी याचा िापर करण्यास सुरुिात केली त्याचा प्रभाि 

राजकीय पक्षांिर झाललेा ददसतो. 

राजकीय पक्ष अमण सोशल मीमडयाचा सबंधं 

 माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते कारण लोकशाही मजबूत करण्यात अमण राजकीय 

पक्षांची जबाबदारी सुमनमित करण्यात माध्यमांची भूममका महत्त्िाची ऄसत,े परंत ुभारतातील राजकीय पक्ष अमण 

प्रसारमाध्यमे यांच्यातील यतुी केिळ अपल्या बौमद्धक स्िातंत्र्यालाच गंभीर अव्हान देत नाही. लोकशाहीलाही 

गंभीर धोका अह.े सध्या देशातील बहुतांश िृत्तिामहन्या कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाची मुखपते्र बनली अहते 

अमण राजकीय पक्षांच्या फायद्यासाठी लोकांच्या िृत्ती, मिश्वास अमण ितमनािर प्रभाि पाडण्याचा प्रयत्न करत अहते 

अमण प्रचाराचा ऄिलंब करत अहते. त्यापैकी कल्पना, मामहती अमण ऄफिा पसरिण ेअह.े सध्या बहुतांश राजकीय 

पक्ष माध्यमांिर प्रभाि टाकत ऄसताना, राजकीय पक्षांकडून माध्यमांिर मनयंत्रण ठेिण्याची राजकीय पक्षांची प्रिृत्ती 

काय अह,े ह ेसमजून घणे्याची गरज मनमामण झाली अह,े त्यामुळे समस्या ऄमधक गंभीर होत अहते. 

 भारत हा लोकशाही देश अह ेअमण राजकीय पक्ष ह ेलोकशाही सुमनमित करण्याचे सिामत महत्िाचे साधन 

अह,े परंत ुसध्याच्या पररमस्थतीत राजकीय पक्षांमध्य ेईच्च कमांडची प्रथा िाढली अह ेअमण देशातील जिळपास 

सिमच राजकीय पक्ष कोणत्या ना कोणत्या व्यक्तीची जागी बनल ेअहते. कुटंुब मतदारांना त्यांच्या कृती, राजकीय 

अदशम ककिा राजकीय मिचारधारेद्वारे अकर्षषत करण्याऐिजी अमण मनरोगी राजकीय स्पधेद्वारे सत्ता 

ममळिण्याऐिजी, या राजकीय पक्षांनी सामामजक ऄमभयांमत्रकी अमण जातीय रसायनशास्त्र यांसारखे निीन जात-

अधाररत राजकीय प्रयोग अमण स्पष्ट धार्षमक ध्रुिीकरणाचे सतत प्रयत्न केले अहते. त्यामळेु सामामजक िैमनस्य तर 

िाढलेच पण देशाच्या ऄखडंतलेाही गंभीर अव्हान मनमामण झाले अह.े 

राजकीय पक्षाचंा मनिडणकुी साठी सोशल ममडीयाच िापर : 

 सिम राजकीय पक्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची िॉर रूम ही सिाममधक 'सदिय' ऄसल्याचे मानल े जाते. 

सोशल मीमडया प्रभािीपण ेहाताळण्यातही भापजची िॉर रूम आतर पक्षाच्या तलुनेत प्रभािी ऄसललेी ददसत.े याची 

प्रचीती २०१४च्या मनिडणुकीत अललेी अह.े  या माध्यमातून ऄत्यंत अिमक प्रचार करून िातािरण मनर्षमती 

करण्यातचे कायम केल ेअह.े यामध्ये  पक्षाच्या बाजून ेककिा मिरोधात सुरू ऄसलले्या घडामोडींचे मिश्लेषण केल ेजात.े 

पक्षाच्या िा ईमेदिाराच्या मिरोधात खोटा प्रचार सुरू ऄसले, तर तात्काळ िस्तुमस्थती सांगणारा मजकूर, खुलासे 

प्रमसद्ध करण ेह ेकाम युद्धपातळीिर होते. सरकारन ेराबिलेल्या योजना, त्यांचे लाभ, लाभाथींची मकलप तयार करून 

मतदारापयंत पोहोचिणे, यािर बारीक लक्ष ठेिल ेजाते.  

 एखादी महत्त्िाची घटना घडली, तर त्यािर अधाररत रटपण काढून प्रिके्त, महत्त्िाच्या नेत्यांना पाठिण्यात 

येते. प्रचार फेरी ऄथिा सभा ऄसोदोन्हींचा मुदे्दसूद तपशील सिम नेत्यांना पाठिण्यात अला होता. प्रत्येक मुद्द्द्यािर 

पक्षाची नेमकी भूममका, त्यातील प्रमुख मुदे्द ही मामहती एकमत्रतपण ेनेत्यांपयंत पोहोचिली जाते. त्यामुळे मीमडयाला 

सामोरे जाताना नेते तयारीत ऄसतात. बुथ स्तरापयंत सोशल मममडया कायमरत अह.े सकाळी दहा िाजता खास 

आलेकरॉमनक माध्यमांना, तर सायंकाळी चार िाजता आलेकरॉमनक ि िृत्तपत्रांच्या प्रमतमनधींना मामहती ददली जाते. 

मनिडणुकीच्या काळात अरोप-प्रत्यारोपांची धुळिड ईडते. आलेकरॉमनक मीमडयािर गट चचेसाठी पक्षाचे प्रमतमनधी 

पाठिण्याचे कायम भाजप पक्षाने मनमामण केललेे ददसत.े  भाजप पक्षा प्रमाणेच कााँग्रेस पक्षाने सोशल मममडया 

िॉररूममधून मविटर, फेसबुक, व्हॉवस ऄॅपिर प्रचार मोहीम सुरु केली अह.े पण यात त्यांना ऄजून मह प्रगती अललेी 

ददसत नाही. तरी मह पक्षाने मतदारापयंत योग्य मामहती पोहोचिण्यासाठी  सोशल मीमडया अमण िॉररूमचा अधार 

घेतला अह.े याच बरोबर आतर राजकीय पक्षान े  फेसबुक, मविटर, व्हॉवसऄप, आन्स्टाग्राम, शेऄर चॅट अदी सिम 

साधनांचा िापर करण्यास सुरुिात केली. राजकीय घडामोडी अमण त्यासंदभामतील मामहतीचे मिश्लेषण, डेटा गोळा 
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केला जातो. पक्षातील नेत्यांना अिश्यकता भासते, तेव्हा ही मामहती पुरिली जात.े व्हॉटसऄप ग्रपु, फेसबुक पेज 

मनमामण करण,े रेंड जाणनू घणे,े मामहती ऄद्याियत करण ेअदी कामांचा यात समािेश अह.े यातून राजकीय पक्ष ि 

त्याचे मनिडणूक प्रदिया याचे स्िरूप बदलून गलेे अह.े 

मनष्कषम : 

 ऄलीकडच्या मनिडणुकांमध्ये सोशल मीमडया ह ेनिमतदारापयंत पोहचण्यासाठी महत्त्िाचे अमण प्रभािी 

माध्यम ऄसल्याचे िारंिार स्पष्ट होत अह.े फेसबुक, मविटर अमण आन्स्टाग्राम ह े प्रमुख तसेच महत्त्िाचे फ्लॅटफॉमम 

अहते. येथ ेतरुण मपढी व्यक्त होते. यासाठी या माध्यमांचा िापर करून गत पाच िषांतील लेखाजोखा, भमिष्यात 

करू आमच्िणाऱ्या कामांचा जाहीरनामा थेट मतदारांच्या मोबाआलिर ईपलब्ध करून देण्यात यते अह.ेसोशल 

मीमडयाच्या प्रचारासाठी मिमिध पक्षांनी स्ित:ची 'िॉर रूम' ईभी केली अह.े  यामुळे भारत सारखी लोकशाही 

देशात राजकीय पक्षाचे पारंपररक स्िरूप बदलून सोशल मीमडयाच्या प्रभािाने निीन स्िरूप मनमामण झाले ऄसनू 

जनतेपयमत पोहचण्याचे कायम केले जात.े 
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साराांश: 

भारतीय स्िातांत्र्य लढ्यात महत्िपूणम योगदान दणेारे, महात्मा गाांधी याांच्या विचाराचे उपासक विनोबा 

भािे याांचे पूणम नाि विनायक नरहर भािे. विनोबा भािे याांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १८९५ रोजी कोकणातील गागोदे 

या गािी झाला. विद्याथी दशेतच विनोबा भािे याांचा म. गाांधी याांच्याशी १९१६ साली सहिास आला. पुढे आयुष्य 

भर म.गाांधी याांचा प्रभाि विनोबाांिर रावहला. म. गाांधी याांच्या नेतृत्िाखाली विनोबाांनी अतलुनीय असे योगदान 

भारतीय स्िातांत्र्य चळिळी साठी ददल.े एक सक्रीय स्िातांत्र सेनानी म्हणून विद्याथी दशेपासून त ेभारतीय स्िातांत्र्या 

पयंत आचायम विनोबा भािे याांनी भारतीय स्िातांत्र्य चळिळीसाठी ददलेल्या योगदानाचे विश्लेषण सदर शोध 

वनबांधाच्या माध्यमातून करण्यात आल ेआह.े सांशोधनासाठी मावहती स्रोत म्हणून दयु्यम साधनाांचा आधार घेतला 

आह.े तसेच सांशोधनासाठी िणमनात्मक सांशोधन पद्धतीचा अिलांब केलेला आह.े 

महत्त्िाच्या सांकल्पना: स्िातांत्र्य लढा, सत्याग्रह, िैयक्तीक सत्याग्रही, झेंडा सत्याग्रह, सविनय कायदेभांग, महाराष्ट्र धमम 

मावसक, हररजन. 

सांशोधनाची उदिष्य:े 

१. आचायम विनोबा भािे याांच्या सक्रीय सहभागातून भारतीय स्िातांत्र्य चळिळीसाठी करण्यात आलले्या प्रयत्ाांचे 

विश्लेषण करणे. 

२. आचायम विनोबा भािे याांच्या कायामची समकालीन प्रस्ततुता स्पष्ट करणे. 

आचायम विनोबा भाि ेयाांच ेभारतीय स्िातांत्र्य लढ्यातील योगदान: 

    विनोबा भािे १९१० साली मैरिक झाल्यानांतर त्याांनी बडोद्याच्या कॉलेज मध्ये प्रिेश घेतला. बाबू अरशिद घोष ह े

विनोबाांच्या कॉलेजचे प्राचायम होते. तथेे विनोबाांनी १९१४ मध्ये 'विद्याथी मांडळ' स्थापन केले. ह े विद्याथी मांडळ 

आवण प्राचायम अरशिद घोष याांच्यामुळे इांग्रज सरकारचे घडामोडींिर लक्ष होते. या माध्यमातून विनोबाांनी स्िातांत्र्य 

चळिळीसाठी विद्याथी वमत्राांचे सांघटन करून तरुणाांमध्य ेराष्ट्रभक्तीची जावणि वनमामण केली. 

     निीन स्थापन झालेल्या बनारस शहद ूविद्यापीठ येथ े४ फेबु्रिारी १९१६ रोजी महात्मा गाांधीनी भाषण ददल ेहोत े

ते भाषण िृत्तपत्रात छापून आले. त ेिाचल्यानांतर विनोबाांच्या आयुष्याला कलाटणी वमळाली. १९१६ साली विनोबा 

परीक्षा देण्यासाठी मुांबई यथेे जाणार होते पण महात्मा गाांधींचे भाषण िाचल्यानांतर त्याांनी परीक्षेचे प्रिेशपत्र जाळून 

टाकले. पुढे आयुष्य भर विनोबाांजीिर गाांधी विचाराांचा प्रभाि रावहला. गाांधी विचाराांचे उपासक विचारिांत म्हणून 

विनोबाांचे स्थान अनन्य साधारण आह.े 

      विनोबाांनी गाांधीना पते्र वलवहली. त्यानांतर गाांधीनी विनोबाांना कोचरब आश्रम, अहमदाबाद येथे येउन िैयवक्तक 

भेट घेण्याचा सल्ला ददला. ७ जून १९१६ रोजी विनोबाांची गाांधींशी पवहली भेट कोचरब यथेचे झाली ि तेथेच त्याांनी 

वशक्षण सोडून दणे्याचा वनणमय घेतला. ि त्याांनी गाांधींच्या आश्रमात चालणाऱ्या कायमक्रमात रस घणे्यास सुरुिात 

केली. गाांधीजींच्या विनोबा शरीराच्या शुद्धीसाठी १४ जानेिारी १९१७ रोजी िाई मुक्कामी आले ि िषमभरात त्याांनी 

शरीरप्रकृती स्िस्थ केली. या कालात विनोबा पूणम िेळ स्िातांत्र्य आांदोलनाशी जोडल ेगलेे. म. गाांधी याांच्या आश्रम 

पध्दतीचा विनोबाांच्या जीिनािर आजन्म प्रभाि रावहला. आश्रम पद्धतीच्या कायाममुळे राष्ट्रीय कायामसाठी, समाज 

प्रबोधनासाठी विनोबाांना कायमकत्यांचे सांघटन करणे, त्याांचे प्रबोधन करण,े त्याांना स्िातांत्र्य चळिळीच्या कायामशी 
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जोडून घणेे शक्य झाल,े त्यामुळे म. गाांधी याांच्या विचाराांची कायमकत्यांची फळी वनमामण होण्यास ि ती मजबूत 

होण्यास मदत झाली. 

    गाांधीजी साबरमती आश्रम येथे िास्तव्यास असताना थोर उद्योजक श्री. जमनालाल बजाज याांनी िधाम या रठकाणी 

आश्रम काढण्यास परिानगी दणे्याचा आग्रह धरला. त्या आग्रहाखातर िधाम येथ े 'सत्यागृहाश्रम' काढण्यास गाांधींनी 

परिानगी ददली. ८ एवप्रल १९२१ रोजी विनोबा गाांधीजींच्या इच्छेनुसार िधाम येथील आश्रम साांभाळण्यास गले.े या 

आश्रमाच्या माध्यमातून विनोबाजींनी राष्ट्रीय स्िातांत्र्य चळिळीसाठी भरीि असे कायम केल.े िधाम येथील सेिाग्राम ि 

पिनार या रठकाणच्या आश्रमाांमधूनच विनोबाांनी बहुताांश काळ आपल े कायम केले. या आश्रमाांच्या माध्यमातून 

स्िातांत्र्य चळिळ, म. गाांधी याांची विधायक कायम तसेच, स्िातांत्र्योत्तर कालखांडात आचायम विनोबा भािे याांनी 

सामावजक ि आर्थथक पररितमनासाठी कायम केले. 

१९२१ मध्य े त्याांनी अवधकृतपणे कॉंग्रेसचे सभासदत्ि स्िीकारल.े परांतु एक कोटी रुपयाांचा 'रटळक फां ड' 

उभा करण्याच्या कायमपद्धतीिर नाराज होऊन त्याांनी १९२५ मध्ये कॉंग्रेसचे सभासदत्ि सोडले. कााँग्रेसचे सभासदत्ि 

सोडले तरी आचायम विनोबा भािे महात्मा गाांधी याांच्या विचाराांशी ि नेतृत्िाशी एक वनष्ठ रावहले. ि िेळोिेळी म. 

गाांधी याांच्या कायामत विनोबाांनी सक्रीय योगदान ददल.े 

     सरकारन ेघातललेी बांदी मोडून जमनालाल बजाज याांच्या नतेृत्िाखाली राष्ट्रीय झेंडा घऊेन ११ एवप्रल १९२१ 

रोजी नागपुरात वनघालले्या एका वमरिणुकीतील सिम सत्यागृहींना अटक झाली. झेंडा सत्यागृहाच्या वमरिणुकीचे 

देशभरातून आलले्या सत्यागृहींचे ह ेसत्र चालूच होते. 

       विनोबाही झेंडा सत्यागृहात सामील झाल.े १८ जून १९२३ रोजी त्याांना अटक होऊन एक िषमभराची 

सक्तमजुरीची वशक्षा झाली. विनोबाजींचा देशासाठी हा पवहला तुरुांगिास होता. पुढे आांदोलनाचा िाढता जोर पाहून 

सत्यागृहींची तुरुांगातनू मकु्तता झाली ि विनोबाांनाही वशक्षेचे तीन मवहने पणूम होण्याच्या आत ३ सप्टेंबर १९२३ 

रोजी सोडून दणे्यात आल.े वब्रटनच्या साम्राज्यिादापासून भारत मातलेा स्ितांत्र करण्यासाठी झालेल्या नागपरूातील 

झेंडा सत्याग्रहामुळे वब्ररटश सते्त विरोधातील जनभािना व्यक्त झाली होती. या िेळी भोगलले्या तुरुांगिासामुळे 

विनोबाांचे विचारवनष्ठता, वनणमय यािर ठाम राहण्याची िृत्ती ि राष्ट्रीय स्िातांत्र्यासाठी सिम सांकटाांना धीरोदात्तपण े

सामोरे जाण्याची तयारी ह े गुण अधोरेवखत होतात. राष्ट्र उभारणीसाठी अशा व्यक्तीमत्िाची सदैि समाजाला 

आिश्यकता असते.   

  जानेिारी १९२३ साली त्याांनी 'महाराष्ट्र धमम' या निीन मावसकाची सुरिात केली. या मावसकात त्याांनी आपल े

उपवनषदािरील प्रवसद्ध केले. पुढे या मावसकाचे रुपाांतर साप्तावहकात झाले. त े तीन िषामपयंत चालले. १८ जून 

१९२४ त े११ एवप्रल १९२७ या काळात 'महाराष्ट्र धमम'चे १४० अांक प्रवसद्ध झाल.े त्यात एकूण २२२ लेख प्रकावशत 

करण्यात आले. महाराष्ट्र धमम मावसकात विनोबाांनी वलवहलेल्या लेखाांमुळे राष्ट्रीय स्िातांत्र्य चळिळीसाठी कराव्या 

लागणाऱ्या उपाय योजना, वब्ररटश सते्तच्या प्रवतकाराची गरज ि प्रवतकाराचे मागम या विषयीचे लेखन विनोबाांनी 

करून राष्ट्रीय चळिळीचे सामाजीकरण करण्याची महत्िपूणम भूवमका बजािली. 

      िैकोम, केरळ यथेे दवलताांच्या मांददर प्रिेशािर रोख लािण्यात आली होती. या प्रकरणाचे पयमिेक्षण करून त्या 

समस्येचे वनराकरण करण्यासाठी गाांधीनी १९२५ साली विनोबाांना िैकोम येथे पाठिले. 

     तुरुांगात त्याांनी 'इशािास्यिृत्ती' आवण 'वस्थतप्रज्ञ' या ग्रांथाांचे लेखन केल.े िेल्लोर यथेील तुरुांगात असताना त्याांनी 

अनेक दवक्षण भारतीय भाषा वशकल्या ि त्याांचा अभ्यास केला. त्यािरून त्याांनी ‘लोक नगरी' ह ेहस्तवलवखत वलवहल.े 

तुरुांगात त ेआपल्या सोबती कैद्याांना 'भगितगीत'े िर प्रिचन देत. पुढे याचा सांग्रह म्हणनू ‘गीता-प्रिचन' ह ेपुस्तक 

प्रवसद्ध झाले. आचायम विनोबा भािे याांच्या कायम कतृमत्िाचे व्यिच्छेदक िैवशष्ये म्हणजे त्याांनी राजकारणाला ददललेी 

अध्यात्माची जोड. विनोबा याांच्या मत,े विज्ञान, अध्यात्म ि राजकारण याांचा सुयोग मेळ घालण ेम्हणजे सिोदयी 

समाज वनर्थमती करण ेहोय." 

      कॉंग्रेसन ेअवधिेशन शहरापासून दरू खेड्यात भरिािे या गाांधीजींच्या सूचनेनुसार १९३६ चे अवधिेशन फैजपरू 

(जळगाि) येथ ेभरविण्याचे ठरविले. आवण त्याची सिम जबाबदारी विनोबाांिर सोपविण्यात आली. विनोबाजींनी ह े

अवधिेशन यशस्िीपणे पार पाडले. फैजपूर अवधिेशन ह े ग्रामीण भागातील कााँग्रेसचे पवहले अवधिेशन म्हणून 

ऐवतहासक महत्त्ि असलेले अवधिेशन मानल ेजाते. अवधिेशनाची पूिम तयारी करणे ि ते सांपूणम अवधिेशन यशस्िी 

करण्यात आचायम विनोबा भािे याांचे महत्त्िपूणम योगदान रावहले. राष्ट्रीय कायामसाठी सांघटनात्मक प्रयत् करून 



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

69 

  .                   ,    .                   

सामूवहक कायमप्रणाली वस्िकारणे ि त्या दषृ्टीन ेसिम व्यापी चचाम विचार विनीमय होण ेह ेअवधिेशिाांच्या माध्यमातून 

शक्य होते. ि त्यातून सम विचारी जन सांघटन जन्मास येत.े त्यामुळे अवधिेशनाांचे आयोजन वनयोजन करणे ि 

यशस्िीरीत्या पार पाडणे ह े राजकीय, सामावजक ि आर्थथक पररितमन ि विकासासाठी असते. ही अवधिेशनाांची 

समकालीन ि सद्यकालीन प्रस्ततुता आह.े 

     महात्मा गाांधीसोबत त्याांनी 'सविनय कायदेभांग' चळिळीत सदक्रय सहभाग घेतला. महात्मा गाांधींनी १९४० 

मध्ये ‘िैयवक्तक सत्याग्रह’ पुकारला, त्यािेळीही पवहले सत्याग्रही म्हणून त्याांनी आचायम विनोबा भािे याांची वनिड 

केली. १० ऑक्टोबर १९४० रोजी विनोबाांनी पिनार यथेे युद्धविरोधी भाषण करून, भाषणस्िातांत्र्याचा हक्क 

बजाित पावहला िैयवक्तक सत्यागृह केला. त्याांना अटक झाली ि तीन मवहन्याांची वशक्षा झाली. 

     तुरुांगातून सुटून आल्यानांतर विनोबाांनी पुन्हा १७ जानेिारी १९४१ रोजी सेिाग्राममधून सत्यागृह केला. त्याांना 

अटक होऊन एक िषामची साध्या कैदेची वशक्षा झाली. गाांधींनी ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुांबईत 'चले जाि'चा 

सरकारला इशारा ददला. सरकारने तत्काळ राष्ट्रीय नेत्याांची धरपकड केली. विनोबानाांही अटक झाली ि सुमारे ३ िष े

त्याांना तुरुांगात राहािे लागल.े  वब्रटन साम्राज्यिादाच्या विरोधातील भारतीय स्िातांत्र्य चळिळीतील १९४२चे चल े

जाि आांदोलन ऐवतहावसक आांदोलन ठरले. या आांदोलनातील विनोबाजींची भूवमका ही वनणामयक होती. हजारो 

कायमकत्यां समिेत वब्ररटश सते्त विरोधात अशहसक मागांन े विनोबाजींनी महात्मा गाांधी याांच्या नेतृत्िा खाली चल े

जाि आांदोलनात सक्रीय योगदान ददल.े 

      जुलै १९४५ मध्ये तुरुांगातनू सुटून आल्यानांतर त्याांनी हररजनविषयक कामाला िाहून घेतल.े तुरुांगातून बाहरे 

आल्यानांतर गाांधीजींशी चचाम करून त े १९४६ मध्य ेपिनार आश्रमाजिळ सुगामि यथे े रोज भांगीकाम करण्यासाठी 

जाऊ लागले. आचायम विनोबाांजींचे ह ेकायम श्रम प्रवतष्ठा, सामावजक पररितमन ि सामावजक समतेच्या प्रस्थापनेतील 

पथदशमक ि मानिी मलू्य सांिधमनाच्या दषृ्टीन ेमहत्त्ि पूणम आह.े 
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इमेल jpradeep.sonu@gmail.com 
 

 

शोध हनबधंाचा गोषवारा :- राजकीय व्यवस्था ही ऄहधमान्यतेवर अधाररत ऄसत.े त्यामुळे 

ऄहधमान्यता  प्राप्त होण्यासाठी जनता अहण सरकार यांच्यामध्ये सुसंवाद-समन्वय अवश्यक 

ऄसतो. जनता व सरकार यांच्यातील जी समन्वयाची प्रक्रिया ऄसते, त्यास राजकीय संसूचन ऄस े

म्हटले जाते. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय संसूचनासाठी वृत्तप्े, अकाशवाणी, 

दरूहच्वाणी, सभा, दौरे, सोशल मीहडया या साधनांचा वापर केला जातो. हवज्ञान-तं्ज्ञानाच्या 

झालेल्या प्रगतीतून व बदलत्या काळानुरूप त्यामध्ये बदल झालेल ेअहते. भारतीय राजकारणात 

सोशल मीहडयाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सवव राजकीय पक्ष व राजकीय नेत्यांकडून केला जात 

अह.ेजनतेशी प्रत्यक्ष संपकव , कायवकत्याांमध्ये समन्वय, प्रचार यासाठी फेसबुक, हववटर, व्हावसऄप 

या समाज माध्यमांचा वापर केला जात अह.े यातूनच राजकीय पक्षांनी अपल्या वेबसाइवस, 

फेसबुक पेज, व्हॉवसऍप ग्रपु, सोशल हमहडया सेल ऄशी रचना ईभारली अह.े राजकीय 

संसूचनांमध्ये सोशल मीहडया महत्त्वपूणव ठरत अह.े तसेच पारंपररक राजकीय संसूचन साधनांमध्य े

ही बदल झालले ेअहते. 

सचूनक शब्द (कीवडव):- राजकीय संसूचन, ऄहधमान्यता, सोशल मीहडया, माहहती व तं्ज्ञान 

प्रस्तावना :-   

प्रत्येक राजकीय व्यवस्था ऄहधमान्यतेवर अधाररत ऄसत.े ऄहधमान्यता ऄसल्याहशवाय राजकीय व्यवस्थेला 

स्थैयव अहण शाश्वती हमळू शकत नाही. ऄहधमान्यता नाकारल्यास राजकीय व्यवस्था कोसळुन पडण्याची शक्यता 

ऄसते. त्यामुळे ऄहधमान्यता प्राप्त होण्यासाठी जनता अहण सरकार यांच्यामध्य ेसुसंवाद - समन्वय ऄसणे अवश्यक 

ऄसते. हा सुसंवाद - समन्वय हनमावण करण्याची जी प्रक्रिया ऄसते त्यास राजकीय संसूचन ऄसे म्हटले जाते. राजकीय 

व्यवस्था अहण राजकीय पररहस्थती यांच्यात अदान-प्रदान - प्रत्यादानाच्या माध्यमातून चालणारा संपकव  म्हणजे 

राजकीय संसूचन होय. भारतीय लोकशाहीत राजकीय संसूचन करण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेकडून हवहवध साधनांचा 

वापर केला जात अह.े त्यामध्य ेवृत्तप्े, अकाशवाणी, दरूहच्वाणी,सभा, दौरे या पारंपररक साधनांचा वापर केला 

जात होता व अह े तसेच ऄलीकडच्या काळातील हवज्ञान-तं्ज्ञानाच्या झालेल्या प्रगतीतून हवहवध समाज 

माध्यमांचा  (सोशल मीहडयाचा ) वापर वाढत चाललेला अह.े समाज माध्यमांचा प्रभाव वाढत ऄसल्याने राजकीय 

संसूचनाचे स्वरूप बदलत अह.े या पाश्ववभूमीवर भारतीय लोकशाहीतील राजकीय संसूचनाचे बदलते स्वरूप याचा 

अढावा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधहनबंधामध्ये केला अह.े 

गहृहतके :- 

१) प्रत्येक राजकीय व्यवस्थेत ऄहधमान्यता हमळहवण्यासाठी राजकीय संसूचन महत्त्वाचे अह.े 

२) भारतीय लोकशाही व्यवस्थते राजकीय संसूचन साधनांमध्ये बदल होत अह.े 

३) भारतीय लोकशाहीतील राजकीय संसूचन साधनांच्या प्रभावा मध्ये बदल होत अह.े 

४) राजकीय पक्षांकडून समाज माध्यमांचा (सोशल मीहडयाचा) प्रभावी वापर सुरू अह.े 

ईक्रिष्ट े:- 

१) भारतीय लोकशाहीतील राजकीय संसूचन साधनांमध्ये झालेल ेबदल ऄभ्यासणे. 

२) भारतीय लोकशाहीतील राजकीय संसूचन साधनांचा प्रभाव ऄभ्यासण.े 

३) राजकीय पक्षांकडून होणारा समाज माध्यमांचा (सोशल मीहडयाचा) वापर ऄभ्यासण.े 

सशंोधन पद्धती :-  
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 सदर शोधहनबंधाचे साठी प्राथहमक साधनांचा तसेच दयु्यम साधनांचा ऄवलंब केला अह.े भारतीय लोकशाहीतील 

राजकीय संसूचन संदभावतील संदभवग्रंथ, माहसके, दैहनके तसेच संकेत स्थळावरील माहहतीचा अधार घेतला अह.े 

राजकीय संसूचन प्रक्रिया ही अधुहनक राजकीय हवश्लेषणातील ऄत्यंत महत्त्वाची संकल्पना अह.े राजकीय 

व्यवस्थेतील अदान-प्रदान प्रक्रियेमध्ये राजकीय संसूचन अवश्यक ऄसत.े जनतचे्या आच्छा, ऄपेक्षा, मागण्या संघरटत 

करून राजकीय व्यवस्थेकडे पोहोचहवणे ही बाब अदान प्रक्रियेमध्ये येते. तर राजकीय हनणवय घणेे, ते हनणवय 

लोकांपयांत पोहोचहवणे, ही बाब प्रदाना मध्ये यतेे. या हनणवयामुळे ज्या प्रहतसादात्मक प्रहतक्रिया पाठठब्याच्या ऄथवा 

हवरोधाच्या हनमावण होतात त्याही पुन्हा संसुहचत केल्या जातात. त्यामुळे राजकीय व्यवस्था अहण राजकीय 

पररहस्थती यांच्यात अदान-प्रदान - प्रत्यादानाच्याद्वारे सातत्याने चालणारा संपकव  म्हणजे राजकीय संसूचन होय. 

राजकीय संसूचनाचा हसद्धांत कालव ड्वाआश या हवचारवंतान ेमांडला अह.े राजकीय संसूचनांची साधने ककवा मागव 

ऄनेक अहते.त्यामध्य ेवतवमानप्े, अकाशवाणी, दरूहच्वाणी, हच्पट व नाटके, सरकारी माहहती प्रसारण हवभाग, 

प्रत्यक्ष संपकव , सभा, दौरे या पारंपाररक मागावचा वापर होताना क्रदसतो. त्याचबरोबर ऄलीकडील माहहती 

तं्ज्ञानाच्या हवहवध साधनांचा वापर राजकीय संसूचना साठी होत अह.े त्यामध्ये समाजमाध्यमे प्रभावीपणे 

वापरली जात अहते. भारतीय लोकशाहीत या समाज माध्यमांचा प्रभाव वाढत अह.े 

भारतीय लोकशाहीत पुढील राजकीय संसूचन साधने वापरली जात अहते. 

१) वतवमानप् े:- वतवमानप्े ह ेराजकीय संसूचना चे सवावत जुने ऄसूनही प्रभावी ऄस ेमाध्यम अह.े वतवमानप्ामध्य े

दैहनके, साप्ताहहक, माहसके, हवशेषांक यांचा समावेश करता येइल. भारतामध्य े वतवमानप्े राजकीय संसूचनाचे 

प्रभावी काम करीत अह.े राजकीय पक्षाकडूनही त्यांचा वापर प्रभावीपणे केला जात अह.े बातम्यांचे संपादन हवहशष्ट 

पद्धतीने करण,े देशांतगवत व अतंरराष्ट्रीय स्वरूपाचे राजकीय हवषय ऄग्रलेखामध्य े मांडणे,वं्यगहच्े छापण,े 

छायाहच्े छापने याप्रकारे वतवमानप्े हवहशष्ट राजकीय गोष्टींचे, पक्षाचे समथवन ककवा हवरोध करीत ऄसतात.प्रचंड 

स्पधेच्या काळात वतवमानप्े हनष्पक्ष राहहललेी क्रदसून यते नाहीत.वतवमानप्ासाठी पैशाची अवश्यकता ऄसते. 

त्यामुळे पैशाचा पुरवठा करणाऱ्या भांडवलदार वगावकडे त्यांची मालकी कें क्रित झाललेी अह.े भांडवलदार वगव हा 

प्रामुख्याने ईजव्या गटाच्या राजकीय पक्षांचा परुस्कताव ऄसल्याने ऄशा वतवमानप्ाची स्पधाव करण्यासाठी डाव्या 

अहण मध्यम पथंीय गटाच्या अहण राजकीय पक्षांच्या वतीने स्वतःची मुखप्े काढली जात अहते. तसेच बरेच 

भांडवलदार समूह अपल्या भांडवली हहतसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडे झुकलेली क्रदसतात. 

त्यातून सत्ताधारी पक्षाला ऄनकूुल भूहमका मांडण्याकडे कल वाढताना क्रदसत अह.े सरकारला प्रश्न हवचारणे, हवरोधी 

मत मांडण,े सरकारच्या ईहणवा दाखवणे, जनतेची अंदोलने यांना फारशी प्रहसद्धी हमळताना क्रदसत नाही. तटस्थ, 

हनपक्षपाती, स्वतं् वतवमानप्ांची जागा पक्षीय वतवमानप्ांनी घेतली अह.े 

२) अकाशवाणी :- राजकीय संसूचन साधनांमध्य ेदसुरे प्रभावी साधन म्हणून अकाशवाणीला ओळखल ेजाते.हनरक्षर 

जनतेमध्ये ह ेसाधन प्रभावी ऄसते. अकाशवाणीच्या माध्यमातून एकाच वेळी कोट्यावधी लोकांशी संपकव  साधता 

येतो. भारतामध्ये अकाशवाणीवरती मोठ्या प्रमाणावर सरकारचे हनयं्ण अह.े त्यामुळे प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्षरीत्या 

अकाशवाणीवर शासनाच्या धोरणांचा, सत्तारूढ राजकीय पक्षांच्या कायविमांचा पाठपरुावा व प्रहसद्धी केली जात 

अह.े सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांच्या कायविमांना प्राधान्य क्रदल ेजाते.ऄलीकडच्या काळात सत्ताधारी पक्षाकडून 'मन की 

बात' हा कायविम घेतला जात अह.े त्यातून पतंप्रधान देशातील जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत अहते. 

३) दरूहच्वाणी :- श्राव्य माध्यमापेक्षा दशृ्य माध्यम ऄहधक पररणामकारक ऄसत.े त्यामुळे अकाशवाणी पेक्षा 

दरूहच्वाणी ह े राजकीय संसूचनाचे ऄहधक प्रभावी माध्यम अह.े अकाशवाणीवर वृत्त ऄहधक लवकर कळते तर 

दरूहच्वाणीवर ते पाहता येत.े दरुहच्वाणी क्षे्ांमध्ये ऄलीकडच्या काळात प्रचंड बदल झाला अह.े ऄनेक दरूदशवन 

वाहहन्या ईपलब्ध झाल्या अहते. त्यामध्ये खाजगीकरण झाल्याने त्या भांडवलदारांच्या ताब्यात अहते. बातमीप्ा 

बरोबरच ऄनेक बाबी सत्ताधारी व हवरोधी पक्षाच्या थेट प्रक्षपेण दाखहवण्याकडे त्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढला 

अह.े लोकसभा, राज्यसभा, हवधानसभा, हवधानपररषद यांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण दाखहवण्या बरोबरच 

राजकीय सभा, भाषणे, बैठका, प्रहतक्रिया दाखहवण्याचे प्रमाणही वाढले अह.े राजकीय नेत्यांच्या राजकीय प्रहतक्रिया 

दाखहवण्याची स्पधावच हवहवध वाहहन्यां वरती सुरू ऄसललेी क्रदसते. त्याचबरोबर हवहवध हवषयावर राजकीय चचाव 
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ही तज्ज्ञांच्या माध्यमातून घडवून अणली जाते. हनवडणुकीच्या वेळी ओहपहनयन पोल दाखवून त्यावरही चचाव केली 

जाते. त्यातून लोकांचे राजकीय संसूचन मोठ्या प्रमाणामध्य ेहोताना क्रदसते. 

४) सभा :- प्रत्यक्ष संपकावच्या माध्यमातून राजकीय संसूचन साधले जात े त्याचा पररणामही जास्त ऄसतो. प्रत्यक्ष 

संपकावमुळे ऄहधक जवळीक हनमावण होत.ेवैयहिक गाठी भेटी हा प्रत्यक्ष संपकावचा सवावत हनकटचा प्रकार अह.े मा् 

सववच बाबतीत ह ेशक्य नसल्याने सभा अयोहजत केली जाते. सभा जेवढी मोठी तेवढा संपकव  प्रत्यक्ष परंत ुदरूचा. 

लक्षावधी लोकांच्या सभेमध्येही नेत्यांचे हवचार प्रत्यक्ष ऐकत अहोत, या भावनेने एक प्रकारची जवळीक हनमावण होते 

अहण याचा लोकमतावरती पररणाम होत ऄसतो. सभा घते ऄसताना ऄहलकडे मोठ्या प्रमाणावर ईंच, अकषवक सभा 

मंच,रोषणाइ, प्रभावी ध्वहनक्षेपण यं्णा, पक्षाची प्रतीके,जाहहराती यांचा समपवक वापर, सभेपूवी संगीताची 

योजना, मोठी स्िीन, थेट प्रक्षपेण याचा वापर केला जात अह.े अपली सभा भव्य क्रदव्य करायची, ऄशी स्पधावच 

राजकीय पक्षांमध्ये ऄसललेी क्रदसते.सभेमध्ये 'व्हच्युवऄल रॅली' हा प्रकारही ईदयास अला अह.े 

५) दौरे :- हनवडणुकीच्या पाश्ववभूमीवर राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या राष्ट्रव्यापी हनवडणूक दौरे यांना राजकीय 

संसूचना च्या दषृ्टीन े महत्त्वाचे स्थान अह.े संसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधानांच्या दौऱ्यास हवशेष महत्त्व 

ऄसते. जनतशेी प्रत्यक्ष संपकव  साधणे अहण अपली भूहमका मांडणे, हा ऄशा दौऱ्या मागील ईिेश ऄसतो. हवरोधी पक्ष 

नेत ेही ऄसे दौरे काढीत ऄसतात. भारतीय राजकारणात दौरे, या्ा यांना  ऄलीकडच्या काळात महत्व प्राप्त झाले 

अह.े रथया्ा, जनसंवाद या्ा, स्वराज्य या्ा ऄशा महत्त्वाच्या या्ांचा ईल्लेख करता येइल. 

६) समाज माध्यम े(सोशल मीहडया) :-  अजच्या काळाची गरज म्हणून सोशल मीहडयाला पाहहले जात.े बदलत्या 

राजकारणाला समजून घणे्यासाठी सोशल मीहडयाला समजून घेणे अवश्यक अह.े राजकारणात घडणाऱ्या गोष्टी 

अहण न घडणाऱ्या गोष्टी यांना फार महत्त्व ऄसत ेतसेच राजकारणात वेळ ही बाब खूप महत्त्वाची ऄसते. सोशल 

मीहडया ह ेसवावथावने प्रभावी माध्यम अह.े यामध्य ेफेसबुक, हववटर, व्हॉवसऍप ही त्यातील प्रभावी माध्यमे अहते. 

या माध्यमातून मजकूर, हव्हहडओ, हच्, काटूवन सारखे हवहवध प्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळता येतात. या 

माध्यमातून फार पटकन अपलपेण साधता येत ेहततकीच पटकन कटुता देखील ह ेमाध्यम हनमावण करू शकते. समज 

अहण गरैसमज ऄहधक गतीने वाढवण्यात या माध्यमांचा मोठा वाटा अह.े समाजातील जवळपास सववच घटक या 

माध्यमाने अपलेसे केललेे अहते. त्यातूनच या माध्यमाने राजकारण या मानवी व्यवहारांला अपल्या कवेत घतेल े

अह.ेसमाजात ज्या ज्या गोष्टींचा प्रभाव ऄसतो त्या गोष्टी राजकारणाला अहण राजकारण्यांना वज्यव करता येत 

नाहीत. त्यामुळे सोशल मीहडया ईपयोगी ऄसो व ईपिवी त्याचा प्रभाव ऄसल्याने समकालीन राजकारणात राजकीय 

संसूचना साठी त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत अह.े 

       राजकीय नेत्यांना अपले समथवक वेगवेगळ्या पद्धतीन ेसंपकावत ठेवावे लागतात.त्याच बरोबर त्यांच्या संपकावत 

राहावे लागत.े सोशल मीहडया ह ेमाध्यम संपकावत राहण्यासाठी सोपे अह.े कुठेही बसून या माध्यमामुळे नेता अहण 

कायवकताव यात संवाद घडू शकतो. सोशल मीहडयावर ऄसलेल े हम् व फॉलोऄसव ही अजच्या नेत्याची ईंची 

मोजण्याचे साधन झाले अह.े नरेंि मोदी सते्तवर यणे्यापूवीपासून अपल्या देशात सोशल मीहडया लोकहप्रय झाललेा 

अह.े सुरुवातीच्या काळात ह ेमाध्यम ईच्चहशहक्षत मध्यम वगावकडे होते. ऄण्णा हजारे यांच्या अदंोलनात सववप्रथम ह े

माध्यम दखलपा् झाल.े तत्कालीन कााँग्रेस सरकार अहण त्या सरकारमधील महत्त्वाच्या नते्यांना यथेच्छ बदनाम 

करण्यात या माध्यमांचा महत्त्वाचा रोल राहहला अह.े त्यामुळे भारतीय राजकारणात भ्रष्टाचार मिुीसाठी या 

माध्यमातून जेवढे प्रबोधन झाले त्यापेक्षा ऄहधक ईपयोग सत्ताधारी पक्षाच्या बदनामीसाठी झालेला अह.े 

मोदीप्रणीत भाजप यशस्वी होण्यात सोशल मीहडयाचा मोठा वाटा अह.े 

     भारतीय राजकारणाचा अजचा काळ सगळ्याच बाजंूनी सोशल मीहडयाच्या जंजाळात ऄडकलेला अह ेऄन तो 

ट्रेंडभोवती अह.े देशात कोणत्या हवषयावर काय भूहमका घ्यायची आथंपासून कोणत े धोरण कसे ऄसावे आथंपयांत 

,सगळ काही सोशल मीहडयावर घडवलं जात अह.े प्रस्थाहपत मानहसकतेच्या राजकारणाला कलाटणी दणे्यात या 

माध्यमांचा मोठा वाटा अह.े गावच्या राजकारणापासून दशेाच्या राजकारणापयांत या माध्यमांचा प्रभाव वाढत अह.े 

म्हणून अताच्या  राजकारणाचा एक कंगोरा सोशल मीहडया भोवती गुरफटललेा अहे, ऄसे म्हणता यइेल. ह ेमाध्यम 

गहतशील ऄसल्याने त्याची पररणामकारकता हततकीच गहतशील अह.े ह े माध्यम एकाबाजूला ट्रोल करून 

बदनामीसाठी जसं वापरलं जातं तसेच त ेअता सरकारी धोरणांची हचक्रकत्सा करण्यासाठी त्यांचा ईपयोग केला जात 
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अह.े सववच पक्षातील दीघवकालीन भहवतव्य ऄसलले ेनेतेही या माध्यमांचा प्रबोधनात्मक भूहमकांसाठी याचा वापर 

करत अहते. 

           सोशल मीहडयामुळे महत्त्वाच्या मुद्दद्यांचे महत्त्व कमी करण ेअहण नको त्या मुद्दद्याचे महत्त्व वाढवण्याचे 

काम चोखपणे पार पाडले जात अह.े राजकीय पक्षांना ककवा नेत्यांना काही महत्त्वाच्या गोष्टीवरच लक्ष हवचहलत 

करण्यात जे राजकारण घडवायचं ऄसतं ते काम सोशल मीहडयाच्या मदतीने नेमकेपणाने पार पाडले जाते.त्यातच 

नको त्या मदु्दद्याचं ऄवास्तव महत्व वाढवून राजकारणासाठी अवश्यक ऄसत ंत ेही काम ह ेमाध्यम चोखपण ेपार 

पाडत अह.े समाजाच्या वाढत ऄसणाऱ्या ऄपेक्षा, प्रश्न, समस्यांचा दबाव हनमावण करणाऱ्या भूहमकाचेही प्रहतबबब 

सोशल मीहडया मध्ये पडत अह.े 

         हनवडणुका हा लोकशाहीतील सत्ता पररवतवनाचा मागव अह.े त्यामुळे सोशल मीहडयाचा सवावत जास्त वापर 

हनवडणुकांना प्रभाहवत करण्यासाठी होत अह.ेसोशल मीहडयाने हनवडणुकीचे हनकालच नाहीतर हनवडणुकीची पद्धत 

व हनयम ही बदलले अहते. ह ेएखाद्या नेत्याची प्रहतमा घडवणे, हबघडवणे याचबरोबर ती योग्य हतथे जाउन हवकणे, 

ह ेया सोशल मीहडयावर सोपे अहण प्रभावी ही अह.े सोशल मीहडया प्रचारादरम्यान मतदारांशी थेट संपकव  करण्यास 

सुलभ अह.े तसेच आतर पक्षांनी गोपनीय राखलेल्या काही बाबी,काही हहशोब अपल्या वेबसाइटवर टाकून अपल्या 

प्रहतस्पध्यावच्या तलुनते ऄहधक प्रामाहणक नेता, ऄशी अपली प्रहतमा हनमावण करण्यात, याचा ईपयोग होत अह.े 

जनतेमध्य ेअपल्याहवषयी काय माहहती पोहोचत ेअह,े त्यातले जनतलेा काय अवडत ेअह?े, काय अवडत नाही?, 

यावर बहुसंख्यांकाची प्रहतक्रिया  समजते. त्यामुळे कोणती भूहमका कधी, कुठे व कशी मांडायची, याचा हवचार ही 

नेतृत्वाला करणे सोपे झाल ेअह.े त्यातून मतदारसंघातील महत्वाचे प्रश्न, समस्या समजून घेता येतात. 

 यामुळे ऄलीकडे सववच राजकीय पक्षांनी अपल्या पक्षांच्या ऄहधकृत वेबसाइट, फेसबुक पेज ,हववटर ऄकाईंट 

,व्हावसऄप ग्रुप सुरू केलेल ेअहते. जवळपास सववच राजकीय नेत ेसोशल मीहडयाचा प्रभावीपणे वापर करण्याचा 

प्रयत्न करीत अहते. राजकीय समाजीकरणाचे प्रभावी, जलद, सोपे साधन सोशल मीहडया बनला अह.े भारतीय 

राजकारणा मध्य ेराजकीय संसूचनासाठी सोशल मीहडयाचा प्रभावीपणे वापर सुरू अह.े 
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प्रस्तावना –  

भारत हा कृचषप्रधान दिे अह.े भारतातील ७० टके्क जनता चह िेतीवर ऄवलंबून अह.े 

कृषी क्षेत्राच्या संदभाात भारतीय संसदेमध्ये तीन कृषी सुधारणा चवधेयके पाररत करण्यात अली. 

सदर कायदे ह ेलोकिाही चवरोधी ठरवल ेगलेे.  कोणत्याही ििेचवना ह ेकृषी कायदे लागू केल ेगलेे. 

याबाबत िेतकयाांनी मोठ्याप्रमाणात अचण ऄगदी दीघाकाळ अंदोलन केले, चनदिान ेकेली. यामध्ये 

िेतकरी मोठ्याप्रमाणात सहभागी झाल ेहोते. कृषी कायदे ह ेितेकऱयांच्या चहतािे अहते ऄसा सूर 

सरकारने लावून धरला होता यामध्ये काही राजकीय िेतकरी नेतेही सहभागी झाल ेहोते. सदर 

चतन्ही चवधेयके कृषी मंत्रालयांतगात यते ऄसली तरी ती वेगवेगळी अहते. पचहल ेचवधेयक ह ेकृषी 

ईत्पादन अचण व्यापार अचण वाचणज्य (प्रोत्साहन व सहाय्य) चवधेयक अह ेह ेकृषी ईत्पन्न बाजार 

सचमती (एमपीएमसी) ला पयाायी व्यवस्था देणाऱया कायद्यािे अह.े दसुरे चवधेयक ह े ितेकरी 

(सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव व करार व कृषी सेवा चवधेयक contract farming संदभाातल े

अह.े तर चतसरे चवधेयक ह े ऄत्याविक वस्तू (सुधारणा) चवधेयक ह े कृषीमाल साठवण मयाादा 

संदभाातले अह.े प्रस्तुत चवधेयकांिी चविेषता अचण तरतुदी या वेगवेगळ्या अहते.  

कृषी ईत्पन्न बाजार सचमती कायदा – 

हा कायदा १९५५ साली ऄचस्तत्वात अला. खुल्या बाजारामध्ये िेतकऱयांिी होणारी चपळवणूक थांबावी या 

ईदे्दिाने या कायद्यािी चनर्ममती केली. परंत ुप्रस्तुत कायद्यात ऄसलेल्या तु्रटीमुळे िेतकऱयांिी चपळवणूक थांबली नाही 

याईलट या कायद्यािा फायदा हा दलाल लोकांनी करून घतेला. कृषी ईत्पन्न बाजार सचमती कायद्यािा स्वतःकररता 

अर्मथक फायदा करून घेतला. या कायद्यानुसार िेतकऱयाला अपला िेतमाल कृषी ईत्पन्न बाजार सचमतीमध्येि 

चवकणे बंधनकारक ऄसते. खरेदी चवक्री झाली तर त्याच्यावरील कर (tax) ितेकयााला द्यावा लागतो. हा या 

कायद्यामधला दोष म्हणता यइेल. या कायद्यािा काही गोष्ठी या िेतकऱयांच्या चहताच्या अहते. या कायद्यानुसार 

िेतकरी व व्यापारी यांच्यात खरेदी – चवक्री िा व्यवहार झाला अचण पुढे बाजारभाव पडले तरी त्या व्यापाऱयाला 

िेतकऱयाच्या मालािी ईिल करण े बंधनकारक अह.े या ऄटीमुळे िेतकयाांना िेतमाल खरेदी – चवक्री करताना 

संरक्षण प्राप्त होत.े प्रस्तुत कायद्यामध्ये सुधारणा करून िेतकयाांना पयाायी व्यवस्था ईभी करण ेया हतेून ेसरकारन े

नवीन कृषी कायद्यािी चनर्ममती केली अह.े नवीन कृषी कायद्यांना भारतीय संसदेमध्य े लोकसभेत १० सप्टेंबर 

२०२० रोजी तर राज्यसभेत २० सप्टेंबर २०२० चवधेयक मंजूर केले गलेे. तर भारतािे राष्ट्रपती रामनाथ कोववद 

यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी अपली सहमती ददली. 

कृषी कायदा २०२०  

 प्रस्तुत कायद्यामध्ये प्रामुख्यान ेतीन कायद्यांिा समावेि केलेला अह.े त ेपुढीलप्रमाणे   

कायदा क्रमांक १ : ितेकरी ईत्पादने व्यापार व वाचणज्य (प्रोत्साहन व सुचवधा) कायदा २०२० 

प्रस्तुत कायद्यानुसार बाजार सचमतीबाहरे मालाच्या खरेदी चवक्रीला परवानगी चमळणार होती. 

कृचषमालाच्या राज्याऄतंगात अचण ऄंतरराज्य वाहतुकीतील ऄडथळे दरू करण्यािी तरतूद होती. तसेि माकेटटग 

अचण वाहतूक खिा कमी करून िेतकयाांना ऄचधक िांगली ककमत चमळवून दणे्यािी तरतूद केली होती. आ – टे्रवडगिी 

सुचवधा ईपलब्ध करून दउेन ितेकयाांना ऄचधक िांगली ककमत चमळवून दणेे.  

कायदा क्रमांक २ : ितेकरी सिक्तीकरण व संरक्षण कायदा, २०२० 

प्रस्तुत कायद्यामध्ये ककमत अश्वासन व कृषी सेवा करारािा समावेि अह.े या कायद्यानसुार सरकार 

कंत्राटी िेतीस प्रोत्साहन देइल तसेि िेतकरी कंपनीिी व्यचक्तगत करार करून ककमत ठरवू िकतील. यामध्य ेबाजार 
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ऄचस्थरतेिा भर कंत्राटदाराकडे पडेल कारण करारात ऄगोदर ठरवलले्या ककमतीस माल खरेदी करावा लागले. देिात 

व परदेिात ितेीमालािा व्यापार करण्यासाठी सरकार १० हजार िेतकरी कंपन्या तयार करेल.  

कायदा क्रमांक ३ : ऄत्यावश्यक वस्तू दरुुस्ती कायदा २०२० 

या कायद्यानुसार डाळी, कडधान्ये, तलेचबया, कांदा अचण बटाटा यांना ऄत्याविक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात 

येइल व या वस्तूंिा व्यापारी ककवा िेतकरी ऄमयााद साठ करू िकतील. 

नवीन कृषी कायद्यानुसार ितेकरी कृषी मालािे मूल्य ठरवण्यास सक्षम होइल. िेतकऱयाला अपला 

िेतमाल कृषी ईत्पन्न बाजार सचमती मध्ये चवकायिा दक खुल्या बाजारात चवकायिा हा पयााय खुला राहील. नवीन 

कृषी कायदा हा ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या संकल्पनेवर अधारलेला अह.े या कायद्यानुसार कंत्राटी िेती िी 

मालकी िेतकयाांकडे राहील यािी हमी देण्यात अली अह.े कंत्राट ह ेफक्त चपकांच्या बाबतीत ऄसले. कंत्राटी िेतीमुळे 

नवीन तंत्रज्ञान, नवीन चबयाणे अचण गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात येइल. दकत्येक वषा कमी ईत्पादकता ह्या एकाि गंभीर 

समस्येने ितेकऱयांना भेडसावले होत.े कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली दक तंत्रज्ञानािा वापर वाढेल तसेि नवीन 

चबयाणांमुळे ईत्पादकता चह वाढेल. ितेकऱयांना सक्षम करण े तसेि नवीन तंत्रज्ञान, नवीन चबयाणे अचण नवीन 

गुतंवणूक यांच्याद्वारे िेती क्षेत्रातील ईत्पादकता वाढवणे ह े कृषी सुधारणांिे ईदद्दष्ट अह.े यामुळे अपल्या राष्ट्रीय 

जीडीपीमध्य े ितेी कृषी क्षेत्रािा ऄसललेा चहस्सा ऄजून वाढेल. परंत ु या नवीन कृषी कायद्यात काही काही 

तरतुदींच्या बाबतीत स्पष्टता केलेली नाही.  

प्रस्तुत कायद्यात िेती मालािी खरेदी – चवक्री व्यवहारात फसवणूक होणार नाही यािी िाश्वती ददसत 

नाही. त्यािबरोबर ितेकरी व व्यापारी यांच्यात खरेदी चवक्री व्यवहार झाल्यानंतर ितेमाल ईिलण्यास नाकार 

ददल्यास नवीन कायद्यात त्यावर ईपाययोजना ददसत नाही. कृषी ईत्पादन व्यापार अचण वाचणज्य (प्रोत्साहन व 

सहाय्य) या कायद्यात हचमभावािा कुठेही ईल्लेख नाही.  

या कायद्यानुसार िेतीमालाि भाव ठरवण्यािा ऄचधकार िेतकऱयांना अह,े पण या ऄचधकारािा िेतकरी 

वापर कसा करेल, िेतकरी अपली सौदेबाजी क्षमता कोणत्या अधारावर रटकवून ठेवेल यािी स्पष्टता केललेी नाही. 

या कायद्यानुसार एक नवीन कृषी व्यवस्था ईभी राहील परंत ु यामध्य े ितेकऱयांिे चहत दकतपत जोपासल े जाइल 

याबाबत प्रश्नचिन्ह चनमााण होते. हमी भाव करार व कृषी सेवा चवधेयक (कंत्राटी िेती) दसुरे चवधेयक ह ेिेतकरी 

(सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषीसेवा चवधेयक कायद्यासंदभाातले अह.े कंत्राटी िेतीमध्य े कंपनी, 

ईद्योजक, व्यापारी व आतर कोणीही िेतकऱयासोबत करार करून िेती करू िकतो.  

या कायद्यानुसार कोणत े चपक िेतकऱयाला घ्यायिे अह े ह े कंत्राटदार अधीि सांगले. त्यािबरोबर 

िेतकऱयाला यािा दकती भाव द्यायिा ह े देखील अधीि सांचगतल े जाणार अह.े या कंत्राटी िेतीमध्ये ऄनेक सुट 

देण्यात अली अह.े िेतमाल चवक्रीच्या वेळी ठरवलेल्या करारापेक्षा बाजारभाव जास्त ऄसला तर त्यािा वाढीव 

चहस्सा िेतकऱयांना चमळण्यािी तरतदू या कायद्यात अह.े कंत्राटी िेतीमध्ये काहीवेळेस वाद चनमााण झाल्यास 

िेतकऱयांना ईपचवभागीय दंडाचधकाऱयाकडे दाद मागण्यािा पयााय ऄसणार अह.े ऄिाप्रकारिी पररचस्थती 

ईद्भवल्यास ईपचवभागीय दंडाचधकाऱयानां ऄस ेप्रकरण २० ददवसांच्या अत चनकालात काढणे बंधनकारक ऄसणार 

अह.े या पररचस्थतीमहील दसुरी अणी महत्वािी गोष्ट ऄिी दक, ईपचवभागीय दंडाचधकाऱयािां चनकाल िेतकऱयांच्या 

चवरोधी गेला तर त्यांना दसुरीकडे न्याय मागण्यािा ऄचधकार िेतकऱयांना नाही. म्हणजेि आथे प्रत्येक वेळी 

ईपचवभागीय दंडाचधकारी ितेकऱयांच्या बाजूने ऄसतील ऄस े गृहीत धरण्यात अल ेअहे. कंत्राटी िेतीमध्ये बोगस 

कंपन्यांनी जर सहभाग घतेला तर त्याच्या कारवाइ िं प्रश्न ईपचस्थत होतो याबाबत या कायद्यात स्पष्टता नाही. 

कंत्राटी िेतीमध्ये ितेकऱयांिे पणूातः चहत जोपासल ेजाइल, ितेकऱयांवर दबाव तंत्रािा वापर होइल  याबाबत मात्र 

कुठेही पारदिाकता ददसून येत नाही. 

ऄत्यावश्यक वस्त ू(सुधारणा) या चतसऱया चवधेयकामध्य ेकृचषमाल साठवणुकीसंदभाात चववेिन केल ेअह.े या 

कायद्यानुसार िेतमालािी साठवणूक करण्यासंदभाात कोणतीही मयाादऄ नसणार अह.े यामुळे कृषी व्यवसायात 

ईद्योजकांना थेट प्रवेि चमळणार अहे. या तरतुदीमुळे ईद्योजक व व्यापारी ह ेमोठा साठ करून नफेखोरीसाठी प्रस्तुत 

कायद्यािा दरुुपयोग केला जाउ िकतो. िेतीमधील तयार माल कमी भावामध्ये िेतकऱयांकडून खरेदी करायिा 

अचण  भरमसाठ साठेबाजी करून नफेखोरीसाठी बाजारात िेतमालािा तुटवडा चनमााण करायिा ऄसे व्यापायाांनी 

अचण ईद्योजकांनी ठरवले तर यावर चनयंत्रण कसे अणायिे यािी स्पष्टता या कायद्यात ददसत नाही.  

भारतीय ऄथाव्यवस्थेमध्य े ितेी हा घटक नेहमीि महत्वािा मानला जातो. अपल्या देिातील ७० टके्क 

जनता चह या िेतीवर ऄवलंबून अह.े िासन िेती सुधारणा संदभाात नेहमीि प्रयत्न करत अले अहे. त्यातलाि एक 

प्रयत्न म्हणजे २०२० िा कृषी कायदा. प्रस्तुत कृषी कायद्याला मोठ्याप्रमाणात चवरोध केला. जवळपास एक वषाभर 
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िेतकयाांनी अदंोलन केल.े या अंदोलनामध्य े ७०० पेक्षा ऄचधक ितेकऱयांिा बळी गलेा. या कायद्यािा संबंध 

प्रामुख्याने िेतकरी, दलाल, व्यापारी, कंत्राटदार अचण ग्राहक या पाि घटकांिी येतो. या कायद्यािा थेट अचण 

ऄचधकाचधक पररणाम हा िेतकरी या घटकावर होणार अह.े तरीही िेतकरी हा यापासून ऄनचभज्ञ ऄसललेा ददसून 

येतो. या कायद्याला चवरोध झाला त्याला थोडे राजकीय स्वरूप होते. यामध ूहिे स्पष्ट होत ेदक अजही िेती संदभाात 

कोणत्याही घटकािे बारकावे यापासून िेतकरी हा दरूि ऄसललेा ददसून यतेो.  

संदभा – 
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२  https://maharashtratimes.com 
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४  https://www.timesnowmarathi.com/india-news-international/video/what-is-agriculture-bill-and-

why-farners-opposition-party-oppose-this-bill/313306 

५  https://www.lokmat.com/national/what-exactly-happens-three-agricultural-laws-repealed-prime-

minister-narendra-modi-less-know-a642/ 
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 भारतीय सघंराज्य : स्वरूप आणण आव्हाने 
 

 

 प्रा. सणिन तारािंद धुवे1  प्रा. अणनल दणेवदास मुड े2 

1सहाय्यक प्राध्यापक, यशवतंराव िव्हाण के.एम.सी. कॉलेज कोल्हापूर 

2सहाय्यक प्राध्यापक, यशवतंराव िव्हाण के.एम.सी. कॉलेज कोल्हापूर 
 

 

 

साराशं: 

भारताने संघराज्य शासन पध्दतीिा स्वीकार केला आह.े भारतातील जनतलेा स्वयम् शासनािा 

अणधकार देणे व भारतात प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण ेया दणृिकोनातून णिटिश सरकारने 

1935 भारत सरकार प्रशासकीय सुधारणा कायदा केला. 1935 च्या कायद्यानुसार भारतात 

प्रथमि संघराज्य शासन पद्धतीिा स्वीकार करण्यात आला. भारतीय राज्यघिनेिा मसुदा तयार 

करताना घिनाकारांनी भारतातील णवणवधता णविारात घेवून संघराज्य व्यवस्थेिा स्वीकार केला. 

घिनेच्या अंमलबजावणी पासून तर वततमानकाळापयंत भारतीय संघाराज्यामध्ये अनेक णस्थत्यंतरे 

घडून आली आह.े संघराज्य त े एकात्म राज्य अशी भारतीय संघराज्यािी वाििाल ददसून येते. 

आज भारतीय संघराज्यापुढे अनेक प्रश्न णनमातण झाली आहते. यािा अभ्यास होणे गरजेिे आह.े   

उदे्दश –  

१  भारतीय संघराज्यािे स्वरूपािा अभ्यास करणे. 

२  भारतीय संघराज्यािा णवकासािे अध्ययन करण.े 

३  भारतीय संघराज्यातील कें द्र आणण राज्य सरकारातील संबंधािा अभ्यास करणे 

४  भारतीय संघराज्यापुढील समस्यांिे अध्ययन करणे. 

भारतीय सघंराज्याि ेस्वरूप – 

अमेटरकेच्या राज्यघिनेकडून भारताने संघराज्य पद्धतीिा स्वीकार केला आह.े अमेटरका हा संघराज्य पद्धतीिे उत्तम 

उदाहरण आह.े संघराज्यािे सवत वैणशि ेअमेटरका संघराज्यात आढळून येतात. भारतीय संघराज्य याबद्दल  मात्र अनेक 

तकत -णवतकत  लावण्यात येतो. संघराज्यािी वैणशि े णलणित राज्यघिना, अणधकारािे णवभाजन, स्वतंत्र न्यायपाणलका 

भारतीय राज्यघिनेत आढळून येत.े 1. भारतािी राज्यघिना णनर्ममत व णलणित राज्यघिना आह.े 2. भारतीय 

संघराज्यात सुद्धा कें द्र सरकार व घिक राज्य सरकार यांच्यात अणधकाऱयांिे णवभाजन करण्यात आलेल े आह.े 

याकटरता घिनेत तीन प्रकारच्या णवषय याद्या देण्यात आलेल्या आहते 1) कें द्र सूिी 2) राज्य सूिी 3) समवती सूिी. 

कें द्र सूिीतील णवषयांवर कायदा करण्यािा अणधकार कें द्र सरकारला आह.े राज्य सूिीतील णवषयांवर कायदा 

करण्यािा अणधकार राज्य सरकारला आह.े समवती सूिीतील णवषयांवर कायदा करण्यािा अणधकार दोन्ही 

सरकारांना देण्यात आललेा आह.े 3. संघराज्य पद्धतीिे णतसरे महत्त्वािे वैणशष्ट्य म्हणजे संघराज्यात न्यायपाणलकेिे 

कायत णनभीडपण े िालावे म्हणून न्याय पाणलकेला स्वातंत्र्य दणे्यात आलले े आह.े भारतात न्यायपाणलका णनपक्ष व 

स्वतंत्रपण ेआपल ेकाम पाहत.े 

भारतात संघराज्यािे वैणशि ेआढळून येत असल ेतरी काही राजकीय णवश्लेषक भारतीय संघराज्य वर आक्षेप घेतात. 

भारतीय संघराज्यािा अभ्यास केल्यास 1. दहुरेी राज्यघिना 2. दहुरेी नागटरकत्व 3. अणधकारािे असमान णवभाजन 

अशा णवणवध मुद्यांच्या आधारे संघराज्य पद्धतीवर िीका करता येत.े म्हणनूि प्रो. के. सी. णवअर भारतीय 

संघराज्याला अधत संघराज्य म्हणतात.  

भारतीय सघंराज्यािा णवकास- 

 भारतीय राज्यघिनेन े संघराज्य शासन पद्धतीिा अंगीकार केला. भारताला १९३५ च्या भारत सरकार 

प्रशासकीय कायद्याने संघराज्य पद्धतीिा अनुभव होता. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कें द्र सरकार आणण 

राज्यसरकार यांच्यातील संबंधामध्ये  सातत्याने बदल होत गेल.े भारतात भाषेच्या आधारावर घिक राज्यांिी 

णनर्ममती झाली आणण घिक राज्यांिी संख्या वाढली. सुरवातीला कें द्र आणण घिक राज्यात कॉंग्रेस पक्षािे सरकार 
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होते. मात्र १९६५ नतंर भारतात घिक राज्यात गैर कााँग्रेसी सरकार उदयास आल.े तवे्हा कें द्र आणण राज्यात मतभेद 

णनमातण होवू लागले. कें द्र आणण राज्य सरकार यांच्यामध्ये अनेक प्रश्नाबाबत संघषत होवू लागला. कें द्र आणण घिक 

राज्यातील वाढता संघषत कमी करण्यासाठी सरकाटरया आयोगािी स्थापना करण्यात आली. सरकाटरया आयोगाने 

कें द्र सरकार व घिक राज्य सरकार यांच्या अणधकाराच्या संदभातत अनेक णशफारशी केल्या. राज्यपालांिे अणधकार, 

कें द्र-राज्य आर्मथक संबंध, राज्य स्वायतत्ता याबाबत णशफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कें न्द्र राज्याच्या 

संबंधात बदल घडून आला.  

भारतीय सघंराज्यापढुील आव्हान े–  

 कें द्र सरकार आणण राज्यसरकार यांच्यामध्ये सते्तिी समान वािणी झाली की लोकशाही शासन पद्धतीत संघराज्यािा 

योग्य प्रकारे णवकास होतो. परंतु भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात सांस्कुणतक   बहुणवणवधता असणाऱया दशेात 

मात्र संघराज्यापुढे अनेक प्रश्न उपणस्थत होतात. कें द्र आणण राज्य सरकारातील संबंध अनेक वेळा तणावपूणत झालेल े

ददसून येतात. आज भारतीय संघराज्यापुढे णवणवध समस्या ककवा आव्हाने आहते. अशा आव्हानांिा अभ्यास करण े

आवश्यक आह.े 

१  कें द्र – राज्य तणावपणूत सबंधं- 

भारतात कें द्र सरकार आणण राज्य सरकार यांच्यामध्ये सते्तिे, अणधकारािे समान णवतरण करण्याच्या उदे्दशान े

घिनाकारांनी भारतीय राज्यघिनेच्या सातव्या अनुसूिीमध्य े तीन णवषय याद्या ददल्या आहते. १. कें द्र सूिीतील 

णवषयाबाबत कायदा करण्यािा अणधकार कें द्र सरकारला ददला आह.े २. राज्यसुिीतील णवषयाबाबत राज्यसरकार 

कायदा करू शकत.े ३. समवती सूिीतील णवषयावर उभय सरकार कायदा करू शकते. परंतु काही वेळा 

राज्यसुिीतील णवषयांच्या बाबतीत राज्यपालाद्वारे राष्ट्रपतींच्या णविारासाठी णवधेयक रािून ठेवणे, कें द्र 

सरकारद्वारा घिकराज्यात राष्ट्रपती राजवि लावण ेअशा अनके कारणांमुळे घिक राज्यामध्ये चितेिा प्रश्न णनमातण 

झाला आह.े  

२  राज्यपाल कायातलय- 

भारतीय संघराज्यात मा. राष्ट्रपतींिा प्रणतणनधी म्हणनू घिक राज्यात राज्यपाल पद णनमातण करण्यात आला आह.े 

भारतातील प्रत्येक राज्यासाठी गव्हनतरिे कायातलय हा एक संवेदनशील मदु्दा आह े कारण तो अनेकदा भारतीय 

संघराज्याच्या संघीय स्वरूपाला धोका णनमातण करतो. कें द्र सरकार या पदािा गैरवापर करून आपली मनमानी 

करताना ददसतो. भारतीय संघराज्याच्या इणतहास कलम ३५६ अतंगतत राज्यपालांच्या अणधकारािा गैरवापर 

संदभातत अनेक उदाहरण ेणमळतील. यामुळे भारतीय संघराज्याप्रणत घिकराज्यामध्य ेअसंतोष णनमातण झाला आह.े  

३  प्रदेशवाद- 

भारतीय संघराज्यापुढील महत्वािी समस्या म्हणजे प्रादेणशकवाद आह.े भारतातील बहुणवणवधता प्रादेणशक वादाला 

जन्म दतेे. भारतात प्रादेणशक असमतोल ददसून येतो. भारतातील पूवेकडील भागािा णवकास झाला नाही त्यामुळे या 

भागातील लोकांना आपण भारतीय आहोत की नाही अस ेवािू लागल ेआह.े उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कनातिक, पणिम 

बंगाल, ताणमळनाडू यासारख्या घिक राज्यामध्ये प्रादेणशकवाद सारिी समस्या आढळून यतेे. 

४  कायदेमडंळात असमान नतैतृ्व – 

आज भारतीय संघराज्यात २९ घिकराज्ये आणण ८ कें द्रशाणसत प्रदेश आहते. प्रत्येक घिकराज्याला संसदेमध्य े

लोकसंिेच्या प्रमाणात प्रणतणनणधत्व ददले आह.े परंतु उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सारख्या लोकसंख्येने णवशाल असणाऱया 

घिक राज्यांना संसदेमध्य े जास्त प्रणतणनणधत्व दणे्यात आल ेआह.े पूवे कडील राज्य, गोवा आणण कें द्रशाणसत प्रदेश 

यासारख्या कमी लोकसंख्या असणाऱया राज्यांना व कें द्र शाणसत प्रदेशांना कमी प्रमाणात प्रणतणनणधत्व संसदेत ददसून 

येते. यामुळे आकारान ेआणण लोकसंख्येने लहान असणाऱया राज्याच्या समस्येवर संसदेत फार ििात होत नाही. यािा 

पटरणाम पूवेकडील राज्यांच्या णवकासावर झालेला आह.े  

५  आर्मथक सदंभातत- 

भारतीय संघराज्यािा अभ्यास केल्यास असे ददसून येत े की आर्मथक बाबतीत घिक राज्य सरकारे बहुतांशी कें द्र 

सरकारवर अवलंबून आह.े कें द्र सूिी, राज्यसुिी आणण समवती सुिींिा अभ्यास केला असता अस े ददसून येत े की 

उत्पनाच्या बहुतांश बाबी कें द्राकडे आह ेतर ििातच्या बाबी राज्याकडे आह.े त्यामुळे कें द्र सरकार आणण राज्य सरकार 

यांच्यामध्ये आर्मथक कारणावरून वाद णनमातण होतो. कें द्र आणण राज्य आर्मथक संघषत िाळण्यासाठी णवत्त आयोगािी 

स्थापना करण्यात आली आह.े कें द्र सरकार आणण राज्य सरकार यांच्या मध्ये उत्पनािे योग्य णवतरण करण्यािी 

जबाबदारी णवत्त आयोगािी आह.े काही वेळा कें द्र आणण घिक राज्यात एकाि पक्षािे सरकार असेल तर त्या घिक 

राज्याला अणधक अनुदान ददले जाते. यामुळे घिक राज्य सरकारांमध्ये भेदभावािी भावना णनमातण होते. 
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आज भारतीय संघराज्यापुढे णवणवध समस्या णनमातण झाल्या आहते. भारतािा समतोल णवकास साधने गरजेिे आह.े 

त्यासाठी कें द्र सरकारने घिक राज्यांना समानतेिी वागवणूक देणे आवश्यक आह.े 

उपाय व णनत्कषत-  

भारतीय संघराज्यापुढील आव्हानांना तोंड देत असताना काही उपाय योजना करण ेआवश्यक आह.े 

१  कें द्र सरकार आणण राज्य सरकार यांच्यातील संघषातच्या मुद्यांवर संयुक्त बैठकीत णविार करण ेआणण त्यातून मागत 

काढणे आवश्यक आह.े 

२  राज्यपाल कायातलयािा कें द्रसरकार कडून दरुुपयोग िाळण्यासाठी राज्यपालांिे अणधकार क्षेत्र णनणित करणे. 

३  कें द्र आणण राज्य सरकार यांच्यामध्ये आर्मथक बाबतीत समानता णनमातण करण्यासाठी णवत्त आयोगाकडून 

प्रामाणणक प्रयत्न होण ेआवश्यक आह.े 

४  णवरोधी पक्षािे सरकार असणाऱया घिक राज्याच्या राज्यकारभारात कें द्र सरकारने हस्तक्षेप करू नय.े 

५  घिक राज्यांनी कें द्र सरकारला राष्ट्रीय णवकासाच्या धोरणाबाबत सहकायातिी भूणमका ठेवणे आवश्यक आह.े 

वरील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या तर कें द्र- राज्य संघषत कमी होवू शकत.े भारतीय संघराज्यािे स्वरूप 

एकात्म स्वरूपािे आह ेअशी िीका केली जाते. णह बाब संघराज्यासाठी चितेिी आह.े त्यामुळे भारतीय संघराज्यािे 

स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी कें द्र सरकार आणण राज्य सरकार दोघांनी प्रयत्न करण ेआवश्यक आह.े 

सदंभत ग्रथं सिूी- 

१  भारतीय शासन आणण राजकारण, भा. ल. भोल,े णपपळापरेु प्रकाशन, नागपरू 

२  भारतािे शासन , बी. बी. पािील, फडके प्रकाशन कोल्हापूर, 2018-19 

३  भारतीय शासन एवं राजनीणत – डॉ. युवराज जैन एवं डॉ. बी एल. फाणडया, साणहत्य भवन प्रकाशन आग्रा, 

१९९० 

४  भारतीय शासन एवं राजनीणत, डॉ रुप मगंलानी, मानव संसाधन णवकास मंत्रालय, राज्यस्थान चहदी ग्रथं 

अकॅडेमी, १ जानेवारी २०२०  
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                 Ekfgykapk jktdkj.kkrhy lgHkkx 
 

 

  Ikzk- Jherh la/;k t;flax ekus 

jkT;’kkL= foHkkx] panzkckbZ ‘kkarkIik ‘ksaMwjs dkWyst] gqijh rk- gkrd.kaxys ft- dksYgkiwj 

egkjk‛Vª & 416203-  

 

 

izLrkouk % 

Lokra«; vkf.k lerk ;k nksu osxosxGîkk ladYiuk vlY;k rjh R;k iw.kZr% ijLijkoyach 

vkgsr- ,dkP;k vuqifLFkrhr nqlÚ;kph dYiuk djrk ;s.kkj ukgh- ek= T;kosGh L=h&iq:‛k 

Lokra«; o lerk ;kckcr ppkZ djrkuk vls fnlwu ;srs dh] ns’kkyk Lokra«; feGwu 72 

o‛ksZ iw.kZ >kys vlys vkf.k Hkkjrh; lafo/kkukus L=h&iq:‛k lekurk ekU; dsyh vlyh rjh 

izR;{k O;ogkjkr L=h&iq:‛k lekurk fnlwu ;sr ukgh- vktgh efgykauk nq¸;e ekuys 

tkrs- LokHkkfodp jktdh; {ks=kr ernkj Eg.kwu vkf.k jktdh; izfrfu/kh Eg.kwu L=hps 

LFkku lkekftd] iq:‛kh ekufldrssleksj dfu‛B ntkZpsp tk.kowu ;srs- ;k vuq‛kaxkus lnj 

‘kks/kfuca/kkr ;kph ekaM.kh dj.;kr vkyh vkgs- 

mfÌ‛Vs % 

1- L=h&iq:‛k lekursfo‛k;h ?kVukRed rjrwnh vH;kl.ks- 

2- jktdh; “‚Vhdksukrwu L=hps LFkku vH;kl.ks- 

3- L=h;kaP;k jktdh; lgHkkxkrhy l{kehdj.kklkBh mik; lqpfo.ks- 

Lka’kks/ku i/nrh % izLrqr fuca/k ys[kuklkBh nq¸;e lk/ku lkeqxzhpk okij dj.;kr vkyk vkgs- 

‘kks/kfuca/kkph ekaM.kh % Hkkjrh; jkT;?kVusps f’kYidkj MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Økarhdkjh Hkkjrh; 

jkT;?kVuk fyghyh- lkekftd] vkfFkZd] jktdh; fo‛kerk vl.kkÚ;k ;k lektO;oLFkse/;s eksBîkk izek.kkr 

va/kJ/nk] vf’kf{kri.kk gksrk- v’kk ifjfLFkrhe/;s Hkkjrh; jkT;?kVus}kjk MkW- vkacsMdjkauh ekuoh ewY;kapk 

,d uok lans’k Lokra«;] lerk] ca/kqHkkok}kjs R;kauh fnyk- Hkkjrh; jkT;?kVusus lok±uk leku vf/kdkj o 

gDd fnysys vkgsr- 

1- dye 14     % dk;|kus lekurk o leku laj{k.k- 

2- dye 15&¼3½ % jkT; ‘kklu efgyk o ckydkalkBh fo’ks‛k rjrwn d: ‘kdrs- 

3- dye 16     % leku la/kh- 

4- dye 21     % dk;|kP;k izfØ;sf’kok; O;fDrP;k thfor o Lokra«;kpk gDdkpk  

 ladksp djrk ;s.kkj ukgh- 

5- dye 23     % ekuokpk O;kikj vFkok osB  fcxkjhl izfrca/k- 

6- dye 39     % L=h&iq:‛k nks?kkauk leku osru- 

7- dye 42     %dkekP;k fBdk.kh U;k; o lqjf{krrk vkf.k izlqrh lgk¸; ns.;kph lks;- 
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8- dye 51     % fL=;kaP;k izfresyk gkuh iksgpfo.kkÚ;k izFkk can dj.ks- 

 ;kpi/nrhus fookgklaca/kh fofo/k dk;ns] ekyeRrk laca/kh dk;ns] dkexkj fL=;kaP;k vf/kdkjfo‛k;d 

dk;ns] L=hHk`.kgR;k izfrca/kd dk;nk] dkSVqafcd fgalkpkj izfrca/kd dk;nk] ySfxd NG izfrca/kd dk;nk] 

L=h lqj{kk vkf.k L=h fodklklkBh dj.;kr vkysys fnlwu ;srkr- Hkkjrkr jk‛Vªh; efgyk vk;ksx vf/kfu;e] 

1990 uqlkj 31 tkusokjh] 1992 jksth dj.;kr vkyh- ,dw.kp dk;nk vfLrRokr vkyk] i.k 

fL=;kaP;kojhy gks.kkÚ;k vU;k;] vR;kpkj ;kaps izek.k ukfgls >kys ukgh- ;klkBh L=h vkf.k iq:‛k ;k 

nksgksae/;s dk;|kfo‛k;h tk.kho&tkx`rh vl.ks xjtsps vkgs- 

Ekfgykaps jktdh; izfrfu/khRo % 1975 lkyh la;qDr jk‛Vªla?kkus efgyk o‛kkZph vkf.k R;kuarj 1975 rs 

1985 ;k efgyk n’kdkph ?kks‛k.kk dsyh- L=hfo‛k;d ppsZyk txHkjkr vxzØe feGw ykxyk- Hkkjrkr 

yksd’kkgh fodsanzhr dj.;kP;k “‚Vhus o L=h&iq:‛kkpk lgHkkx ok<fo.;klkBh iz;Ru lq: >kkys- 1985 

lkyh dukZVdkr gsxMs ljdkuh rj 1991 lkyh egkjk‛Vªkr ‘kjn iokj ljdkjus fL=;kalkBh LFkkfud 

LojkT; laLFkkr tkxk vkjf{kr Bso.;klkBh vkikiY;k dk;|ke/;s lq/kkj.kk dsyh- 

24 ,fizy 1993 yk Hkkjrh; jkT;?kVuse/;s 73 oh o 74 oh ?kVuk nq:Lrh dj.;kr ;sÅu xzkeh.k o 

‘kgjh LFkkfud LojkT; laLFkke/;s fL=;kalkBh 33% tkxk vkjf{kr Bso.;kr vkY;k- ;ke/;s efgykauh jktdh; 

izfrfuf/kRo djr pkaxyh dkefxjh dsyh- i.k cgqrka’k efgykaph Hkqfedk gh vf’kf{kri.kk] ekufld nqcZY; 

vkf.k dkSVqafcd iq:‛kh eDrsnkjh ;kiq<s dGlw=h ckgqyhizek.ks jkfgyh] vktgh dkgh izek.kkr r’kh fnlrs- 

;keqGs efgyk o iq:‛k ;kaps lerkf/k‛Bhr lektfufeZrhlkBh loZ {ks=kr tk.khtkx`rh gks.ks vko’;d vkgs-  

ns’kkrhy loksZPp lRrkLFkkuh vl.kkÚ;k lalnx`gkr fL=;kalkBh 33% tkxk jk[kho vlkO;kr ;k ekx.khyk 

iq:‛k [kklnkjkadMwu fojks/k >kY;keqGs gs fo/ks;d vtwugh laer >kys ukgh- ;kpkp vFkZ mPp 

fo|kfoHkwf‛kr] ‘kS{kf.kd ik=rk xzg.k tjh dsys vlys fdaok laiRrhus ifjiw.kZ vlysys iq:‛kh jktdh; 

izfrfuf/kRo dj.kkjs iq:‛kh o`Rrhps L=h&iq:‛k lekur] Lokra«;kckcr izcks/ku gks.ks tkLr xjtsps vkgs- 

baVj ikyZesaVjh ;qfu;uP;k ikg.khuqlkj] txkrhy loZ lalnh; ns’kkrwu feGwu efgykauk dsoG 17% 

izfrfuf/kRo ns.;kr vkys vkgs- iq:‛kkP;k cjkscjhus efgykauk lalnsr LFkku feGokp;s vlsy rj vktP;k 

xrhus R;kyk 2077 lky mtMkos ykxsy- ,dw.k 189 ns’kkae/;s vktoj ,dgh ns’k vkiY;k efgykauk 50% 

izfrfuf/kRo lalnsr nsÅ ‘kdysyk ukgh- Hkkjrkr 33% tkxk lalnsr fo/ks;d eatwj >kkysys ukgh gs R;kpsp 

,d mnkgj.k vkgs- ,dw.kp efgyk jktdh; izfrfuf/kRokP;k ckcrhr lkekftd] oSpkfjd ekufldrk cny.ks 

xjtsps vkgs- 

L=h ernkjkph Hkwfedk % 

 Tkxkrhy lokZr eksBs yksd’kkgh iz/kku jk‛Vª Eg.kwu Hkkjrkph vksG[k vkgs- yksd’kkgh iznku 

jk‛Vªke/;s ernkukoj jkT;O;oLFkk pkyrs- lqtku ukxfjd gs ;ksX; mesnokjkl fuoMwu nsrhy rj 

yksd’kkgh fodflr gksr vlrs- vkiY;k leL;kafo‛k;h tkx`r jkgwu tkx:d yksdizfrfu/khph fuoM dj.ks gh 

dkGkph xjt vkgs- ns’kkrY;k efgykauk ernkukpk vf/kdkj ns.;klkBh vesfjdsyk 144 o‛kZ ykxyh- 
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fczVue/kY;k efgykauk gk gDd feGok;yk 100 o‛kZ okV igkoh ykxyh- ;kmyV vf’kf{kr] va/kJ/nkGw 

lkekftd O;oLFkse/;s vlysY;k Hkkjrklkj[;k ns’kkyk efgykauk Lokra«; o vf/kdkj T;kfno’kh Hkkjrkyk 

Lokra«; feGkys R;k {k.khp izkIr >kyk- vFkkZr dk;|kus fnysY;k ernkukP;k vf/kdkjkpk okLrfod “‚Vhus 

vH;kl djrk efgyk ernkjkpk fuoM.kwd izfØ;se/;s lgHkkx deh fnlrks- ;kps dkj.k ?kjkrwu ckgsj iMwu 

ernku dj.;kph ekufld mnkflurk] ekufld nkScZY;] /keD;k] dGlw=h ckgqyhph Hkwfedk jktdkj.kkcÌy 

;ksX; mesnokjkcÌy jktdh; i{kkcÌy ekfgrhpk vHkko f’kok; lqjf{krrk v’kk vusd dkj.kkaeqGs iq:‛kkaP;k 

rqyusr L=h ernkjkaps izek.k deh tk.kors- 

mik; % 

1- L=h la?kVuk] L=h pGoGh ;kauh lektkrhy v/khZ ‘kDrh vl.kkÚ;k L=h leqnk;kps O;ogkfjd] ckSf/nd 

ikrGhoj izcks/ku dj.ks xjtsps vkgs- 

2- jktdh; i{kkarxZr vl.kkÚ;k iq:‛kkauh [kÚ;k vFkkZus L=h izfrfu/kh vkf.k L=h ernkjkps izek.k 

ok<fo.;klkBh iz;Ru’khy vl.ks egRRokps vlY;kus R;k“‚Vhus iq:‛kh eukso`Rrhps izcks/ku dj.ks 

vko’;d vkgs- 

3- ekufld nqcZY;] dkSVqafcd ncko] ‘kS{kf.kd vik=rk] jktdh; vKku v’kk dkj.kkeqGs fL=;k Lor%yk 

dedqor letrkr] R;keqGs R;kauk ;k ekufld voLFksrwu ckgsj iM.ks vko’;d vkgs- 

4- loZp jktdh; {ks=kr efgykauk fu.kZ; izfØ;sr lkekowu ?ks.ks vko’;d vkgs] ex rks jktdh; i{k vlsy 

vFkok jktdh; “‚Vhus L=h mesnokj] izfrfu/kh fuoM vlsy- 

5- L=h gh O;Drh vkgs- rh lektkph v/khZ ‘kDrh vkgs- ;k v/;kZ ‘kDrhpkk ;ksX; i/nrhus okij dsY;kl 

lekt] ns’k fodflr gksow ‘kdrks] gh xks‛V L=h o iq:‛k ;k nks?kkauh letwu ?ks.ks vko’;d vkgs o 

;kckcr nks?kkauh Lor%ph ekufldrk tkx:d d:u mRre lektfufeZrh o lektfodkl nks?ksgh feGwu 

d: ‘kdrkr ek= dkSVqafcd] ‘kS{kf.kd] iz’kkldh; ikrGhoj ;kckcr L=h o iq:‛k nks?kkapsgh izcks/ku 

gks.ks vko’;d vkgs-  

Lkkjka’k % ,dw.kp yksd’kkgh lq“< Bsok;ph vlsy rj tkx:d ukxjh lektkph xjt vkgs- ,d mRre 

iz’kkld] ,d mRre jktdh; izfrfu/kh] ,d tkx:d ukxfjd v’kk i/nrhus fL=;kauh iq:‛kkP;k 

cjkscjhus o lkFkhus rlsp iq:‛kkauhgh R;kpi/nrhus fL=;kauk lkFk fnyh rj uDdhp jktdh; izfØ;sP;k 

ekxkZus ns’k fodflr gksow ‘kdsy o L=h th lektkph v/khZ ‘kDrh vkgs rh fodflr gksow ‘kdsy- 

lanHkZ % 

1- Ikzk- dqyd.khZ ih- ds-]^ekuoh gDd vkf.k lkekftd U;k;*] Mk;eaM ifCyds’kUl] iq.ks] izFke vko`rh] 

2013-   

2- MkW- ikVhy Hkkjrh] ^fL=;k % lekt vkf.k jktdkj.k*] gfeZl izdk’ku] iq.ks] izFke vko`Rrh] 2014- 

3- ?kfM;kyh jsgkuk] ^ledkyhu Hkkjrkrhy ukxjh fL=h;k*] vuqokn % xkslkoh eatw‛kk] Mk;eaM ifCyds’kUl] 

iq.ks izdk’ku] 2008- 
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शारीररक शशक्षण संचालक, कला व वाशणज्य महाशवद्यालय, माढा  ता. माढा शजल्हा सोलापूर 
 

 

 

प्रस्तावना: 

प्रस्तुत संशोधनात महाराष्ट्रीय मंडळाचे, चंद्रशेखर आगाशे शारीररक शशक्षण 

महाशवद्यालय, पुण े व्यक्ती अभ्यास केला आह.ेमहाराष्ट्रीय मंडळ संस्था आज क्रीडा क्षेत्रातील 

जागशतक नावलौककक प्राप्त केललेी संस्था असून शतकपूती कडे वाटचाल करत आह.े ही साववजशनक 

स्वरूपाची राष्ट्रीय स्तरावरची एक स्वयंसेवी संस्था आह.े ही संस्था जशी शैक्षशणक व्यवसाशयक 

शशक्षण क्षेत्राशी संबंशधत आह.े तशी ती राष्ट्रीय सामाशजक जनकल्याणाच्या कायव सोबत संलग्न आह.े 

एक राष्ट्रीय जाशणवेन े युवक-युवतींना प्रेरणा देणारे एकात्मतेचे भव्य कदव्य दशवन ज्या क्रीडा 

मंकदरात घडते ते देशाचा मानबबद ू ठरावे, अशी महाराष्ट्रीय मंडळ संस्था आह.ेमहाराष्ट्रीय मंडळ 

संस्थेची सुरुवात शबकट पररशस्थतीत होऊन अनेक अडचणीवर मात करून सवोत्तम स्थान प्राप्त केल े

आह.े एका बीजाचा वटवृक्ष झाल्याचे कदसून येतो, त्याच्या पारंब्या पूणव दशेभर पसरल े

आहते.महाराष्ट्रीय मडंळ ही संस्था दसऱ्याच्या मुहूताववर ऑक्टोबर 1924 रोजी स्थापन झाली 

शतला ऑक्टोबर 2024मध्ये शभंर वषे पूणव होत आहते. महाराष्ट्रीय मंडळ संस्थेने पूवव प्राथशमक 

शाळा ते महाशवद्यालय तसेच व्यायाम शाळा आरोग्य कें द्र इत्यादी माध्यमातून बहुमोल योगदान 

कदले आह.े 

महाराष्ट्रीय मडंळाच ेचदं्रशखेर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय, पणु ेयोगदान अभ्यास. 

महाराष्ट्रीय मंडळाचे संस्थापक कै. शशवरामपंत शवष्णू दामल ेव सतरा संस्थापक सदस्य तसेच केसरी संस्थेचे संचालक 

न शच केळकर व शनष्णात वकील अण्णासाहबे भोपटकर यांच्या पुत्रवत प्रेमाने महाराष्ट्रीय मडंळ संस्था स्थापन झाली. 

त्याचप्रमाणे कै.रमेश शशवरामपंत दामले व कै.धनंजय रमशे दामले यांच्या पशवत्र स्मतृीस अशभवादन करून 

महाराष्ट्रीय मंडळाचे चंद्रशेखर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय पुण ेहा संशोधन अभ्यास सादर करीत आह.े 

शारीररक शशक्षणाचा ध्यास घऊेन कॅप्टन कै.शशवरामपंत शवष्णू दामले यांनी पुणे यथेे ऑक्टोबर 1924 मध्य े

महाराष्ट्रीय मंडळ संस्थेची स्थापना केली. शारीररक शशक्षण व क्रीडा शवषयाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी 

शारीररक शशक्षणाचे महाशवद्यालय असावे. असे स्वप्न त्यांनी स्वातंत्र्यपूवव काळात 1932 मध्यचे पाशहले होते. त्याला 

मूतव स्वरूप आल े त े 19 व्या शतकाच्या उत्तराधावत म्हणजे 1970 रोजी चंद्रशेखर आगाशे शारीररक शशक्षण 

महाशवद्यालय ची स्थापना झाली. 

सशंोधन पद्धती : 

2.   प्रस्तुत संशोधनात चंद्रशखेर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय, पुण ेच्या शशक्षण शारीररक शशक्षण, खेळ 

क्रीडा व व्यशक्तमत्व शवकास इत्यादी शवषयाच्या अभ्यासासाठी वणवनात्मक संशोधन पद्धती मधील सवेक्षण पद्धती 

अंतगवत व्यक्ती अभ्यास या संशोधन प्रकाराचा वापर करण्यात आला. 
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3.  महाराष्ट्रीय मंडळाचे चंद्रशखेर आगाशे शारीररक शशक्षण महाशवद्यालयाच्या ध्येय व उकिष्टानुसार इ.स.1977 त े

2020 पयंत 44 वषावचा कायावचा आढावा मागोवा संकशलत प्रथम व शितीय सत्र माशहतीवरून शमळशवला. 

महाराष्ट्रीय मडंळाच ेचदं्रशखेर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय स्थापनपेवूीचा आढावा. 

भारतात तसेच महाराष्ट्रात शशक्षण शारीररक शशक्षण, खेळ क्रीडा प्रकाराचे प्रभावी शशक्षण शशवकालीन, पेशवेकालीन 

शौयव व पराक्रमाचे ऐशतहाशसक पार्श्वभूमी आह.े स्वातंत्र्यपूवव काळात शारीररक शशक्षणाची अधोगती होऊ लागली. 

तालीम आखाड्ाचं्या वरइंग्रज सरकारची नजर अ से त्यामुळे त्यांना फार अडचणीतनू जावे लागले. त्यातूनच 

महाराष्ट्रातील पणु्यामध्य ेसशास्त्रीय शारीररक शशक्षण दणे्यासाठी शारीररक शशक्षण महाशवद्यालयाची कल्पना जन्मास 

आली. आशण स्थापनेसाठी सरकारची परवानगी 1932 मध्य े शमळाली. तथाशप 1977 मध्य ेमहाशवद्यालय स्थापन 

होण्यास पंचेचाळीस वषे लागली. या 45 वषावच्या मध्यतंरी च्या काळात मडंळाने शवशवध प्रकारे शारीररक दषृ्या 

सदढृ तरुणांना तयार करण्यासाठी प्रयत्न केल ेमोफत शारीररक शशक्षण, प्रशशक्षण कदल.े दसुऱ्या महायुद्धात भारताच्या 

सहभाग कररता सैन्य भरतीसाठी आव्हान केल.े सैन्यात कशमशन शमळशवण्यासाठी सैन्यदलाचे प्रशशक्षण कदले. तसेच 

राष्ट्रीय संरक्षण दलात प्रवेश परीक्षांसाठी एन.डी.ए. मागवदशवन वगव सुरू केल.े इ.स. सन 1963 ते 1970 च्या दरम्यान 

मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची स्थापना केली. 

महाराष्ट्रीय मडंळाच ेचदं्रशखेर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय नावाचा इशतहास. 

महाशवद्यालय स्थापनेसाठी आर्थथक मदतीची खूप मोठी गरज होती. शारीररक शशक्षण महाशवद्यालयाचे स्वप्न साकार 

करण्यासाठी व प्रत्यक्षात उतरशवण्यासाठी श्री आगाश े बंधू यांनी बृहन महाराष्ट्र शुगर बसशडकेट कदवंगत संस्थापक 

चंद्रशेखर आगाश ेयांच्या स्मृशतप्रीत्यथव भरघोस दणेगी दऊेन महाराष्ट्रीयमंडळाचे चंद्रशेखर आगाश ेशारीररक शशक्षण 

महाशवद्यालय, पुण ेह ेजुलै 1977 मध्ये अशस्तत्वात आल.े 

 महाशवद्यालय साशवत्रीबाई फुले पुण ेशवद्यापीठाशी संलग्न असून त ेशारीररक शशक्षण क्षेत्रातील संशोधन कें द्र म्हणनू 

ओळखल े जात.े तसेच बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम. कफल.(सुट्टीतील) व पीएच.डी. इत्यादी शारीररक शशक्षण 

क्षेत्रातील शवशेष अभ्यासक्रम यशस्वीररत्या चालशवले जातात. 

पदवी पदवु्यत्तर पदवी संशोधन तज्ञ इत्यादी अभ्यासक्रम पूणव करणारे शवद्याथी, प्राध्यापक, शशक्षक, प्रशासक, 

प्रशशक्षक इत्यादी शनयकु्त होण्यास पात्र आहते. तसेच क्रीडा संकुल औद्योशगक आस्थापन ेव्यवसाशयक संस्था यामध्य े

क्रीडा क्षेत्रात प्रोत्साहन दणे्याची शवशेष भूशमका बजावतात. त्याप्रमाणे सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्य े शनयुक्त 

होऊ शकतात. 

महाराष्ट्रीय मडंळाच ेचदं्रशखेर आगाश ेशारीररक शशक्षण महाशवद्यालय पणु े योगदान अभ्यास. 

महाराष्ट्रीयमंडळ संस्थतेील चंद्रशेखर आगाश े शारीररक शशक्षण महाशवद्यालयाचे कल्याणकारी धोरण ह े शवद्याथी, 

शशक्षक,प्रशशक्षणाथी आशण प्रबोधनाचे शनष्कामपणे कायव करणारे कायवकते यांच्यापासून नेतृत्व शक्तीचा 

शवकासव्हावा.शवद्यार्थयांचा व्यशक्तमत्व शवकास व्हावा या ध्येय उिेशाने महाराष्ट्रीय मडंळाचे चंद्रशेखर आगाश े

शारीररक शशक्षण महाशवद्यालय नावारूपास आल.े महाराष्ट्रीय मडंळाचे चंद्रशेखर आगाशे शारीररक शशक्षण 

महाशवद्यालय पुणे येथे  बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम. कफल.(सुट्टीतील) व पीएच.डी. ह े शैक्षशणक अभ्यासक्रम 

उत्कृष्टररत्या चालशवले जातात. तसेच महाशवद्यालये संशोधन कें द्र म्हणून शारीररक शशक्षण क्षते्रात फार मोठे योगदान 

कदसून येत.े तसेच योगावगव, जलतरण, क्रीडा संकुल शजम्नॅशशयम हॉल, 400 मीटर चा सुसज्ज टॅ्रक ,कबड्डी, खो-खो, 

हडँबॉल, कक्रकेट इत्यादी सुसज्ज क्रीडांगण ेआहते. 

शवस्तार शवभागाअंतगवत योगा इंस्ट्रक्टर स्पोटव न्यूरट्रशन इत्यादी कोसव आहते ग्रथंालयात ररडींग रूम, वाय. फाय, 

इंटरनेट, पुस्तके, जनवल संशोधन ग्रथं इत्यादी.अनेक प्रकारच्या सोयीसुशवधा आहते. तसेच आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, 

राज्यस्तरीय, चचावसते्र, कायवशाळा पररषद इत्यादींचे आयोजन केले जात.े 

छात्र सेवा उपक्रम, प्लेसमेंट, आंतरकुल स्पधाव असे अनके उपक्रम महाशवद्यालय राबवत आह.े याचप्रमाण े

महाशवद्यालयाची उत्कृष्ट शनकालाची परंपरा आह.े खेळक्रीडा प्रकारांमध्य े महाशवद्यालयाचा सहभाग असनू 
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महाशवद्यालय स्पधांमध्य,े शजल्हा, शवद्यापीठ, राज्य, राष्ट्रीय इत्यादी पातळीवर अनेक सांशघक व वैयशक्तक क्रीडा 

प्रकारांमध्ये प्रथम, शितीय, ततृीय स्तरावरील पाररतोशषके शमळवून महाशवद्यालयाचे नाव उज्वल केले आहे. अनेक 

शवद्याथी खेळ क्रीडा क्षेत्रातील छत्रपती पाररतोशषक प्राप्त आहते. 

 

शनष्कषव 

शशक्षण व क्रीडा क्षेत्र दोन्ही बाजूस महत्व दणे े कै. कॅप्टन शशवरामपंत दामल ेयांचे मानस होते. इ.स.सन 

1977 सली महाराष्ट्रीय मंडळाचे चंद्रशेखर आगाशे शारीररक शशक्षण महाशवद्यालय स्थापन करून पणूव केल.े चंद्रशेखर 

आगाश े शारीररक शशक्षण महाशवद्यालय अंतगवत सुसज्ज इमारत 400 मीटर चा अद्यावत रबनग टॅ्रक, शजम्नॅशस्टक 

हॉल,शजम्नॅशशयम हॉल, जलतरण तलाव,शवशवध अंतगवत व बाह्य क्रीडांगण ेइत्यादी सुशवधा असून आंतरराष्ट्रीय खेळाडू 

शनमावण करण्याचा प्रयत्न करत आह.े 

ज्या काळात युवतीसशास्त्रीय शारीररक शशक्षणापासून वंशचत होत्या तेव्हा शारीररक शशक्षण 

महाशवद्यालयाने मशहलांना शशक्षणाकडे प्रेररत करून त्यांना खेळ क्रीडा व शारीररक शशक्षणाचे आधुशनक शशक्षण 

कदल्याचे कदसून यतेे. 

महाशवद्यालयाच्या शवशवध अभ्यासक्रमांमध्ये उत्कृष्ट शनकालाची परंपरा कदसून यते े

महाशवद्यालयाने शवशवध क्रीडा स्पधांचे यशस्वी आयोजन परंपरा सुरू ठेवली आह े

महाशवद्यालयातील मागवदशवनात असंख्य शवद्याथी घडल ेअसनू शशक्षण, संरक्षण, व्यवसाशयक इत्यादी क्षेत्रात कायवरत 

आहते. महाशवद्यालयाने शशक्षण शारीररक शशक्षण क्षेत्रात नव्ह े तर सामाशजक क्षेत्र सुद्धा सामाशजक बांशधलकी या 

नात्याने शवशवध उपक्रम राबवून मदतीचा हात पुढे केला आह.े महाशवद्यालयात शवशवध अभ्यासक्रमांमध्ये शवशवध 

रठकाणावरून शवद्यार्थयांचा सहभाग असून त्यांनी अभ्यासक्रमामध्ये गणुवत्ता प्राप्त केल्याचे कदसून येते व अनेक 

शवद्याथी या अभ्यासक्रमामुळे स्वावलंबी झाल्याचे कदसून येत.े 

शशफारशी 

या प्रकारचे संशोधन महाराष्ट्र मध्ये तसेच इतर राज्यातील सैशनक महाशवद्यालय, शैक्षशणक संस्था, शारीररक शशक्षण 

संस्था, क्रीडा संकुल, क्रीडा प्रबोधनी तसेच समाजसेवी संस्था साववजशनक संस्था यावर करता येईल.तसेच 

संस्थापकांच्या जीवन कायाववर व्यक्ती अभ्यास संशोधन करता येईल शवशवध खेळामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, 

शवद्यापीठ इत्यादी स्तरावर प्रावीण्य संपादन करणाऱ्या आशण क्रीडा क्षेत्रामध्य ेसंघटक, मागवदशवक, व्यवस्थापक आशण 

तज्ञ म्हणून कायव करणाऱ्या परुस्कृत क्रीडापटंूची क्रीडा प्रेमींचे जीवनशलैीचा अभ्यास करण्याची शशफारस संशोधक 

करीत आह.े 
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गोषिारा :-   

 आधुजनक महाराष्ट्राच्या उभारणीमध्ये जसे थोर पुरुषाांनी हातभार लािला तसा जियाांनीसुद्धा 

योगदान  ददल.ेमहार्तमा ज्योजतबा फुले ह े भारतातील पजहले समाजसुधारक ि क्ाांजतकारक 

होते.अशा या थोर समाजसुधारकाांची  पत्नी   म्हणजे साजित्रीबाई फुल े होय. र्तयाांनी आपल्या 

दैददप्यमान कतृयर्तिाची ज्योत प्रज्िजलत केली आजण िीसुद्धा पुरुषाांच्या बरोबरीने यगुप्रितयक कायय 

करू शकत े  ह ेजगाला जसद्ध करून दाखिले.  एकोजणसाव्या शतकामध्ये भारतीय समाज अनेक 

समसयाांनी ग्रासललेा होता. जिटिश राजििीचा प्रारांभ झाला होता.समाजातील जातीव्यिसथा  

जिषमतेिर आधाटरत होती. समाजामध्ये पुरुषप्रधान सांसकृती असल्यामुळे जियाांना नगय य सथान 

होते. िीला फक्त चूल -मूल,राांधा, िाढा, उष्टी काढा असे अजधक मयायददत अजधकार ददल ेहोते. 

जतला समाजामध्य,े घरामध्य ेकोणर्तयाही क्षेत्रात पणूय अजधकार नसल्यामुळे ती दबुयल ि उपजेक्षत 

राजहलेली होती .  

          

अजनष्ट सामाजजक परांपरा'सामाजजक बांधणे, रोिीबेिी व्यिहारातील बांधणे याांचे समाजामध्ये प्राबल्य होते जियाांची 

जसथती अर्तयांत दयनीय होती    बालजििाह  जरठ कुमारी जििाह, सतीची पद्धत, भू्रणहर्तया,जिधिा जििाहास बांदी 

इर्तयादी अजनष्ट प्रथा परांपराांना जियाांचे  जीिन अर्तयांत दयनीय झाले होत ेअशा प्रजतकूल पटरजसथतीत साजित्रीबाई 

फुल,े ताराबाई शशद'े, पांजडता रमाबाई या मजहला  समाजसुधारकाांनी  आपल्या कायायतून लेखनातून जियाांिरील 

अन्याय अर्तयाचाराला िाचा फोडय याचा प्रयत्न केला.   प्रसतुत शोधजनबांधामध्ये  साजित्रीबाई फुले याांनी समाजासाठी 

केलेल्या  समाजपटरितयन, िैचाटरक पटरितयन, शैक्षजणक  ि सामाजजक प्रगती या कायायच्या कृतीतून महाराष्ट्राच्या 

समाजसुधारणा चळिळीला गजतमानता प्राप्त झाली आजण जियाांच्या मध्य े आर्तमसन्मान जनमायण झाला ह े

दाखिय याचा प्रयत्न केला आह.े  या शोधजनबांधासाठी  ऐजतहाजसक सांशोधन पध्दतीचा  िापर केलेला आह.े 

साजित्रीबाई फुल ेयाांचे पुरोगामी इजतहासामध्ये  शैक्षजणक ि सामाजजक कायय अर्तयांत महत्त्िपूणय आह.े समाजातील 

अज्ञान दरू करय यासाठी जशक्षण हाच एक उत्तम उपाय असल्याचे र्तयाांनी ओळखल ेआजण आपल्या कायायला सुरुिात 

केली.  पती जोतीराि फुल ेयाांच्या प्ररेणेन ेसाजित्रीबाई आयुष्यभर सामाजजक कायय करीत राजहल्या. र्तयाांनी केिळ 

शाळाां पुरते   कायय केले नाही तर परुोगामी धोरण सिीकारून असपृश्यतेिर हल्ले केल.ेर्तयाांनी समाजातील अजनष्ट 

प्रथाांना, सती जाणे ि केशिपनाला जिरोध केला . र्तयाांच्याच पुढाकाराने पुय यामध्ये न्हाव्याांचा पजहला ऐजतहाजसक सांप 

घडिून आला .र्तयाांनी जिधिा पुनर्मििाहाचा पुरसकार केला. याच्याही पुढे जाऊन िाि  चुकलले्या जिधिाांच्या 

बालकाांसाठी बालहर्तया प्रजतबांधक गृहाची सथापना केली. याजशिाय सित ला अपर्तय नसल्यामळेु र्तयाांनी  एका िाह्मण 

जिधिेचा मुलगा दत्तक घेतला  जीिनभर र्तया सामाजजक कायय करीत राजहल्या.समाजासाठी झित राजहल्या. 

पुय यामध्ये प्लगे सारख्या रोगाने हदैोस घातला र्तयािेळी र्तयाांनी शेकडो रुगणाांची शुश्रूषा केली आजण ही सुश्रुषा करत 

असतानाच र्तयाांना प्लगेचा सांसगय झाला आजण र्तयातच र्तयाांचा मृर्तयू झाला.  
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जीिन ितृ्ताांत :-          ई                                                                 ३ 

         १८३१          .                                 होय. र्तयाांचे मूळ घराणे मराठा काळातील 

ितनदार घराण े होत.े  त े कष्टाळू मेहनती होत.े नायगाि पटरसरातील लोकाांच्या अडीअडचणी, तांिे -बखेडे 

सोडिय याचे कायय खांडोजी पािील जातीजनशी पार पाडत होते.  अशा या खांडोजी नेिसे पािलाांचे पजहले अपर्तय 

साजित्रीबाई होय.आई िजडलाांच्या टठकाणी असणारी शालीनता, उदारता, जजद्द, साहस ि सांपन्न आरोगयाचा िारसा 

साजित्री बायीना जमळाला.र्तया ज्येष्ठ कन्या असल्यामुळे र्तयाांचे बालपण अर्तयांत कोडकौतुकात गेले.साजित्रीबाई अर्तयांत 

जजद्दी, साहसी ि निजिचार करणारया होर्तया.र्तया काळी बालजििाह पध्दती असल्यामळेु साजित्रीबाईंचा जििाह 

ियाच्या निव्या िषी इ.स. १८४६ मध्य ेमहार्तमा फुल ेयाांच्या बरोबर झाला. र्तयाांच्या िैिाजहक  जीिनाबरोबरच 

र्तयाांच्या सामाजजक कायायची मुहूतयमेढ रोिली गलेी.साजित्रीबाईंचे जशक्षण झाले नव्हत.ेर्तयािेळी जशक्षण ह ेिाह्मणाांपरुत े

होते. िाह्मणेतर जाती जशक्षणापासून िांजचत होर्तया. परांतु साजित्रीबाईंना जशकय याची आांतटरक इच्छा प्रबळ 

होती.र्तयातच पती समाजसेिक असल्यामुळे जियाांना समानतने ेपाहणारे होते. र्तयाांच्या मत े'जजच्या हाती पाळय याची 

दोरी, ती जगात े उध्दरी 1. एक िी जशकली तर सांपूणय कुिुांब सुजशजक्षत होते. िी दोन्ही घरे  प्रकाशमान करत.े 

साजित्रीबाईंच्या जशक्षणाबाबत असणायाय   जिलक्षण आिडीमुळे ज्योजतबाांनी र्तयाांना जशक्षण देय यास सुरुिात केली.   

                 :- 

                                                                                     

                .         ई             ि जजज्ञासू असल्यामुळे र्तयाांनी अल्पकाळातच जशक्षणात प्रगती केली. 

शाळेतून घरी आल्यानांतर जोजतराि साजित्रीबाईंची मानिाांचे हक्क',कतयव्य,जाजतभेद ि उच्च नीच भेदभाि या 

जिषयािर तासन् तास चचाय करीत. या िैचाटरक देिाण घेिाणीमुळेच  साजित्रीबाईंच्या जाजणिा प्रगल्भ झाल्या  

अशाप्रकारे र्तयाांचे प्राथजमक जशक्षण झाल्यानांतर पुय यातील  नॉमयल सकूलमध्ये र्तयाांना दाखल करय यात आले. र्तयािेळी 

नॉमयल सकूलच्या प्रमुख जमचेला बाई याांनी  र्तयाांची परीक्षा घेतली. या परीक्षेमध्ये र्तया चाांगल्या प्रकारे यशसिी 

झाल्या.यानांतर साजित्रीबाईंनी १८४९ मध्य े अहमदनगरला जमस फरार बाईंच्या शाळेत जशजक्षकेचे प्रजशक्षण पूणय 

करय यासाठी प्रिेश घेतला ि अिघ्या सहा मजहन्याांत  साजित्रीबाई ट्रेंड जशजक्षका झाल्या.2 

                                                                                                   

        ई                   .                                ई ,                       ई      

                  समाजामध्ये रुढ होर्तया. या सिाांिर मात करून साजित्रीबाईंनी ि जोजतबाांनी जशक्षणाचे कायय 

हाती घेतल.ेर्तयाांनी साजित्रीबाईं याांचाया सहकायायने पुय यातील बुधिार पेठेतील जभड्ाांच्या िाड्ात १ 

जानेिारी,१८४६ रोजी पजहली मुलींची शाळा सुरू केली. भारताच्या इजतहासातील  ही पजहली मुलींची शाळा 

होय.या शाळेमध्ये पजहल्या जशजक्षका ि पजहल्या मुख्याध्याजपका म्हणून साजित्रीबाई कायय करू लागल्या.एका माळी 

समाजातील  िीने मलुींना  पयु यामध्ये जशकजिय यासाठी जशजक्षका म्हणून काम करािे हा भि जभक्षुक शाहीला प्रचांड 

धक्का होता. म्हणनू साजित्रीबाई फुल े िी  मफु्ती  आांदोलनात  गांगोत्री ठरतात.१९व्या शतकात भारताच्या 

समकालीन जिया होर्तया र्तयामध्ये साजित्रीबाई याांचे कायय मोलाचे ि क्ाांजतकारक असे आह.ेम्हणूनच र्तभारताचया 

क्ाांजत देिता  ठरतात.3 

साजित्रीबाईंच्या कायायमुळे  एकीकडे क्ाांती होत होती परांतु दसुरीकडे ह ेकायय करत असताना सनातन्याांचा छळाला  

र्तयाांना तोंड द्यािे लागल.े सनातन्याांनी   साजित्रीबाईंना शाळेत येता जाता त्रास दये यास सुरुिात केली. र्तयाांच्या 

अांगािर जचखल फेकण,े दगड मारण,े जशव्याशाप दणेे सुरू केल.े मात्र साजित्रीबाईंनी हा त्रास सहन करूनही आपल े

कायय चालूच ठेिल.े एिढे  करुनही सनातन्याांचे समाधान झाले नाही. र्तयाांनी गोशिदरािाांना साांगून या फुल े
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दाम्पर्तयाला घर सोडय यास भाग पाडले. साजित्रीबाई   ि जोजतरािाांनी आपला समाजसुधारणेचा मागय सोडला 

नाही.र्तयाांनी गतीने आपल्या कायायस सुरूिात केली.सन १८४८-१८५२  या कालािधीत जोजतबा ि साजित्रीबाई फुले 

यानी पुणे ि पयु याबाहरे अठरा शाळा सुरू केल्या. साजित्रीबाईंनी जशक्षणाचे पजित्र कायय पार पाडत असताना मुलाांना 

मानजसकदषृ्या सांिेदनशील बनिय यािर भर ददला.केिळ पुसतकी ज्ञान न देता व्यािहाटरक दजृष्टकोनातून  

जिद्यार्थयाांचा जिकास घडजिय यािर र्तयाांनी भर ददला. शकै्षजणक क्षेत्रातील र्तयाांचे अभतूपूिय कायय पाहून केिळ 

बहारतातील नव्ह ेतर सरकारही भारािून गलेे.  जशक्षण मांडळाचे जॉन िॉडयन ि पणुे महाजिद्यालयाचे मेजर कॅन्डी 

याांनीही मुलींची बुजद्धमत्ता आजण प्रगती पाहून फुले दाम्पर्तयाचा गौरि केला.4 

सामाजजक कायय :- 

                            ई                                               .               

                    च्या बांधनात ज              .                                   . 

              ,                               ,                ,            ,          , 

                                                 .                                               

                                        .                          ई                      

              ई                                                                                 

                                               .  

      पनुर्मििाह :- 

साजित्रीबाई फुले  काळात जियाांची जसथती अर्तयांत शोचनीय अशी होती. बालजििाह, बाळ जरठ जििाह, पध्दतीमुळे 

बाल जिधिाांचे  प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होत.े पत्नीच्या मृर्तयूनांतर पुरुषाांना दसुरा जििाह करता येत होता. परांत ु

िीला मात्र दसुयाय जििाहाची परिानगी नव्हती. जिधिा िी कमनजशबी, पाांढऱ्या पायाची समजली जाई.  जतला 

सण समारांभात भाग घेता येत नसे. जतचा शारीटरक ि मानजसक छळ केला जाई . म्हणून फुले दाम्पर्तयाने अशा 

जिधिा िीयाांच्या जीिनात पुन्हा आनांद जनमायण होय यासाठी जिधिा पुनर्मििाहाचा पुरसकार केला. ददनाांक ८माचय  

१८६४रोजी एका शणेिी िाह्मण जातीतील जिधिा जिधूर याांचा पुनर्मििाह नातू बागेत फुले दाम्पर्तयाने घडिून 

आणला.5 साजित्रीबाईंनी जिधिा पुनर्मििाह सांसथेची सथापना केली. या सांसथेची सभा दर पांधरा ददिसाांनी होत असे. 

यामध्ये प्रौढ जियाांचे प्रश्न, जिधिा  जियाांचे प्रश्न, र्तयाांचा समाज ि आप्तषे्ठाांकडून होणारा अपमान, जियाांचे जशक्षण 

यािर भर ददला.   

बालहर्तया प्रजतबांधक गहृ :- 

र्तया काळात जिधिा पुनर्मििाहाचा पद्धत नसल्यामुळे  समाजामध्ये जिधिा जियाांची जसथती जबकि झाली होती. 

बालियात जििाह झाल्यामुळे जिधिाांचे प्रमाण जासत होते.सन१८९१ च्या खानेसुमारीनुसार महाराष्ट्रास शुन्य त े

चार ियोगिातील जिधिाांची सांख्या १३८७८ इतकी होती.६ लहान ियातील िैधव्य बरोबर आणखी एका भयाण 

ददव्याला या जिधिाांना सामोरे जािे लागे.काही िेळेस या जिधिा िासनेचा बळी ठरत.अशा जसथतीत र्तयाांना ददली 

जाणारी िागणूक अजतशय जनषू्ठर सिरुपाची अशी होती. अशा पटरजसथतीत जिधिा िीचे चुकून िाकडे पाऊल पडल े

अथिा जतच्यािर  अर्तयाचार झाले ि र्तयातून जतला ददिस गलेे तर अशािेळी भू्रणहर्तया खेरीज  पयायय उरत नसे. अशा 

जिया आर्तमहर्तयेस प्रिृत्त होत असत. अशा आपत्तीतून जिधिाांची सुिका व्हािी ि जिधिाांच्या दुुःखाला आिर घातला 

जािा, र्तयाांची लोकजनधीतनू मुक्तता व्हािी आजण बालहर्तया थाांबिली जािी  तेव्हा अशा अभािी जियाांिरील 

अनिसथा प्रसांग िळािा म्हणून सन १८६३ मध्ये फुल ेदाम्पर्तयाने  सित च्या घराशेजारी बालहर्तया प्रजतबांधक गृह ि 

प्रसूजतगृह सथापन केल.े या सांदभायतील माजहती देणारी जभजत्तपत्रके िािय यात आली.र्तयािरील मजकूर असा होता की,' 
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कोणा जिधिेचे अज्ञान पणाने िाकडे पाऊल िाकाडे पडून ती गरोदर राजहली तर येथ ेयऊेन गपु्तपण ेआजण सुरजक्षतपण े

बाळांत व्हा. तुम्ही आपल े मलू न्यािे ककिा ठेिािे ह े तुमच्या ख़ुशीिर अिलांबून आह.े र्तया मुलाची काळजी हा 

अनाथाश्रम घेईल.6 

                                                                     .परांतु फुल ेदाम्पर्तयाने र्तयाांना जुमानल े

नाही.  याच्याही पुढे जाऊन या दाम्पर्तयाने काशीबाई या जिधिा िाह्मण िीचा मलुगा दत्तक घेतला.  र्तयाचे नाि 

यशिांत अस ेठेिल.े र्तयाचे सांगोपन ि जशक्षण केले आजण र्तयास डॉक्िर  बनिल.े   

                     :- 

                                                   .                                          

                    .                                      .                                       

         .                                                                                        

                                    .      ाा ाा                     .                     

  ई                              ई.                           -                          

       .                                                  .      १८१८           ई      ली. 

इांग्रजाांनी  न्यायव्यिसथेत समानतेचे तत्त्ि सिीकारल्याने फुले दाम्पर्तयाने र्तयाांचे सिागत केले.र्तयाांनी या शुद्र अजतशुद्राांना 

सामाजजक ि आर्मथक गलुामजगरीतून मुक्तता करय याचे कायय हाती घतेले.इ.स.१८५२ मध्य ेिेताळ पेठेत असपृश्याांसाठी 

र्तयाांनी शाळा सुरू केली. इ.स.१८९३ साली 'र्तयाांनी महार,माांग इर्तयादी लोकाांस जिद्या जशकिय याकटरता मांडळी, या 

नािाची सांसथा  सथापन केली.7 र्तयाांच्या कायायस युरोजपयन ि देशातील जशक्षण प्रेमींनी मोठे सहकायय 

केल.ेशूद्राांिरअनेक जनबांध लादल ेगलेे हााेते. र्तयापैकी साियजजनक टठकाणी र्तयाांना पाणी घेय यास  मनाई होती. र्तयाांचा 

पाय याच्या हौदाला सपशय िज्यय मानला जाई. म्हणून जोजतबा ि साजित्रीबाई याांनी आपला पाय याचा हौद सन १८६८ 

मध्य ेअसपृश्याांसाठी खुला केला.७आधुजनक महाराष्ट्राच्या इजतहासात जोजतबाांचा हा पाय याचा हौद आधुजनक तीथयक्षेत्र 

बनलां आह े.    

 नाजभक बाांधिाांचा सांप :- 

पती जनधनानांतर जिधिा िीकडे समाजाची िाईि नजर जाऊ नय ेम्हणून जिधिा िीचे केशिपन करून जतला जिद्रपू 

केले जाई. सखेशा जिधिा मरण पािली तर  जतचा सांसकारास धमयमातांड कडून हरकत घेतली जाई.जिधिेच्या प्रेताचे 

मुांडण केल्याजशिाय र्तयास धरणासाठी शुध्द मानले जात नसे. ह ेसारे कमयकाांड तर्तकालीन समाज जनमूिपण े  सहन 

करत होता. साजित्रीबाई ि जोजतबा याांनीही केशिपन प्रथा बांद करय यासाठी पणुे ि मुांबई यथेील नाजभक बाांधिाांची 

ददनाांक तेिीस माचय १८९० रोजी पटरषद घेऊन  जिधिा जियाांिर होणारा अन्याय ि र्तयाांची जििांबना याांची माजहती 

ददली. या पटरषदलेा सुमारे ५०० नाजभक उपजसथत होत.े8 फुले दाम्पर्तयाने या नाजभक बाांधिाांना जिधिाांचे केशिपन 

करू नये असे आिाहन केल.ेनाजभक बाांधिाांनी सित ची आर्मथक हानी होत असतानाही सांप करून सामाजजक कायायला 

साथ ददली.जिधिाांचे केशिपन करय याचे काम र्तयाांनी बांद केले. भारताच्या इजतहासातील नाजभक बाांधिाांचा हा 

पजहला ऐजतहाजसक सांप होय.याची दखल परकीय िृत्तपत्राांनाही घ्यािी लागली. 

समारोप :- 

                                                                                              

        ,                           कायय                                                        

                                                                                           चया 

                                                              .         ई                    
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      ,                   .                                मुफ्ती आांदोलनाच्या  प्रणेर्तया       .  

                                                                  ए                       

   .भारतातील सामाजजक प्रबोधनाचा चळिळीला िेगळे िेगळे पटरमाण देऊन निी ददशा ददली   बहुजनाांच्या  

आर्मथक ि धार्ममक पारतांत्र्यामुळे साजित्रीबाई ि महार्तमा फुल ेयाांनी राजकीय सिातांत्र्यापेक्षा  सामाजजक सिातांत्र्याला 

प्राधान्य ददल.े र्तयामुळेच द ु ख, दाटरद्र्याचे जोखड झुगारय यासाठी या दाम्पर्तयाने शैक्षजणक क्ाांती आजण शैक्षजणक 

क्ाांतीला सामाजजक क्ाांतीची जोड देऊन निीन मागय अिलांजबला.र्तयाांनी केलेले सामाजजक कायय ि माांडललेे समतेचे 

जिचार आजच नव्ह ेतर भजिष्यकाळासाठी ही सदैि उपयुक्त ठरतील.    

      :- 

१. नरके हरी, (सांपा) महार्तमा फुल:े साजहर्तय आजण चळिळ, महाराष्ट्र शासन मुांबई, प्र. आ.२००६,  पृष्ठ २९५. 

२.  फडके य.दद. (सांपा) महार्तमा फुले समग्र िाङ्ा्मय, साजहर्तय आजण सांसकृती मांडळ, मुांबई, २८ ऑक्िोबर, १९९१, 

पृष्ठ ६०७. 

३.  उपरोक्त ,फडके  य.दद.(सांपा) पृष्ठ  ७०३.  

४.नरके हरी (सांपा) पषृ्ठ २५९  

५.              ,                                  ,      ७७ .    

६.प्रा. देशमुख मा.मा. महार्तमा फुले याांचे समाज प्रबोधन,  जशिभारती प्रकाशन, नागपूर, पृष्ठ ६१.   

७.डॉ. सरदेसाई बी. एन. डॉ. नलािडे  एन. आधुजनक भारताचा इजतहास, फडके  प्रकाशन,  कोल्हापूर, २००४ ,पृष्ठ  

३४८. 

८. फुल ेसाजित्रीबाई ,काल आजण कतृयर्ति', पृष्ठ  १७७. 
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 भारतीय स्वाततं्र्य चळवळीत दक्षिण महाराष्ट्रातील स्त्रीयाचं ेयोगदान 
 

 

   .          1     .           2  

 1             ,          .                            ,        

  2            , ए .  .ए .      ,        
 

 

    

      : 

सन २०२२ ह ेवषष अपण स्वातंत्र्याचा ऄमृतमहोसवसव साजरा करत अहोतभ भारताला स्वातंत्र्य 

क्षमळक्षवण्यासाठी ऄनेक लोकांनी बक्षलदान ददल ेअहभे लहानांपासून मोठ्यापयंत सवषजण स्वातंत्र्य 

क्षमळक्षवण्यासाठी असुसलेला होताभ सवयात मक्षहलादेखील मागे नव्हसवयाभ सवयांनी अपल घर, कुटंुब ही 

जबाबदारी सांभाळताना स्वाततं्र्य चळवळीतही सहभाग नोंदक्षवलाभ जयांनी परुुषांच्या  खांद्याला 

खांदा लावून लढा ददला, त्रास सहन केला, सवया मक्षहलांचे योगदान क्षवस्मृतीत गलेे अहभे ऄशाच 

काही मक्षहलांबद्दल अज चचतन होणे गरजेचे अह.े ऄॅनी बेझंट, सरोक्षजनी नायडू, कस्तुरबा गांधी, 

ऄरुणा ऄसफऄली आभ प्रक्षस्ध  मक्षहलांच्या कायाषचा ईल्लेख क्षमळतोभ पण ऄनेक क्षस्त्रयांना अजही 

आक्षतहासलेखनात ऄदषृ्य ठेवले गेल ेअहभे   

         

१८८५ त े १९०५  या स्वातंत्र्यलढ्याच्या पक्षहल्या पवाषत फारच थोड्या क्षस्त्रयांचे ईल्लेख क्षमळतातभ १९०५  च्या 

वंगभंग अंदोलनानंतर स्वातंत्र्यलढ्यात क्षस्त्रयांचा सहभाग वाढत गेलाभ ऑगस्ट १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ घोषणेनंतर 

प्रमुख राजकीय नेत ेतुरंुगात गेल्यावर ‘प्रसवयेक नागररकांनी अपण स्वतंत्र झालो अह ेऄसे समजून स्वातंत्र्यलढ्यामध्य े

दियाशील बनावे’ हा गांधींचा संदेश ऄनेक युवक युवतींना प्ररेणादायी ठरलाभ ही स्वातंत्र्याची प्रेरणा घेउन दक्षिण 

महाराष्ट्रातील क्षस्त्रया परुुषांप्रमाणे स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वपूणष सहभाग नोंदवला होताभ या क्षस्त्रयांच्या कायाषचे 

मूल्यमापन करावे ही अजची गरज ऄसल्यान ेप्रस्ततु लेखामध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत दक्षिण महाराष्ट्रातील 

काही ज्ञात व ऄज्ञात क्षस्त्रयांच्या कायाषचे ऄवलोकन केल ेअहभे १८८५ त े१९२० च्या कालखंडातील ऄनेक क्षस्त्रयांना 

कौटंुक्षबक राजकीय पार्श्षभूमी होतीभ या कालखंडात क्षस्त्रया स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग होण्याचे प्रयत्न होण्यास 

सुरुवात झाली होतीभ मुंबइ राजयातील शहरी भागात ऄनेक रठकाणी स्त्रीया सामील होत ऄसतभ मात्र ग्रामीण भागात 

अणखीन आतके प्रखर सहभाग नोंदवत नव्हतेभ पण डॉभ आंदमूती नाइक यांनी क्षिटीशांना क्षवरोध दशषवून स्वातंत्र्यात 

स्त्री सहभागाची सुरुवात केलीभ डॉभ आंदमूती नाइक यांना कोणसवयाही प्रकारची पार्श्षभूमी नसताना सवया १९२१ मध्य े

मुळशी ससवयाग्रहात सामील झाल्याभ डॉभ आंदमूती नाइक व सवयांचे पती डॉभ रामचंद्र नाइक ह े दोघेही गांधीच्या 

ऄसहकार चळवळीत सामील झालेभ सवयांनी अपले अयुष्य कााँग्रेसच्या तत्त्वाचा प्रचार, प्रसार व क्षस्त्रयांमध्ये जागतृी 

करण्यासाठी वेचलभे क्षस्त्रयांना संघरटत करुन दारुबंदी, परदेशी मालावर बक्षहष्कार व सवयाची होळी यासारखी अंदोलने 

केलीभ क्षस्त्रयांमध्ये सामाक्षजक व राजकीय जागृतीसाठी ‘आंदपू्रकाश’, ‘ज्ञानप्रकाश’, ‘स्त्री’ यासारख्या क्षनयतकाक्षलकामधून 

लेख क्षलक्षहलभे तर ‘ लोकपि’ नावाचे वृत्तपत्र बेळगावहून चालक्षवलेभ सवयांच्या प्रभावी  वकृ्तसवव गुणामुळे सवयांची भाषणे 

प्रभावी ठरतभ गुजरातपासून कारवारपयंत भाषणातनू सीता व द्रौपदी यांची ईदाहरणे देवून क्षस्त्रयांना 

स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी होण्यासाठी सवया अवाहन करीतभ सवयांनी अपल्या घरातच तळेगावच्या स्वदेशी 

काचकारखान्यातून स्वदेशी बांगड्या अणून सवया भरण्यासाठी क्षस्त्रयांना बोलावुन सवयांच्यात स्वदेशी वस्त ु

वापरण्याबद्दल जागृती करीतभ सवयांनी मंगळसूत्र, बांगड्या, घड्याळ वापरण्याचे कधीच सोडल े होतेभ डॉभ आंदमूती 

नाइक यांनी १९२० च्या दशकात ही गोष्ट ऄवलंबलीभ 

 ‘स्त्रीमुक्ती’ या शब्दाचा वापर न करता स्त्रीला स्वाततं्र्य ऄसावे, क्षतने ऄथाषजषना बरोबरच सामाक्षजक व 

राजकीय कायाषत पतीला सवोतोपरी मदत करावी, ऄसा सुर सवयांच्या लेखातनू व भाषणातनू ददसून यतेोभ सवयाकाळी 
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राजकारण ह े अजच्या सारखे श्रीमंत होण्याचा मागष नव्हता ईलट तो दाररद्र्याचा वसा होताभ ईच्चक्षवद्याक्षवभूक्षषत 

नाइक दांपसवयाने अपल्या अयषु्याची अहुती स्वातंत्र्य संग्रामात ददलीभ  राजमती पाटील- क्षबरनाळे यांचा जन्म 

१९२० ला दादा बाबाजी पाटील यांचे पोटी झालाभ सवया लहान ऄसताना पेटलले्या क्षचमणीत रॉकेल घालताना 

रॉकेलने पेट घतेला व अइ भाजून मरण पावलीभ अपल्यामुळे अइ वारली म्हणनू लग्न न करता वडील व भावाला 

सांभाळलेभ पुढे सोलापरू यथेील डॉभ श्रीपाल वैद्य यांनी पुस्तके व आतर मदत देवून राजमती पाटील यांना श्राक्षवकाश्रम 

मध्ये ठेवलभे  माध्यक्षमक क्षशिण घेत ऄसताना सोलापरूचे िांक्षतकारक कैलासचंद्र मेहता, छन्नचुसग चंदेल,े भाइ क्षवभूते 

यांच्या िांक्षतकायाषकडे अकर्षषत झालीभ सवयामुळे चभतीपत्रके व बुलेटीन्स तयार करणे व ती वाटण्याचे काम करीत 

ऄसेभ ९ ऑगस्ट १९४३  ला क्षतने ९ वारी साडी नेसली, कंुकू लावून ‘भारतमाता की जय’ म्हणत झेंडा घेवून मोचाषचे 

नेतृसवव केलभे यावेळी क्षतला ऄटक झालीभ राजमती तरंुुगात ऄसताना छन्नुचसग चंदलेे यांनी क्षतला न्यायाधीशांच्या पुढे 

बुलेटीन्स ठेवण्यास सांक्षगतलभे सवयामुळे क्षसटी मॅक्षजस्रेट क्षगरमसेाहबेांनी क्षतला ६ मक्षहने ससवयाग्रहाबद्दल, ३ मक्षहन े

बुलेटीन्स जज्जासमोर ठेवून कोटाषचा ऄपमान केल्याबद्दल २०० रुपये दंड ठोठावलाभ एकूण ११ मक्षहने क्षशिा 

भोगण्यासाठी येरवडा जेलमध्य ेपाठवलेभ तथे ेप्रेमा कंटक, लीलाताइ, नागनाथ नायकवडींच्या अइ लक्ष्मीबाइ होसवयाभ 

प्रेमा कंटकच्या क्षवचारांचा पररणाम याचवेळी सवयांच्या मनावर झालाभ तरंुुग हचे व्यवहार क्षशिणाच्या शाळा होसवयाभ 

चांगल्या वागणुकीमुळे क्षशिा माफ होउन सवया सोलापुर यथेील श्राक्षवका अश्रमात अल्याभ िांक्षतकारक मुलीमुळे 

अश्रमच्या मागे पोक्षलसांचा ससेक्षमरा लावून घेण्याची आच्छा संचालकांची नसल्याने माचष १९४४ ला राजमती पाटील 

अपल्या वडीलांच्या गावी ऐतवडे यथे ेपरत अल्याभ यु्ध कालीन वटहुकुमांचा वापर करुन १९४२ सालचे अंदोलन 

दडपण्यात सरकार यशस्वी झाले होतेभ १९४३ च्या मध्यापासून महाराष्ट्रातील सातारा क्षजल्यातील प्रक्षतसरकार 

वगळता देशभर १९४२ चे अदंोलन थडंावले होतभे सातारचे अंदोलन मात्र वेगळे होतेभ वडूज अक्षण आस्लामपूर यथे े

क्षनघालले्या शांतता मोचाषवर ९ अक्षण १० सप्टेंबर १९४२ ला पोक्षलसांनी केलले्या गोळीबारात ११ स्वातंत्र्यवीर 

हुतासवमे झालेभ अंदोलन क्षचरडल्यामुळे िांक्षतचसह नाना पाटलाचं्या नेतृसववाखाली ऄनेक तरुण कायषकते भूक्षमगत झालेभ  

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील पक्षहल्या दजाषचे सवष नेत े तरंुुगात ऄसल्याने मुंबइहून या लढ्याचे नेतृसवव 

अण्णासाहबे सहस्त्रबु्ध ,े एस्भएम्भ जोशी, क्षशरुभाउ क्षलमये, ऄच्युतराव पटवधषन ह े करत होतेभ या समाजवादी 

नेसवयांबरोबर प्रक्षतसरकारचे नेत ेसंबंध ठेवून होतेभ राजमती पाटील परत अल्या तेव्हा िांक्षतकारक वेगवेगळया गटातनू 

क्षवभागले होतभे कंुडल गटातील कुरळपच्या क्षनवृत्ती पाटलांशी ताईंची ओळख होतीभ िांक्षतकारकांना दडपण्यासाठी 

सरकार दरोडेखोरांना पाठीशी घालत होतभे सवयामुळे वाळवा भागात सखाराम बारबटे्टन ेसामान्य लोकांवर ऄन्याय व 

ऄसवयाचार सुरु केल े होतेभ सवयाच्या क्षवरु्ध  तिार घेवून राजमती पाटील क्षनवृत्ती पाटलांकडे गले्याभ राजमातींचा 

पूवोक्षतहास अक्षण तडफ पाहून क्षनवृत्तीकाकांनी क्षतला अंदोलनात सहभागी होण्यास सांक्षगतलेभ तसेच नागनाथा 

अण्णा व सवयांचे साथीदार वायभ सीभ पाटील यांनी िांक्षतकायाषत मदत करण्यास सांक्षगतलभे लग्न न झालले्या २०-२२ 

वषाषच्या मुलीन ेतसवकालीन पररक्षस्थतीत िांक्षतकारकांना मदत करावयाची ह ेददव्यच होतभे पण राजमती पाटलांनी ही 

जबाबदारी स्वेच्छेने स्वीकारलीभ सवयामुळे वाळव्यापासून ४-५ मैलावरील ऄसलले्या ऐतवडे िांक्षतकायाषचे कें द्र व 

भूक्षमगतांचे अश्रयस्थान बनलभे भूक्षमगतांच्या खाद्यांला खांद्या लावून ही क्षवरांगणा सवांच्या पुढे मलैोगणीक चालत 

राहीभ थकवा-क्षवसावा क्षतला माक्षहतच नव्हताभ संकट ददसले की क्षतला सववेश चढे व जीवावर बेतणाऱ्या प्रसंगात 

धाडसाने ईडी घेइभ िांक्षतकारकांना जेवण परुवण ेव आतर व्यवस्था पहाण्यातच नव्ह ेतर प्रसवयि सवयांच्या कवायतींना 

हजर राहून राजमती पाटील बंदकू चालवण्याचे व कवायतींचे क्षशिण घेत ऄसेभ 

 नेताजींच्या अझाद चहद सेनचेा अदशष समोर ठेवून नाना पाटील सवयांचे सहकारी जीभ डीभ लाड, 

अप्पासाहबे लाड, नागनाथ नायकवडी व राजूताइ पाटील यांनी ‘तुफान सेने’ची क्षनर्षमती केलीभ अक्षण जीभ डीभ बापू 

लाड दफल्ड माशषल झालेभ कंुडल गटान े सशस्त्र कायाषला औपचाररक स्वरुप द्यावयास सुरवात केलीभ दरोड्यातून 

अणलेला पैसा हसवयारे अणण,े व्यायामशाळा बांधणे, प्रक्षशिणासाठी व गणवेशासाठी वापरण्यात येवू लागलाभ या 

सवांसाठी गोव्याहून हसवयारे अणावी लागतभ या गोव्याच्या मोक्षहमेत राजूताइ बरोबर जीभडीभ लाड व नागनाथ 

नायकवडी ऄसतभ सवयावेळी गोव्यात पाकीट क्षपस्तुल े९० रुपय ेव ररव्हाल्व्हसष ५० रुपयांना क्षमळतभ क्षतथल्या लोकांनी 

अडमागाषने नाक्यापयंत अणून ददललेी हसवयारे राजमतीकडे दवूेन िांक्षतकारक बाजूला होतभ खेडवळ स्त्री ऄसल्यान े

क्षतचा कधीच संशय नाक्यावरच्या पोक्षलसांना अला नाहीभ या हालचालीच्या सवष बैठका कंुडल येथ े होत व नंतर 

राजमतीला कामक्षगरीवर पाठक्षवले जाइभ क्षशगावच्या रंगराव पाटलांबरोबर काडतुसे अणण्यासाठी सवया खडकींला व 

बेळगाव कॅम्प मध्ये जातभ रेल्वेने परत येताना क्षस्त्रयांच्या डब्यात बसायचेभ समोरच्या फळीवर लांब कोपऱ्यात गाठोडे 
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ठेवायचे व रात्रभर लि ठेवायचे, आतर लोक दसुऱ्या डब्यात बसतभ गाठोडे सापडले तर माझे नाही म्हणायचे, पण 

प्रसवयि माल ऄसल्यावर तपासण्याचा प्रसंग सवयांच्यावर कधीच अला नाहीभ क्षभलवडी स्टेशनवर ईतरुन 

तांदळुवाडीमागे ऐतवडयाला जायचे ककवा क्षशगावला रंगराव पाटलांकडे सवष माल ठेवून घरी परतावयाचे ऄसा पूवष 

क्षनयोक्षजत कायषिम ऄसेभ प्रक्षतसारकर चळवळीत पैशाची ऄडचण भागक्षवण्यासाठी कंुडल ग्रुपने १४ एक्षप्रल १९४४ ला 

धुळ्याच्या खक्षजन्यावर सवाषत मोठा दरोडा घातलाभ धुळ्याच्या पोक्षलस लाइनीत फकीरा अप्पा देवरेंचे बंध ू

कॉन्स्टेबल, दयाराम पाटील ह ेजमादार व कुसुब्याचे भाईराव पाटील ह ेरहात होतेभ तेथेच िांक्षतकारक व राजूताइ 

प्लॅनींग ठरक्षवण्यासाठी पाहुण्या म्हणून रहात होसवयाभ धुळ्याचे िांक्षतकारक डॉभ ईत्तमराव पाटील यांचा सवयांना 

पाठठबा होता ककबहुना प्लॅन सवयांनीच अखला होताभ राजमती पाटील प्रसवयेकाच्या घरातून चहडून बेमालूमपण े

बातम्या काढण्यात हुशारी दाखवतभ सवयावेळी आतर िांक्षतकारकांकडे प्रसवयि लुटीत भाग घणे्याचा हट्ट राजमतीन ेधरत 

ऄसतभ धळेु लुटीनतंर िांक्षतकारक नाक्षशकजवळील गजपथं यारठकाणी अलेभ राजमती पाटील यांचे मामेभाउ 

शांक्षतकुमार गुरुजी ह ेगजपंथ यथेील गुरुकूल क्षशिणससं्थेत ऄक्षधिक म्हणून होतभे काही काळ लुटीचा पैसा तथेे ठेवून 

राजमतीने हा पैसा पुढे सुखरुपपणे सातारला अणलाभ मे १९४४ मध्ये धुळे खक्षजना लटूुन अल्यावर नागनाथ 

नायकवडी कंुडल ग्रपु पासून ऄलग राहू लागलेभ सवयांच्या भोवती वायभसीभ पाटील, दकसन ऄक्षहर, शंकरराव आनामदार, 

काका घोरपडे, बाबुराव कोकाटे, बळवंत क्षबरनाळे पक्षहलवान, राजूताइ पाटील, दता पाटील, लाडेगाव, नामदेव 

गायकवाड यांचा एक प्रभावशाली गट तयार झालाभ या संघटनेत डोळे ददपवणारा अक्षण मन भारावून सोडणारा 

जोम होताभ कंुडल गटापासून वेगळे झाल्यावर राजूताईंच्या घरीच या िांक्षतकारकांचे कें द्र बनलेभ ऐतवडे गावीच 

वेळोवेळी क्षमठटग मेळावे व महसववाच्या कायषिमांचे क्षनणषय होतभ स्वतः लष्करी क्षशिण घेवनू ताइ सैक्षनक तुकडीचे 

नेतृसवव करतभ सवयाचबरोबर सैक्षनकांच्या जेवण खाण्याची व्यवस्थाही सवया पहात होसवयाभ सवयामळेु नागनाथांच्या कॅम्पना 

मोठी गती अली होतीभ सवयांनी अपला वाडा, जमीनजुमला, पैसा-अडका याचा वापर स्वातंत्र्यसैक्षनकांसाठी केला 

होताभ धुळे खक्षजन्यातील लुटीचा पैसा ताईंनी ऐतवडयाच्या अपल्या वाडयातच जमीनीखाली परुुन ठेवला होताभ 

भूक्षमगत नायकवडी २४ जुलै १९४५ ला रामू नावाच्या क्षमत्राच्या दफतुरीने पकडले गेलभे 

 तेव्हा संपणूष गटाच्या अक्षस्तसववाचा प्रश्न क्षनमाषण झालाभ ताइकडून धुळे लुटीचा पैसा ऄच्यतुराव पटवधषन 

मागु लागलेभ तेव्हा ताईंनी स्पष्ट सांक्षगतले हा पैसा नागनाथने अणला अह े तो सुटल्यावर घ्या. २६ जानेवारी 

१९४५  ला ऐतवडे यथेे सवष भूक्षमगत कायषकसवयांची बैठक झालीभ तथेे स्वामी रामानंद भारती गेल ेहोतभे याची बातमी 

क्षमभ क्षगलबटषना लागलीभ कायषिम संपवून सारेजण ताईंच्याकडे जेवण्यासाठी जमले होतेभ तोपयंत क्षमभ क्षगलबटष 

अल्याची खबर घेवून मुल ेओरडत अलीभ दशेभक्त अबासाहबे वीर, नागनाथअण्णा, रामानंद भारती मागील दारान े

ईडी मारुन क्षनसटल ेव राजमती पाटलांची गाठ सरळच क्षगलबटषशी पडलीभ सवया माजघरात होसवयाभ सवयांना क्षगलबटष 

भेटल्यावर ‘ती मी नव्हचे ’ हा पाक्षवत्रा घेवून सवयाही मागील दारातून बेपत्ता झाल्याभ पुढे जेल मधून सुटून अल्यावर 

क्षमभ क्षगलबटषच्या असवयाचाराला क्षवरोध करण्यासाठी नागनाथ अण्णांनी ‘सशस्त्र दल’ ईभारलभे सवयासाठी ताइ ददल्लीस 

गेल्याभ सरदार वल्लभाइ पटेलांची बहीण मणीबेन यांच्या मदतीने नानकचसग व मनासाचसग या अझाद चहद 

फौजेतील जवानांना ददल्लीहून वेषांतर करुन ऐतवडयाला अणलेभ सशस्त्र दलाच्या बळावर कृष्णा खोऱ्यातील 

गुन्हगेार, फरारी गुंड व आंग्रजी सते्तचे हस्तक यांना िांक्षतकारकांनी ठेचून काढलभे नायकवडींचे ‘सशस्त्र दल’ या गटान े

िांक्षतकारकांचा प्रभावशाली गट तयार करुन अपली प्रक्षतसत्ता वाळवा भागात तयार केलीभ क्षिरटश सरकारने ३० 

सप्टेंबर व ५ ऑगस्ट १९४५ ला या दलाचा क्षबमोड करण्यासाठी दोन बटाक्षलयन्स सातारला पाठक्षवल्याभ सशस्त्र 

दलाचे प्रक्षशिण ऐतवडया जवळच्या ढगेवाडी येथ ेचाल ूहोतभे सवयांचा पाठपुरावा करत पोक्षलस मणदरूच्या जंगलात 

अलभे या सशस्त्र दलाच्या कॅम्पसाठी ताइ साक्षहसवय व जेवण परुवत व स्वतःही रेचनग मध्य ेभाग घेतभ  

१४ फेिुवारी १९४६ ला िांक्षतकारक व पोक्षलस यांची चकमक मणदरू जवळील ओढ्यात झालीभ राजमती 

पाटील यांनी स्वातंत्रसैक्षनकांना लढण्यास प्रोसवसाहन ददलभे नानकचसग व दकसन ऄक्षहर ह े िांतीवीर पोक्षलस 

गोळीबारात शक्षहद झालभे सवयांना लष्करी आतमानाने ऄग्नी ददलाभ नाइकबाच्या डोंगरातून ताषआंनी नवीन लग्न झालेल्या 

नवरीच्या वेषात हसवयारांवर बैलगाडीत बसून हसवयारे ढगेवाडीला सुरक्षित पोहचवलीभ जनसहभागामुळे क्षमभक्षगलबटष 

भूक्षमगतांना पकडण्यात यशस्वी झाला नाहीभ सवयामुळे क्षचडून तो म्हणत ऄसे, ‘ईडसवया पाखरांना मारणाऱ्या ताइ व 

अण्णांना मारल्याखेरीज ह ेहसवयार खाली ठेवणार नाहीभ’ पण स्वातंत्र्यानतंर भारताच्या चतरग्याला वंदन करुन तो 
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मायदेशी परतलाभ १९४६ च्या क्षनवडणूकीनंतर गृहमंत्री मोरारजी देसाईंच्या सांगण्यावरुन िांक्षतकारकांना माफी 

जाहीर झालीभ तरी काही काळ ह ेअदंोलन रेंगाळलभे १३ जून १९४६ ला रामानंद स्वामींनी पत्रके काढून न्यायदान 

मंडळे थांबक्षवण्यात यावीत ऄशी क्षवनंती िांक्षतकारकांना केलीभ १९४७ मध्ये दरोडेखोर सखाराम बारबटे्ट ताईंच्या 

घरी सवयांना मारण्यासाठी अलाभ ताइ जवळच्या मंददरात क्षमटींगसाठी गले्या होसवयाभ सवयामळेु झोपलले्या बाबुराव 

कोकाटे व प्रताप पाटील यांचा खून सवयान े ताइ समजून केलाभ सवयानंतर ताईंचे स्वातंत्र्यचळवळीतील काम संपलेभ 

१९५० मध्य े िांक्षतकारक पेहलवान बळवंतराव क्षबरनाळे यांच्याशी सवयांनी क्षववाह केलाभ क्षववाहानंतरचे अयुष्य 

सवयांनी ऄंकलकोपला घालवलेभ ऑक्टोंबर २००३ ला सवयांचा मृसवयू झालाभ क्षमरजेच्या क्षवनायक अक्षण अंबुताइ क्षपसे 

यांच्या पोटी क्षललाबाईंचा जन्म ३०जुल ै१९२० ला झालाभ लहान वयातच वयाच्या तरेाव्या वषी सवयांचा क्षववाह 

१९३३ मध्य ेकोल्हापूर संस्थानातील रेंदाळच्या क्षपतांबर माळवदेशी झालाभ  सवयांच्या घरी अचायष भागवत, बाबासो 

खंक्षजरे, भाइ माधवराव बागल ऄशा चळवळीतील नेसवयाचे यणे ेजाणे ऄसभे 

 क्षपतांबर माळवदे ही शालेय जीवनापासून गांधी चळवळीकडे अकृष्ट झाले होतभे या राजकीय वातावरणाचा 

पररणाम सौभ क्षललाबाइ यांच्यावरही झालाभ १९३९ मध्य े कोल्हापूर संस्थानात प्रजा पररषद चळवळ सुरु झालीभ 

क्षपतांबर माळवदे या चळवळीशी जोडले गलेेभ पोक्षलसांनी कोल्हापूर संस्थान प्रजा पररषद बेकायदाठरवून संबंक्षधत 

कायषकसवयांची धरपकड केलीभ ४ एक्षप्रल १९३९ मध्य ेक्षपतांबर माळवदेंनांही पकडलेभ जयचसगपरू कोटाषत यासंबंधी केस 

चाललीभ सवयांना सहा मक्षहने सक्त मजुरी अक्षण २०० रुपये दडंाची क्षशिा झालीभ १९४२ मध्ये चलेजाव अंदोलन 

वेगाने साऱ्या भारतभर पसरलेभ आकडे क्षपतांबर माळवदेंचे स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घणेे सुरु होतेचभ क्षपतांबर 

माळवदेंनी कोल्हापूरला काही सहकाऱ्या समवेत रेक्षसडेन्सी बंगल्यावर मोचाष काढलाभ बंदोबस्तासाठी ऄसलेल्या 

पोक्षलसांची नजर चुकवत क्षतथे क्षतरंगा फडकक्षवलाभ सवयांना परत कैदते टाकले गलेेभ क्षपतांबर माळवदेंच्या गुप्त 

क्षनरोपानुसार क्षललाबाइनी काही स्त्री परुुषांना मोचाषसाठी तयार केले अक्षण सहकाऱ्या समवेत कोल्हापुरातील 

रेक्षसडेन्सी बंगल्यावर मोचाष काढलाभ क्षललाबाइबरोबर ऄसलले्या रामचंद्र क्षगरीबुवा, दत्तात्रय क्षवभुत,े लक्ष्मण कदम 

यांना पोक्षलसांनी लॉरीत चढक्षवलेभ लक्ष्मीपरुी पोलीस स्टेशनमध्ये अणून चौकशी करून अक्षण समज दउेन सवयांना 

सोडण्यात अलभे १० ऑक्टोबर १९४२ रोजी िांक्षतकारकांनी क्षिरटशांना अणखी एक धक्का ददलाभ कोल्हापरुात 

अजच्या क्षशवाजी पुतळ्याच्या जागी सवयावेळी माजी गव्हनषर लसे्ली क्षवल्सन याचा पुतळा होताभ या पुतळ्यावर 

ऄॅक्षसडक्षमक्षश्रत डांबर फेकून क्षवद्रपु केलाभ यामध्ये भागीरथीबाइ  तांबट, जयाबाइ हावीरे यांच्याबरोबर क्षललाबाइ 

माळवदे सहभागी झाल्या होसवयाभ याप्रकरणी क्षललाबाइना सहा मक्षहन्याची सक्त मजुरीची क्षशिा झालीभ 

 १९४३ मध्य े क्षललाबाइ माळवदेनी कोल्हापुरात पनु्हा एकदा क्षपकेठटग केलभे यावेळी पोक्षलसांनी सवयांना 

ऄटक करून कोल्हापरूच्या सेंरल जेलमध्ये ठेवलभे क्षललाबाइना तीन मक्षहने  सक्तमजुरी व ५० रुपय े दंड  ठोठावला 

गेलाभ  क्षिरटश सते्तला सवयांनी क्षवरोध केलाच क्षशवाय समाजातल्या ऄपप्रवृतीनाही सवयांनी क्षवरोध केलाभ रेंदाळ गावात 

दरवषी चैत्र शु्ध  नवमीला शेरऄली यांचा मोठा ईरूस भरत ऄसेभ या ईरुसात मोठ्या प्रमाणावर दारूची क्षविी होत 

ऄसे ह े थांबक्षवण्याचा प्रयत्न क्षललाबाइनी केलाभ दारू क्षविीच्या  दकुानावर मोचाष काढून दारू क्षविी न करण्याचे 

अवाहन सवयांनी केलेभ या कृसवयाने पोक्षलसांनी सवयांना हातकणंगले कोटाषसमोर ईभा केलेभ मात्र कोटाषने सवयांना क्षनदोष 

सोडलेभ स्वातंत्र्योत्तर काळापयंत क्षललाबाईंचे ह े कायष सुरु राक्षहलभे स्वाततं्र्य लढ्यातील सवयांचे योगदानाबद्दल 

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक यांच्याकडून सवयांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात अल े तर स्वातंत्र्य 

ददनाच्या रौप्यमहोसवसवाच्या वेळी राजयाचे माजी गृह राजयमंत्री रत्नाप्पा कंुभार यांच्या हस्त ेताम्रपट दणे्यात अलाभ 

पुढे सवया स्थाक्षनक राजकारणात व समाजकारणात सदिय राक्षहल्याभ  २४ जुलै १९९१ मध्य ेक्षललाबाईंचे क्षनधन झालभे 

आंदमुती पाटणकर या कासेगाव, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भारतात राहणा या स्वातंत्र्यसैक्षनक अक्षण दीघषकाळ जयेठ 

कायषकसवयाष होसवयाभ आंदतुाईंचे वडील ददनकरराव क्षनकम १९३० पासून स्वातंत्र्य चळवळीत होते अक्षण ससवयाग्रहासाठी 

तुरंुगात ऄसताना ते कम्युक्षनस्ट झाले अक्षण भाइ व्हीभडीभ सारख्या कम्युक्षनस्ट नेसवयांना भेटलेभ आंदतुाईंनी गावातील 

कााँग्रेसच्या क्षमरवणुकांमध्य े भाग घेतला, आंदोली, ताभ कराडभ ती राष्ट्र सेवा दलात जाउ लागलीभ १९४२ मध्य,े 

आंदतुाईंनी वयाच्या १६ व्या वषी अपल ेअइ-वक्षडलांचे घर सोडले अक्षण १९४२ च्या क्षिरटश राजवटीक्षवरु्ध च्या 

स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाल्या, मक्षहलांना संघरटत केले अक्षण राष्ट्र सेवा दलाचा प्रसार केलाभ क्षतने हळूहळू 

१९४३ पयंत प्रक्षत सरकारच्या भूक्षमगत चळवळीत भाग घणे्यास सुरुवात केली अक्षण लढवययांकडे शस्त्रे नलेीभ 

प्रक्षतसरकारचा गाभा शंभर ककवा सवयाहून ऄक्षधक भूक्षमगत कायषकसवयांमध्ये अहेत जयांनी अपली घरे सोडली, 
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गावोगावी जाउन पूणष टाआमर म्हणून काम केले, बंदकुा ककवा आतर शस्त्र ेघउेन, गरज पडल्यास पोक्षलसांचा सामना 

करण्यामध्ये आंदतूाईंची भूक्षमका महसववाची होतीभ  कोल्हापुर क्षजल्यातील भाक्षगरथी तांबट व जयाबाआष ऄक्षहरे या दोन 

मक्षहलांनी माजी गव्हनषर सर क्षवल्सन यांच्या पुतळयावर डांबर ओतून पुतळ्याची क्षवटंबना केलीभ  

 यानंतर पळून न जाता तथेेच थांबून  सवयांनी ‘भारत माता की जय’ व ‘महासवमा गांधी की जय’ ऄशा घोषणा 

ददल्याभ यामुळे यांना ददड वषांची क्षशिा झालीभ सवयांची मुल े लहान ऄसल्याने कोटाषची माफी मागून  सोडण्याचा 

प्रस्ताव या मक्षहलांपुढे ठेवला मात्र या स्वाभीमानी व स्वातंत्र्याच्या प्रेरणनेे प्रेररत क्षवचारामुळे सवयांनी कारावासात 

जाणे मान्य केलभे या कामात सवयांचे पती दतोबा तांबट व क्षसध्दचलग हाक्षवरे यांचे सहायय क्षमळालभे सोलापूर  

शहरातील गगंुबाइ  दकनरे यांना १९४२ च्या चले जाव अदंोलनात सहभागी झाल्याबद्दल ऄटक करून १०० रुभ दंड 

अक्षण एक वषाषची सक्त मजुरीची क्षशिा थोठवण्यात अलीभ ऄखेर सवयांचा जेलमध्य ेमृसवयू झालाभ शहरातील स्वातंत्र्य 

चळवळीत भाग घेतलले्या क्षस्त्रयांपैकी हौतासवम्य पसवकरणा या गंगूबाइ दकनरे या सोलापूर क्षजल्यातील “पक्षहल्या स्त्री 

हुतातम्या” होतभभारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आक्षतहासात सातारा क्षजल्हयातील िांतीकारकांनी केलले े कायष ह े

भारताच्या आक्षतहासात एक सुवणष पान अहभे कारण भारतातील क्षिटीश सते्तक्षवरू्ध  जी प्रक्षतसरकारे स्थापन झाली, 

सवया सरकारांचा लगेचच बीमोड झालाभ परंतु, सातारा क्षजल्हयातील प्रक्षतसरकार स्वाततं्र्य क्षमळेपयंत कायष रूपान े

रटकून होतेभ जसे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत क्षस्त्रयांनी ऄनेक िांतीकारकांना साथ केली, तसेच सातारा 

क्षजल्हयातील प्रक्षतसरकार चळवळीत क्षस्त्रयांनीही अपल्या ताकदीनुसार िांतीकारकांना साथ केलीभ ‘‘प्रक्षतसरकार 

चळवळीमध्ये राजुताइ क्षबरनाळे, आंदतुाइ पाटणकर यांच्याप्रमाणे लक्ष्मीबाइ नायकवडी, हौसाबाइ पाटील, आंदतुाइ 

पाटील, गगंुबाइ लाड, क्षवजयाताइ लाड, क्षललाताइ पाटील, जनाबाइ, गुणाबाइ, भाक्षमथी गुरव ऄशी ऄनेक नावे घेता 

येतीलभ १९४३ ते १९४६ कालखंडात खानापरू, तासगांव, वाळवा, सांगली, अष्टा, बुधगाव क्षमरज हा सातारा 

क्षजल्हयातील भाग प्रक्षतसरकारच्या चळवळीने गाजलाभ  खरे तर ही चळवळ क्षिटीश सरकारच्या क्षवरूध्द 

गक्षनमीकावाच होताभ सातारा क्षजल्हयातील भूक्षमगत कायषकसवयांची बैठक ३ जून, १९४३ रोजी वाळवे तालुक्यातील 

कामेरी या गांवी घणे्यात अलीभ क्षिटीश सते्तक्षवरूध्द प्रक्षतसरकारची स्थापना झालीभ प्रक्षतसरकारच्या 

स्थापनेपूवीपासून राजूताइ पाटील ऐतवडे बु।।भ यासारख्या क्षस्त्रया स्वातंत्र्य चळवळीत काम करीत होसवयाभ सातारा 

क्षजल्हयात भूक्षमगतांनी प्रक्षतसरकारच्या मागषदशषनाखाली १९४२ ची चळवळ चाल ू ठेवली होतभ क्षतच्या जवाला 

धगधगत होतीभ या कामात नागनाथ अण्णांनी जी कामक्षगरी बजावली होतीभ सवयाच नागनाथ अण्णाचं्या अइ 

िांक्षतमाता लक्ष्मीबाईंनी मोलाचे सहकायष केल े होतभे ग्रामस्थांवर प्रक्षतसरकारचे कायष सुरू होतभे प्रसवयेक गावात, 

खेडयात िांतीकारकांनी कायष करण्यात यश क्षमळवलेभ सवया कायाषत क्षस्त्रयांचा प्रसवयि सहभाग होताभ 

 राजमती पाटील, लीला पाटील-कंुडल गट यांनी ग्रामीण भागात जाउन मकु्ताबाइ साठे, लक्ष्मीबाइ पाटील, 

आंदमुती पाटील, सुभद्राबाइ सावंत, आंददराबाइ देशपांडे आभ क्षस्त्रयांच्या प्रक्षतसरकारमधील सहभाग वाढक्षवलाभ रामानंद 

भारती यांच्या नेतृसववाखली या क्षस्त्रयांनी कायष केलेभ संस्कार देणारी िांक्षतवीरांगना लक्ष्मीबाइ नायकवडी यांनी 

िांक्षतवीर नागनाथ अण्णा यांना प्रक्षतसरकारच्या प्रसवयेक कायाषत नेहमीच साथ व संस्कार ददलभे म्हणनूच 

प्रक्षतसरकाचा हा छावा िांक्षतवीर नागनाथ अण्णाचे कायष क्षसध्दीस गलेेभ भारतभर कोटयावधी देशबांधव 

स्वातंत्र्यलढयात ईतरलभे लाठीमार, गोळीबार, ऄटकसत्रांच्या बातम्या देशभर पसरल्याभ सोलापूर यास ऄपवाद 

नव्हतेभ सोलापूरचे कस्तुरबाइ दोशी यांच्याबरोबर राजमती पाटील िांक्षतकायाषत सदिय बनल्याभ ईपरोक्त 

क्षववेचनावरून भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील दक्षिण महाराष्ट्रातील क्षस्त्रयाचे योगदान ऄधोरेक्षखत होतभे जया 

काळात क्षिटीश सरकारच्या क्षवरोधातील वातावरणात क्षस्त्रयांनी अवाज ईठवण,े अंदोलन करण,े क्षलक्षहण,े सरकार 

क्षवरोधी घोषणा दणे,े िांतीकारकांना मदत करणे खरेच धाडसाचे होते, ऐक्षतहाक्षसक होतेभ सवयांची शोषण व्यवस्थचे्या 

क्षवरोधी कृती पारततं्र्य मकु्तीची होती ऄसे म्हणता येइलभ  
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 यदु्ध पररस्थथती अस्ण जागस्तक ऄथथव्यवथथा- एक ऄभ्यास 
 

   

   .   .                       

सहयोगी प्राध्यापक, व्यवसास्यक ऄथथशास्त्र स्वभाग प्रमुख  मालती वसंतदादा पाटील कन्या महास्वद्यालय आथलामपूर 

 

       : 

जगान े अजपयतं ऄनेक महायुद्ध,े शीतययुद्ध,े दोन देशातील तणावपणूथ पररस्थथती, 

राज्यक्ांत्या ऄनुभवलेल्या अह.े या सवथ घडामोडींचा जगाच्या आस्तहास व भूगोलावर जसा 

दरूगामी पररणाम होतो ऄगदी त्याचप्रमाणे जागस्तक ऄथथव्यवथथेवरही यांचा व्यापक पररणाम 

होत अला अह.े युद्धजन्य पररस्थथतीमुळे जसे राजकीय सामास्जक संदभथ बदलतात तसेच अर्थथक 

संबंधही बदलत ऄसतात. पस्हल्या महायुद्धानंतर अलेल्या अर्थथक मंदीतून सावरण्यासाठी 

जगातील सवथच देशांनी ऄनेक ईपाययोजना केल्या. अपल्याला सूक्ष्म ऄथथव्यवथथेकडून समग्र 

ऄथथव्यवथथेकडे वाटचाल करावी लागली. ऄनेक  देशात  स्नमाथण झाललेी बेकारी, चलनवाढ, 

ईद्योगधंदे बंद पडण े ऄशा समथयांना युद्धानंतर  सामोरे जावे लागले. हुकूमशाही व्यवथथा 

ऄसलले्या देशात ऄथथव्यवथथवेर स्नयंत्रण ठेवण्यासाठी  कठोर कायदे केले गेले, त्याची 

ऄंमलबजावणीही करण्यात अली. पण लोकशाही व्यवथथा ऄसलेल्या देशांना युद्धानतंर सवाथस्धक 

त्रास सहन करावा लागला. 

         

नफा स्मळवण्यासाठी  ऄनेक  खाजगी व्यापार यांनी व ईद्योजकांनी युद्ध सास्हत्य व यंत्रसामग्री याचे प्रमाणापेक्षा 

जाथत ईत्पादन वाढवल ेहोत,े युद्ध स्वरामानंतर जीवनोपयोगी सास्हत्य, व आतर मलूभूत क्षेत्रातील ईत्पादन व स्वक्ी 

वाढवणे ह ेअव्हान होत.े 

 कोरोना महामारी नंतर ऄथथव्यवथथा सुधारणे अस्ण स्वकासाचा दर वाढवणे  हाच प्रत्येक देशासमोरचा महत्त्वाचा 

प्रश्न ऄसताना, रस्शया युके्न यदु्धाच्या पार्श्थभूमीवर  जागस्तक महायुद्ध झाल्यास त्याचा सवाथस्धक पररणाम जागस्तक 

ऄथथव्यवथथेला सहन करावा लागले. युद्धात स्न्य ह े रणांगणावर लढत ऄसते तरी त्यांना रसद परुवण्याचे काम 

देशातील अर्थथक क्षेत्राकडून ऄचूक होण े गरजेचे अह.े, त्यासाठी आतर स्वस्वध रठकाणांच्या खचांना फाटा देउन 

युद्धजन्य सास्हत्य, स्स्नकांना पुरवली जाणारी सामुग्री, अद्यवत शस्त्रास्त्र,े ऄशा ऄनेक घटकांवर खचथ करावा लागतो, 

युद्ध जाथत वेळ लांबल्यास ईत्पन्नाचे नवे स्त्रोत स्नमाथण करावे लागतात. देशातील साधनसामग्रीचा पुरेपूर वापर 

करण,े ईत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण,े युद्धकाळात लष्कराला मुबलक सोयी-सुस्वधांचा पुरवठा करण,े ऄशी स्वस्वध कामे 

एकाच वेळी सरकारला करावी लागत ऄसल्यामुळे युद्धाचे प्रत्यक्ष अस्ण ऄप्रत्यक्ष पररणाम देशाला सहन करावी 

लागतात, त्याचा ऄभ्यास करण ेहाही  संशोधनाचा  एकईदे्दश अह.े 

मखु्य शब्द 

अंतरराष्ट्रीय चलन, बाजारपेठांची स्वस्वधता, व्यापारावरील स्नबंध, राष्ट्रीय धोरण,े युद्धाची हानी .  

सशंोधन समथया 

सद्यस्थथतीत रस्शया युके्न मध्ये स्नमाथण झालेल्या युद्धजन्य पररस्थथतीचे अर्थथक पररणाम बराच काळ जगाला 

सोसावे लागणार अहते. युद्धजन्य पररस्थथतीचे जागस्तक ऄथथव्यवथथेवर काय पररणाम होउ शकतात हाच या 
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ऄभ्यासाचा स्वषय अह.े कारण युद्धजन्य पररस्थथतीचा  अतंरराष्ट्रीय व्यापार याच्या गुंतवणकू व रोजगार, ईत्पादन, 

बचत अस्ण ककमत पातळीवर प्रत्यक्ष ऄथवा ऄप्रत्यक्ष पररणाम होत ऄसतो.  

सशंोधनाची ईद्दद्दष्ट े

1. ऄथथव्यवथथेचे थवरूप समजावून घेणे. 

2. युद्धजन्य पररस्थथतीचा जागस्तक ऄथथव्यवथथेवर पररणाम समजून घेणे. 

3. पस्हल्या व दसुऱ्या महायुद्धाच्या अर्थथक पररणाम ऄभ्यासण.े 

4. युद्धाचा जागस्तक व्यापारावर होणारा पररणाम ऄभ्यासणे.  

सशंोधनाच ेमहत्त्व 

जागस्तक युद्धाचे प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष पररणाम सवथसामान्य नागररकांना सहन करावे लागतात, यामुळे देशाचा 

ऄथथकारण राजकारण समाजकारण बदल ूशकत ेम्हणून हा ऄभ्यास ऄत्यंत गरजेचा अह.े 

ऄथथव्यवथथा 

.ऄथथव्यवथथा स्नसगथस्नर्थमत ऄसते की मानवस्नर्थमत ऄसते? मानवी गरजा ऄमयाथद्ददत अहते; त्या मानाने गरजा 

भागस्वणारी न्सर्थगक साधन ेमात्र मयाथद्ददत अहते. यामुळेच अर्थथक प्रश्न तयार होतात. अर्थथक प्रश्नांची सोडवणूक 

करण्यासाठी कोणत्या वथतूंच्या व सेवांच्या ईत्पादनास प्राधान्य द्यावयाचे अस्ण ईपलब्ध साधनसामग्रीच्या योगे, 

त्यांचे द्दकती प्रमाणात ईत्पादन करावयाचे, यासंबंधीचे स्नणथय घेण,े ह ेऄथथव्यवथथेचे अवश्यक कायथ बनते. साधने व 

साध्ये यांचा योग्य प्रकारे मेळ घालण्याचे कायथ जमावे म्हणून अर्थथक व्यवथथा स्नमाथण होत.े .प्रकृस्तवादी ऄथथशास्त्रज्ञ 

ऄ ॅडम स्थमथ व त्याचे ऄनुयायी ्ांच्या मत ेऄथथव्यवथथा स्नमाथण होण्यास बऱ्याच ऄशंी मानवी थवभाव जबाबदार 

अह.े अजूबाजूच्या न्सर्थगक पररस्थथतीचे ऄवलोकन करून, स्तचा ऄभ्यास करून मानव ‘जगण्याची कला’ स्शकतो. 

तसेच ऄस्थमता, थवस्हततत्परता, कुटंुबाबद्दलचे प्रेम व त्यातून ईद्भवणारी प्रापंस्चक जबाबदारी, ्ा न्सर्थगक 

प्रेरणांमुळे अर्थथक व्यवहार सुरू होतात. एकदा प्रत्येक व्यक्ती थवतःचे व कुटंुबाचे पालनपोषण करण्यासाठी ईत्पादक 

श्रम करू लागली व सवथ वेगवेगळ्या व्यक्तींनी ऄसे ईत्पादक श्रम केले, म्हणजे समाजास अवश्यक ऄसलेली संपत्ती 

स्नमाथण होत े

 जागस्तक ऄथथव्यवथथा थवरूप 

जागस्तक ऄथथव्यवथथा हा शब्द जगभरातील देशांमधील सवथ अर्थथक द्दक्याकलापांना सूस्चत करतो. जागस्तकीकरण 

ईदारीकरण अस्ण खासगीकरणाच्या जगाच्या सीमा खुल्या झाल्या अहते, स्वमान प्रवास अस्ण आंटरनेट या 

तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील लोकांमधला संवाद ऄस्धक सोपा झाला अह,े त्यामुळे जागस्तक ऄथथव्यवथथेत वाढ झाली 

अह.े 

1.  मुक्त व्यापार, थवथत स्वदेशी बाजारपेठा अस्ण मुक्त व्यापार यासाठी एकत्र बांधले जाण्याची ही संकल्पना 

जागस्तकीकरण म्हणनू ओळखली जाते. जागस्तकीकरणान े कमी स्नबंध ऄसलले्या देशांमधील व्यापाराला 

परवानगी द्ददली अह.े अस्ण जगच एक बाजारपेठ झाली अह.े 

2. जगाच्या बाजारपेठा एकमेकाशी जोडला गले्याने  देशात अर्थथक संबंध स्नमाथण झाले  त्यामुळे संपूणथ जग 

एकमेकांशी  खऱ्या ऄथाथने जोडले गलेे अह.े 

3. जगातील बहुतांश लोकशाही देशांच्या ऄथथव्यवथथा या भांडवलवादी व स्मश्र थवरूपाच्या अहते. या 

ऄथथव्यवथथेत खाजगीकरणाला वाव ऄसल्यामुळे कोणताही एखादा व्यक्ती ऄथवा सरकार लोकशाही 

ऄथथव्यवथथेवर संपणूथ स्नयंत्रण ठेवू शकत नाही. 

4.  ऄथथव्यवथथाचा मुख्य ईदे्दश समता, सामास्जक न्याय, सामास्जक कल्याण, समाजवादी समाजरचना या घटनेच्या 

मूळ गाभ्यावर अर्थथक धोरणाचा प्रस्तकूल पररणाम होउ नय ेहाच ऄसतो. त्यामुळे या ऄथथव्यवथथेत बरेच स्नणथय 

लोकोपयोगी, लोकस्हताचे घ्यावे लागतात. 

5. ईत्पादन-खचाथत काटकसर करण्यासाठी ईत्पादन-घटकांचे संघटन केल ेजात.े कारण लोक कल्याण ऄथथव्यवथथेचा 

गाभा अह े
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6. लोकशाही देशातील राष्ट्रीय ईत्पन्न व संपत्ती वर सवांचा समान हक्क ऄसतो. म्हणूनच याचे स्वतरण न्याय व्हावे 

यासाठी प्रयत्न केले जातात. 

7. न्सर्थगक साधनसामग्रीचे संवधथन, भांडवल-स्नर्थमती, भांडवलाची गुंतवणूक अस्ण शास्त्रीय शोध व तंत्रज्ञान यांचा 

ईपयोग करून ईत्पादनपद्धतींत सातत्याने सुधारणा केल्या जातात. 

जागस्तक ऄथथशास्त्राच्या ऄभ्यासाच ेमहत्त्व 

1. अंतरराष्ट्रीय ऄथथशास्त्राच्या ऄभ्यासामुळे लोकांचा दसृ्ष्टकोन व्यापक बनतो. संकुस्चत राष्ट्रवादी स्वचारातून लोक 

बाहरे पडतात. दशेाचा स्वकास करायचा ऄसेल तर अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्शवाय पयाथय नाही. अपल्या दशेात 

ज्या वथतूंची कमतरता अह ेत्या वथतू अपल्याला देशांमध्य ेअयात करता येतात अस्ण स्वकासाचा दर वाढवता 

येतो. 

2. अर्थथक स्वकासात परथपरावलंस्बत्वाची भूस्मका काय? अंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे अर्थथक वृद्धीसाठी काही मदत 

होत ेया गोष्टीं अंतरराष्ट्रीय ऄथथशास्त्राच्या ऄभ्यासामुळे समजण्यास मदत होत.े  

3. अंतरराष्ट्रीय ऄथथशास्त्राच्या व्यापारामुळे लोकांचा व्यापक दसृ्ष्टकोन बनतो. ऄशा व्यापक दसृ्ष्टकोनामुळे चाल ू

अर्थथक समथया सोडवण्यास मदत होत.े 

अतंरराष्ट्रीय नाणसे्नधी 

अयएमएफ स्नधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या कोषाने बनलेला ऄसतो. प्रत्येक सभासद देशाने 

कोषाचा द्दकती वाटा द्यावा, ह ेसंबंस्धत देशाचे राष्ट्रीय ईत्पन्न (50% भार ) खुली ऄथथव्यवथथा (30% भार ) अर्थथक 

बदलक्षमता (15% भार ) अस्ण परकीय चलनसाठा (5% भार) आत्यादी  घटक स्वचारात घेउन ठरस्वण्यात यतेे. 

सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्याप्की 25% भाग हा डॉलर व सुवणाथत जमा करावा लागतो. या पद्धतीन े संचस्लत 

झालेला स्नधी सामान्य खात्यात जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वषांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो.या 

कोट्यावरून सदथय देशाच्या गव्हनथरला अतंरराष्ट्रीय नाणेस्नधीचा मतांचा ऄस्धकार स्मळतो , प्रत्येक सदथय दशेाला 

काही स्थथर मत ेअस्ण त्या देशाच्या कोट्याप्की प्रत्येकी 1 लाख एस डी अर मागे 1 मत आतक्या मतांचा ऄस्धकार 

ऄसतो , स्थथर मते बदलत ऄसतात . अधी ती 250 होती, ती अता 1454 करण्यात अली अहते भारताचे ईदाहरण 

बस्घतल्यास भारताचा अतंरराष्टीय नाणेस्नधीमध्य े1,31,144 लाख एस डी अर आतका वाटा अह े. भारताला स्थथर 

मत े(1454) + एस डी अर मते (1, 31, 144) म्हणजे एकूण 1,32,598 मतांचा ऄस्धकार अह.े अयएमएफ चा 

अणखी एक स्नधी कोश म्हणजे थपशेल ड्रॉईंग राइट्स (एसडीअर) होय. हा स्नधीकोश स्वशषे खात्यात जमा ऄसतो. 

या खात्यातील स्नधी ऄमेररका-जपान- फ्ांस-आंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकस्लत झाललेा ऄसतो.अंतरराष्ट्रीय 

नाणेस्नधीच्या कुठल्याही स्नणथयासाठी 85% बहुमत लागत े, त्यामुळे सवाथस्धक कोटा म्हणजेच मतास्धकार ऄसलले्या 

देशांचा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय नाणेस्नधीच्या स्नणथयावर पडत ऄसतो . साधारणतः दार 5 वषांनी सदथय देशांच्या 

कोटयांचा अढावा घेतला जातो . यापूवी 5 स्डसेंबर 2010 ला अंतराष्ट्रीय नाणेस्नधीन े14 अढावा घेउन 3 माचथ 

2011 पासून लागू केला होता , यानुसार भारताचा अंतरराष्ट्रीय नाणेस्नधीमध्य े5,821.5 स्मस्लयन एस डी अर 

आतका कोटा होता अस्ण भारत 11 व्या थथानी होता. 

अंतरराष्ट्रीय नाणेस्नधीद्वारे सभासद देशाचा चलन स्वस्नमय दर ठरस्वला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या 

चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवणाथच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे स्वस्वध देशांच्या चलनांचा परथपर 

स्वस्नमय दर स्नस्शचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत ऄसंतलुनाची समथया ऄसल्यास दहा टक्यापयंत हा 

घोस्षत दर बदलण्याचा ऄस्धकार ऄसतो 

यदु्धाच ेऄथवा यदु्धजन्य पररस्थथतीच ेजागस्तक ऄथथव्यवथथवेर होणारे पररणाम. 

  लोकशाही अस्ण हुकूमशाही ऄशा दोन्ही देशांवर युद्धाचे ऄथवा युद्धजन्य पररस्थथतीचे दरुगामी पररणाम 

होतच ऄसतात. हुकूमशाही व्यवथथा ही स्नयंस्त्रत व्यवथथा ऄसल्यामुळे ऄशा देशाच्या ऄथथव्यवथथेवरील पररणाम 

स्नयंस्त्रत ठेवता येतात. लोकशाही व्यवथथा ही सावथभौम व प्रजासत्ताक व्यवथथा ऄसल्यामुळे मुळात या देशांची 

ऄथथव्यवथथा गुंतागुतंीची ऄसत े म्हणून ऄशा ऄथथव्यवथथेवर होणारे प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष  पररणाम ह े दरुगामी ऄस ू

शकतात. त्यासाठी ठोस ईपाययोजनां, स्थथर सरकार व, ददुथम्य राजकीय आच्छा शक्तींची गरज भासते. युद्धाचे या 

देशाच्या ऄथथव्यवथथेवरील पररणाम  ऄसे ऄसतात . 
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1 युद्धजन्य पररस्थथतीच्या काळात मागणी तसा परुवठा या न्यायाने युद्धजन्य ईत्पादनाला ऄसलेली मागणी परुवण े 

हाच या ऄथथव्यवथथतेील  खाजगी घटकांचा प्रमुख ईदे्दश ऄसतो. त्यामुळे युद्धकाळात आतर क्षते्रातील ईत्पादन व 

सेवे वर याचा पररणाम होतो. 

2  देशातील सरकार युद्धकाळात अयात स्नयाथत व्यापार तसेच दशेांतगथत व्यापार यावर स्नबंध अणू शकते त्यातून 

वथतूचा काळाबाजार, साठेबाजी नफा खोरी ऄशा  मागांचा ऄवलंब स्ह मोठ्या प्रमाणावर होतो. ज्याचा प्रत्यक्ष-

ऄप्रत्यक्ष पररणाम राष्ट्रीय ईत्पन्नावर होउन ऄथथव्यवथथा संकटात सापडू शकते. 

3  ऄशी ऄथथव्यवथथा बहुदा ऄस्नयंस्त्रत ऄथवा बाजारपेठ स्नयंस्त्रत ऄसल्यामुळे  महागाइच्या झळा सवथसामान्य 

नागररकांना सहन कराव्या लागतात. स्वशेषतः आंधनाचे दर वाढल्यामुळे आतर सवथ क्षेत्रावर  त्याचा ऄल्पकालीन 

पररणाम जाणवायला लागतो. 

4 बाजारपेठेत ऄस्नस्िततेच ेसावट ऄसल्यामुळे नवीन गुतंवणूक, नवे ईद्योग तयार होत नाहीत, त्यामुळे अर्थथक 

चक् मंदावते, बेरोजगारी वाढत,े थवयम रोजगार कमी होतात, 

5 युद्धाचा सवाथस्धक फटका लोकशाही देशातील सेवा ईद्योगाला बसतो, ह ेततृीय क्षेत्रातील व्यवसाय ऄसल्यामुळे  

ईत्पादन पूरक सेवांची ऄथवा आतर सेवांची मागणी झपाट्यान ेकमी होते. 

6 सरकारने स्वस्वध ईपाय योजना राबवून युद्धकाळात राष्ट्रीय ईत्पन्न वाढवण्याचा अटोकाट प्रयत्न करीत ऄसते, 

त्यासाठी ऄनेक स्नबंध ही ईद्योग व्यापार व व्यवसायावर  सरकार करून घातले जातात. 

7 मोठ्या प्रमाणात स्न्यभरती, युद्धांचा यंत्रसामुग्री वरचा खचथ वाढतो, त्यामुळे स्न्य भरती मोठ्या प्रमाणावर 

केली जाते पररणामी दशेाचा संरक्षण क्षेत्रावर चा खचथ झपाट्याने वाढतो 

8 बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्यामुळे  शेती अस्ण शेतीपूरक  व्यवसायांकडे  लोकांचा कल वाढतो त्यातून 

ईत्पादनक्षमता वाढस्वण्यासाठी स्वशेष लक्ष द्ददल ेजाते. 

9 या काळात बऱ्याच देशांच्या ऄदंाजपत्रक ह ेतुटीचे ऄंदाजपत्रक ऄसते, प्रसंगी कजथ ईभारून सरकारच्या दन्ंद्ददन 

गरजा भागवल्या जातात.  

पस्हल्या अस्ण दसुऱ्या महायदु्धामळेु झालले ेपररणाम 

पस्हल्या दसुऱ्या महायुद्धाचा सवाथत गंभीर पररणाम म्हणजे या युद्धात मोठ्या प्रमाणात मानवी हानी, या 

काळात द्दकमान 50 दशलक्षमृत्यूची नोंद झाली अह े  त्यामध्ये सवाथस्धक सामान्य नागररक होते. या सवांचा मृत्यू 

केवळ स्न्याच्या थेट कारवाइमळेु (क्ॉसफायर, बॉम्बथफोट, नरसंहार ककवा छळ) झाला नाही तर दषु्काळ, कुटंुबांचे 

नुकसान अस्ण त्यातून झालेला त्रास युद्ध नंतर गररबी यामुळे झाला. यावेळी ऄनेकांचे छळ झाले त्यामध्ये बरेच ज्यू 

लोक होत.े दसुरे महायुद्ध हा एक ऄत्यंत जबरदथत संघषथ होता अस्ण त्याचा पररणाम ग्रामीण अस्ण शहरी भागांसह 

समाजाच्या संपूणथ फॅ स्िकवर झाला. या युद्धादरम्यान ऄनके शहरे नकाशावर व्यावहाररकदषृ्ट्या पुसली गेली, 

ईदाहरणाथथ वॉसाथच्या जवळपास 80% आमारती गमावल्या अस्ण पुन्हा तयार कराव्या लागल्या.या व्यस्तररक्त, 

दळणवळण अस्ण युरोस्पयन ईद्योग खाली अला होता, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दाररद्र्य स्नमाथण झाले. या दोन्ही 

युद्धाचे ऄनेक दशेाच्या ऄथथकारणावरचे पररणाम खूप गंभीर ऄसेच होत.े या युद्धात यरुोप खंडाची सवाथस्धक हानी 

झाली .वषाथनुवषथ आंग्लडं कडे ऄसलले्या महासते्तचा मुकुट ऄमेररकेच्या डोक्यावर जाउन बसला. संपूणथ जग 

महामंदीच्या खाइत ढकलले गले.े प्रचंड बेकारी वाढली, कुरटर ईद्योग संपून गेल,े ईद्योग व्यवसाय शेती या सवांवर 

दरूगामी पररणाम झाल.े हरवलेल ेव्भव ईभा करण्यासाठी खूप काळ जावा लागला. अर्थथक स्वषमतेचे चटके ऄनेक 

देशांनी सहन केल.े 
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स्हरोस्शमा अस्ण नागासाकी शहरावर पडलेल्या ऄनुभव मुळे जपानची वाताहात झाली, संपणूथ जगान ेयाचे प्रत्यक्ष 

अस्ण ऄप्रत्यक्ष पररणाम भोगल ेअहते. त्यातूनच जगभरात समन्वयाचे वातावरण तयार व्हावे ही भावना जोर धरू 

लागली, जागस्तक पातळीवर स्वस्वध संथथा अकाराला अल्या. 

यकेु्न व रस्शयातील यदु्धाच ेपररणाम 

युके्न अस्ण रस्शयामधील युद्धाचा उजाथ बाजारावर पररणाम जाणवायला लागला अह.े यरुोप अपल्या 

35% न्सर्थगक वायूसाठी रस्शयावर ऄवलंबून अह.े हा वाय ूमुख्यतः जमथनीमधून बेलारूस अस्ण पोलडं ओलांडून 

पाआपलाआनद्वारे यरुोपात येतो.या वषीच्या अर्थथक सवेक्षणात 2022-23 या अर्थथक वषाथत कच्च्या पेट्रोस्लयमच्या 

द्दकमती प्रस्त बॅरल 70-75 डॉलरच्या श्रेणीत ऄसण्याची ऄपके्षा अह.े कू्डच्या द्दकमती गले्या एका अठवड्यापेक्षा 

जाथत काळापासून प्रस्त बॅरल 90 डॉलरच्या वर सुरू अहते. यामागील प्रमुख कारण युके्न अस्ण रस्शया यांच्यातील 

तणाव ह ेअह.े कच्च्या तलेाच्या द्दकमती अज सात वषांतील ईच्ांकी म्हणजेच 97 डॉलर प्रस्त बॅरलवर पोहोचल्या 

अहते. 

अतंरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारे आतर पररणाम 

सेंटर फॉर मॉस्नटररग आंस्डयन आकॉनॉमी (CMIE) डेटाबेसमधील डेटातून लक्षात येत े की भारतासोबत 

व्यापारामुळे रस्शयाचे महत्त्व कमी होत अह.े सोस्व्हएत युस्नयनच्या पतनापूवी रस्शया ह ेभारतासाठी एक महत्त्वाचे 

स्नयाथतीचे रठकाण होते अस्ण भारताच्या एकूण स्नयाथतीत सुमारे याचा 10 टके्क भाग होता. 2020-21 पयंत ही 

संख्या 1% पेक्षा कमी झाली अह.े या काळात भारताचा एकूण व्यापार नक्कीच वाढला अह.े 2020-21 मध्य े

भारताच्या एकूण अयातीमध्य े रस्शयन अयातीचा वाटा 1.4% होता. रस्शयन स्नयाथतीवरील स्नबंध भारताच्या 

संरक्षण गरजांसाठी समथया स्नमाथण करू शकतात. थटॉकहोम आंटरनॅशनल पीस ररसचथ आस्न्थटट्यूटच्या (SIPRI) माचथ 

2021 च्या फॅ क्टशीटनुसार 2016-2020 मध्य े रस्शया हा दसुरा सवाथत मोठा जागस्तक शस्त्रास्त्र स्नयाथतक होता 

अस्ण भारत ह ेत्याचे सवाथत मोठे स्नयाथत गंतव्यथथान होते, जे रस्शयन संरक्षण स्नयाथतीप्की 23% होत े

समारोप 

चक्ीय ऄथथव्यवथथेसाठी गलेे वषथ ह े महत्त्वाचे वषथ होते. ऄनेक देशांनी अपापले चक्ीय अराखडे सादर 

केल्यामुळे या स्वषयाला ऄस्धक बळ स्मळाले. चक्ीय ऄथथव्यवथथेस्वषयक धोरण े अस्ण ईद्दद्दष्ट े यांच्याशी बांधील 

ऄसलले्या कंपन्या व ईद्योगांच्या अघाड्यांसाठी अस्ण युरोपीय महासंघासाठी ऄत्यंत महत्त्वाचा स्वषय ऄसल्याचे 

नव्या युरोपीय अयोगाच्या ऄध्यक्ष ईसुथला व्हॉन डेर लयेन यांनी जाहीर केल.े जागस्तक अर्थथक व्यवथथेचा 

पुनःसमतोल साधण्याची अस्ण अरोग्याची दखल घेणारी व भस्वष्यकालीन व्यवथथेतील महत्त्वपूणथ पररवतथनांच्या 

रूपात स्वचार करणारी लवस्चक ऄथथव्यवथथा स्नमाथण करण्याची गरज ऄसल्याची जाणीव स्नमाथण झाल्याचे 

अपल्याला द्ददसत अह.े  ऄशी गरज ऄसतानाच ऄनेक वेळा अतंरराष्ट्रीय थतरावर स्नमाथण होणाऱ्या युद्धजन्य 

पररस्थथती जागस्तक ऄथथव्यवथथेला हानी पोहोचवत अहते, अंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढणाऱ्या ककमतीमुळे 

सवथसामान्यांपयंत महागाइच्या झळा पोहोचत अहते. शेऄर बाजार मोठ्या प्रमाणावर घसरताना द्ददसतोय, 

चलनवाढी सारख्या समथयलेा ऄनेक देशांना सामोरे जावे लागत अहे. स्वद्यार्थयांनी पररस्थथतीमुळे वथतचू्या द्दकमती 

वाढताना द्ददसतात. जागस्तक ऄथथव्यवथथेच्या स्वकासाचा दर ऄशा पररस्थथतीमुळे घसरणीला लागतो. सामूस्हक 

प्रयत्नातून शांतता अस्ण समन्वयाचे वातावरणजागस्तक पातळीवर स्नमाथण करण ेऄथथव्यवथथेची गरज बनली अहे. 

ऄन्यथा जागस्तकीकरण खाजगीकरण ईदारीकरण धोरणामळेु एकमेकाशी जोडल्या गेलेल्या ऄथथव्यवथथा. कधी 

कोलमडून पडतील सांगता येणार नाही. याचे दरूगामी पररणाम व्यापार-व्यवसाय,सेवाक्षेत्र, पयथटन, शेती यासह 

स्वस्वध क्षेत्रांना सहन करावे  लागतील. 
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 ऄध्ययन-ऄध्यापन सपं्रषेणात चतेक बदल ऄध्यापन कौशल्याच ेमहत्त्व 
 

  .       ए.      1          .         .      2 

1              ,           ऑफ ए       ,        

2       ,            ऑफ ए       , 
    

 

       : 

शशक्षणक्षेत्रातील ऄध्ययन-ऄध्यापन या मूलभतू प्रक्रिया ऄत्यंत महत्त्वाच्या अहते. 

ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रिया संप्रषेणाचे द्वारे ऄशवरत चाल ूऄसते. शशक्षकाला संप्रेषणाची कला अशण 

शास्त्र ऄवगत करून ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रिया साध्य करता अली पाशहजे. शशक्षकाला वगग 

ऄध्यापनात शवद्यार्थयाांचे ऄवधान कें क्रित करयायासा ी चेतक बदल ऄध्यापन  कौशल्याचा वापर 

करावा लागतो. चेतक बदल या ऄध्यापन कौशल्याचे घटक प्रभावी ऄध्ययन ऄध्यापनात वापरून 

प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया घडवून अणता यतेे. शशक्षण क्षेत्रातील ऄध्ययन-ऄध्यापन या मलूभूत 

प्रक्रिया ऄत्यंत महत्त्वाच्या अहते. ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रिया संप्रेषण प्रक्रियेद्वारे ऄशवरत चाल ू

ऄसते. ह ेसंप्रेषण म्हणजे भावना, शवचार ,वृत्ती, ऄनुभव यांची प्रभावी देवाण-घेवाण होय. दवेाण-

घेवाण ही शाशददक व ऄशाशददक समाशवष्टीत ऄसते. एका व्यक्तीकडून कल्पना माशहती ऄशभवृशत्त 

अचार-शवचार दसुऱ्या व्यक्तीकडे जातात व अत्मसात केल ेजातात त्यावर प्रशतसाद क्रदला जातो 

तेव्हा संप्रेषण प्रक्रिया घडते. शशक्षणक्षेत्रात शशक्षक शवद्याथी यांच्यात सतत संप्रके्षण प्रक्रिया घडून 

येत ऄसत.े 

ऄध्ययन ऄध्यापनातील सपं्रषेण प्रक्रिया: 

माशहती, मत े ककवा कल्पना यांची शलशित, मौशिक ककवा दशृ्य माध्यमांच्या सहाय्यान े देवाण-घेवाण करण,े 

अकलनास योग्य ऄशी माशहती प्रसाररत करणे म्हणजे संप्रषेण होय.  संप्रेषणाचे प्रेषक, संदेश, माध्यम अशण ग्राहक ह े

घटक ऄसतात. 

 

प्रषेक/स्रोत/Sender/Source : 

1. जी व्यक्ती माशहती देत ेककवा पा वते शतला प्रेषक म्हणतात. 

2. संप्रेषणाची सुरुवात करणारा घटक 

3. व्यक्ती शवचार माशहती घटना कशा प्रकारे ऄसतो. 

4. शाशददक ककवा ऄशाशददक स्वरूपात माशहती प्रसाररत होत ऄसते 

5. स्रोत माध्यम यांचा वापर करून माशहती प्रसाररत होत ऄसत.े 
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6. ग्राहकासा ी माशहती प्रसारणावर भर ऄसतो 

7. ग्राहकाला अकलनक्षम सोपा संदेश दयेायावर भर ऄसतो. 

8. ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रिया संदभागत शशक्षक हा प्रषेक ऄसतो. 

सदंेश/message/matter : 

1. समोरील व्यक्ती पयांत पोहोचवयायाची माशहती, शवचार, भावना, कृती हा संप्रषेणातील संदेश ऄसतो. 

2. संदेशाचे स्वरूप शाशददक व ऄशाशददक प्रतीकांमध्ये ऄसते. 

3. संदेशाची शवशशष्ट प्रकारे मांडणी करण ेअवश्यक ऄसते. 

4. संप्रेषणाचा प्रमुि हा अशय ऄसतो. 

5. ऄध्यापनाततून शशक्षक जे शवषय ज्ञान शवद्यार्थयाांना पोहोचवतात तो संप्रषेणातील संदेश ऄसतो. 

माध्यम/channel: 

संदेश प्रसाररत करणारे, पोहोचवणारे साधन ऄथवा वहन करणारे संदेशाचे माध्यम होय. 

संदशेवहनाचे माध्यम म्हणजेच संदेशवहनाचा मागग होय. 

एका व्यक्तीकडून संदेश दसुऱ्या व्यक्तीकडे ज्या साधनाद्वारे हस्तांतररत केला जातो त्या साधनाला माध्यम म्हणतात. 

प्रेषक योग्य माध्यम ककवा मागग शनवडीवर भर देतो 

माध्यम ककवा मागग - 

ज्ञानेंक्रियाद्वारे - दकृ, श्राव्य, स्पशग ,गंध ,चव आ. 

माध्यमांद्वारे -दकृ, दकृश्राव्य, श्राव्य 

प्रशतकाद्वारे- सांकेशतकरण, शन:सांकेशतकरण 

ग्राहक/receiver/ acceptor: 

1. ज्या व्यक्तीला माशहती द्यायची ऄसते जी व्यक्ती पोहोचलेल्या माशहती चा ऄथग ग्रहण करते शतला ग्राहक 

म्हणतात. 

2. संप्रेषणातील संदेश ग्रहण, स्वीकारल्यावर ऄशधक भर दणेारा घटक ऄसतो. 

3. प्रेषकाने  प्रसाररत केलेला संदेश अकलनावर भर ऄसतो. 

4. संदेशाचा ऄथग लावण ेग्रहण करणे व प्रशतसाद देण ेह ेग्राहकाचे प्रमुि कायग ऄसत.े 

5. संदेशानुसार वतगनावर भर ऄसतो. 

6. ऄध्ययन ऄध्यापनात शवद्याथी हा ग्राहक ऄसतो 

शशक्षणाची सवगसामान्य ईक्रिष्ट े व शवषयाची ईक्रिष्ट,े पा ाची ईक्रिष्ट े शवचारात घउेन शवशहत केलेला ऄभ्यासिम 

पररणामकारक पद्धतीन ेशवद्यार्थयाांपयांत पोहोचवयायाचे कायग शशक्षकांना करावयाचे ऄसत ेतसचे कमी वेळात जास्तीत 

जास्त शवद्यार्थयाांपयांत व शभन्न बौशद्धक क्षमता ऄसणाऱ्या शवद्यार्थयाांपयांत  रवून क्रदललेा ऄभ्यासिम पोहोचवयायाची 

अव्हानात्मक जबाबदारी शशक्षकांवर ऄसत.े म्हणून शशक्षकांना संप्रेषणाची कला अशण शास्त्र ऄवगत करून ऄध्यापन 

ऄध्ययन प्रक्रिया साध्य करता अली पाशहजे. शशक्षकाला स्वतःच्या वगग ऄध्यापनात शवद्यार्थयाांचे ऄवधान रटकवून 

 ेवयायासा ी चेतक बदल या ऄध्यापन कौशल्याचा वापर करावा लागतो. 

चतेक बदल ऄध्यापन कौशल्य/stimulus variation teaching skill 

अपण अपल्या पंचज्ञानेंक्रियाद्वारे सतत ज्ञान ग्रहण करीत ऄसतो. डोळे, कान, नाक, जीभ व त्वचा या ज्ञानेंक्रियांचा 

वापर करून ज्ञान शमळवीत ऄसतो. वगग ऄध्यापनात या चेतकाद्वारे ज्ञानग्रहण करयायासा ी ज्ञानेंक्रिये सतत कायगरत 

 ेवयायासा ी त्यामध्ये बदल करावा लागतो त्यालाच चेतक बदल ऄसे म्हणतात. 

"The set of the teacher behaviour that tend to secure and sustain people's attention in 

teaching learning situation in the classroom constitutes the skill of stimulus variation."  

Jangira N.K. 
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ऄध्ययन ऄध्यापनाच्या प्रक्रियेतील शवद्यार्थयाांचे ऄवधान वेधनू घेणाऱ्या व रटकवून  ेवणाऱ्या शशक्षक कृतींचा संच 

म्हणजे चेतक बदल कौशल्य होय. 

चतेक बदल कौशल्याची महत्त्व- 

मानसशास्त्रानुसार अपण एकाच गोष्टीकडे सातत्याने लक्ष कें क्रित करू शकत नाही. ऄवधान एका चेतकावर 

फार काळ शस्थर राहू शकत नाही. अपल ेसतत कोणत्या ना कोणत्या चेतकाकडे ऄवधान ऄसते मात्र कोणत्याही 

चेतकाकडे सलग ऄवधान कें क्रित करता येत नाही. म्हणून शवद्यार्थयाांचे ऄध्यापनात ऄवधान रटकवून  ेवयायासा ी 

चेतक शवशवधतेचे कौशल्य शशक्षकाकडे ऄसावे लागते. शभन्न ज्ञानेंक्रियांना अलटून  पालटून चेतवत ज्ञानग्रहणाकडे 

शवद्यार्थयाांचे ऄवधान रटकवून  ेवून संप्रेषण प्रक्रिया करावी लागत.े प्रभावी ऄध्यापनासा ी व ऄवधान कें क्रित 

करयायासा ी चेतक बदल करावा लागतो.  शशक्षक व्यवसाय नीतीमते्त मध्ये ऄध्ययन ऄध्यापनात योग्य संप्रेषण 

प्रक्रिया ही ऄत्यंशतक महत्त्वाची ऄसत.े शशक्षकाच्या हालचालीतून, हावभावातून अशयाचा योग्य ऄथग शवद्यार्थयाांपयांत 

पोहोचला नाही तर ऄध्ययनात ऄनेक ऄडथळे शनमागण होतात. म्हणून चेतक बदल ऄध्यापन कौशल्याचे संप्रषेण 

प्रक्रियेत ऄनन्यसाधारण महत्त्व अह.े 

चतेक बदल ऄध्यापन कौशल्याच ेघटक 

1. शशक्षक हलचाल 

2. शशक्षकाच ेहावभाव 

3. बोलयायाच्या पद्धतीतील बदल 

4. कें िस्थानीकरण 

5. संवदेन लक्ष्यातील बदल 

6. अतंर क्रियतेील बदल 

7. शवद्यार्थयाांचा सहभाग 

शशक्षक हालचाल- 

शशक्षक ऄध्यापन करत ऄसताना हालचाल करीत ऄसतात. ज्या हालचाली हतेू पूणग व ऄथगपणूगरीत्या केल्या जातात; 

त्या हालचालींना ऄपेशक्षत ककवा पोषक हालचाली म्हणतात. ऄपेशक्षत हालचालींमुळे ऄध्यापनात नाशवन्य शनमागण 

करता यतेे. ईदाहरणाथग शचत्र दािवणे, नकाशा दािवण े,वगागत क्रफरून शवद्यार्थयाांचे शनरीक्षण करणे, दोन पात्रातील 

संवादांचे नाट्यीकरण याच्या रूपान े हालचाल करण ेफलका जवळ जाणे प्रयोग करताना केलेली योग्य हालचाल. 

तसेच ज्या हालचालींमध्य ेहते ुपूणगता व ऄथगपूणगता नसत ेत्या हालचालींना त्याज्य ककवा मारक हालचाली म्हणतात. 

ईदाहरणाथग वगागत फेऱ्या मारणे, िडू शी िेळण,े टेबलावर रेलण ेआत्यादी. या ऄनावश्यक हालचाली ऄध्यापनाच्या 

वेळी टाळाव्या लागतात 

 शशक्षकाच ेहावभाव- 

एकाच र काणी ईभे राहून चेहऱ्यावर होणारे बदल व हातापाय, संपूणग शरीराच्या हालचालींना हावभाव म्हणतात. 

हावभावाच्या सहाय्याने अपल ेम्हणण ेऄशधक प्रभावीपणे मांडता येत.े हावभावाच्या मदतीने शवषय ज्ञानाचा ऄथग 

ऄशधक स्पष्ट करता येतो. ईदाहरणाथग वतुगळ तजगनी बोटाने दािशवणे, समीकरणाची डावी अशण ईजवी बाजू, वस्तूचा 

लहान-मो ा अकार, शशवाजी महाराजांचा आशतहास सांगताना ता  मान, चेहऱ्यावर ऄशभमान, दःुिद वणगन 

करताना चेहऱ्यावर दःुि, बोलयायात हळुवारपणा ऄसावा. हावभावाद्वारे अपल ेशवचार प्रभावीपणे शवद्यार्थयाांसमोर 

मांडावेत. 

 बोलयायाच्या पद्धतीतील बदल- 

शशक्षकाने ऄध्यापनात अशय शवचारात घेउन योग्य प्रकारे अवाजात चढईतार केला पाशहजे. भाषेतील शवरामशचन्हे, 

शवधान, प्रश्न, ईद्गारवाचक शदद, ऄधगशवराम, पूणगशवराम ह ेबोलयायातून व्यक्त व्हावे लागतात. शशक्षकाचे एकसूत्री, 

एकसुरी बोलणे वगागत कंटाळवाणे वातावरण शनमागण करत.े म्हणून शशक्षकान ेऄध्यापन करीत ऄसताना अवाजात 

चढ-ईतार करावा. हतेूपुरस्सर जोर देणे, काहीवेळा सावकाश बोलण,े मध्येच सावधपणे थांबणे, बोलयायाची गती 

गरजेनुसार कमी जास्त करणे अवश्यक ऄसते. 
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 कें िस्थानीकरण- 

शशक्षक ऄध्यापन करीत ऄसताना शवद्यार्थयाांचे लक्ष  राशवक गोष्टीकडे कें क्रित करयायाचा, एिाद्या  राशवक मुद्याकडे 

लक्ष िेचून घउेन शवद्यार्थयाांच्या मनावर  सशवयायाचा प्रयत्न करतात. त्याला कें िस्थानीकरण ऄसे म्हणतात. शददांद्वारे 

"या शचत्राकडे बघा", " ह े काळजीपूवगक ऐका" ऄसे म्हणून लक्ष वेधनू घेतले जात े तसेच शशक्षक काही शारीररक 

हालचाली द्वारे "फळ्यावर बोट दािवणे",  "ऄधोरेशित करण"े ऄशा कृती करून शवद्यार्थयाांचे लक्ष कें क्रित केले जात.े 

 सवंदेन लक्ष्यातील बदल- 

शवशवध प्रकारच्या चेतकांचा बदल करून त्याद्वारे शवद्यार्थयाांना वेगवेगळ्या ज्ञानेंक्रियांचा ईपयोग करावयास लावण े

म्हणजे संवेदन लक्ष्यातील बदल करण ेहोय. पंचज्ञानेंक्रियांचा वापर ककवा एकाच ज्ञानेंक्रियांचा वापर बदलत्यावेळी 

वेगळ्या र काणी करणे संवेदन लक्ष्यातील बदल  रतो. ऐकयायाकडून पाहयायाकडे, शववेचनातून कृतीकडे, वाचनातून 

शलशहयायाकडे, शैक्षशणक साधनाचे शनरीक्षणानंतर प्रश्न शवचारणे, शनरीक्षणाकडून बोलयायाकडे , वस्त ू हाताळयायास 

देउन श्रवणाऐवजी स्पशग, गंध याकडे लक्ष देण.े अता आकडे लक्ष द्या, नीट शनरीक्षण करा ऄशा शाशददक सूचना करून 

संवेदनालक्ष्यात बदल घडवून अणता येतो. 

अतंरक्रियतेील बदल- 

शशक्षक ऄध्यापन करताना शवद्यार्थयाांना प्रश्न शवचारणे व त्यांच्याकडून ईत्तराच्या रुपाने शाशददक प्रशतसाद घेउन 

अंतरक्रियेत बदल करतात. वगग ऄध्यापनात शशक्षक- वगग समूह, शशक्षक- शवद्याथी, शवद्याथी- शवद्याथी अतंरक्रिया  

घडत ऄसतात. 

 शवद्यार्थयाांचा सहभाग- 

शशक्षकांना वगगऄध्यापनात शवद्यार्थयाांचा शाशददक व कृतीयुक्त सहभाग घेउन त्यांचे ऄवधान रटकून  ेवता येत.े 

शवद्यार्थयाांना प्रश्न शवचारून त्यांचे शवचार चि चालू  ेवून शाशददक सहभाग घेता येतो. तसेच फळ्यावर शलशहयायास 

सांगून, ईदाहरणे सोडवयायास सांगून, नकाशात माशहती दािवून, कृतीयुक्त सहभाग घेता यतेो. शशक्षकांना या चेतक 

बदल कौशल्याचा वापर करून प्रभावी ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रिया घडवून अणता येत.े ऄथागतच त ेप्रभावी संप्रेषण 

 रते. 

       : 

प्रभावी ऄध्ययन ऄध्यापन प्रक्रिया घडवून अणयायासा ी अशण प्रभावी संप्रेषण घडवून अणयायासा ी चेतक बदल 

ऄध्यापन कौशल्याचे घटक शशक्षकाने ऄवगत करून प्रत्यक्षात वगग ऄध्यापन करावे. प्रभावी संप्रेषण होयायासा ी चेतक 

बदल ऄध्यापन कौशल्याच्या प्रत्येक घटक कौशल्य शशक्षकाने शवकशसत करावे. वगग ऄध्यापनात संप्रेक्षण प्रक्रियेत ही 

कौशल्य सतत वापरल्यामुळे शशक्षकाकडून शवद्यार्थयाांकडे अपोअप संिशमत होतात. ऄध्ययन व ऄध्यापन प्रक्रियेला  

चेतक बदल ऄध्यापन कौशल्याचे घटक संप्रेषण  प्रक्रियेद्वारे जोडयायाचे काम करत.े 

सदंभग सचूी:  
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सहा.प्राध्यापिका, कला, वापणज्य आपण पवज्ञान  महापवद्यालय, गडहहग्लज, पज. कोल्हािूर 
  

 

        :  

भारतात स्त्रीवर होणार् या ्यायाय ्यायाराराला वारा डोडययारे  कायय ्नेक समाजसुधारकाांनी 

केलेले आह.े सतीप्रथा, केशविन, बालपववाह ्शा ्नेक वाईट प्रथा बांद करययारे यशस्वी प्रयत्न 

झाले. स्त्री पशक्षण आपण पवधवा िुनर्वववाह ्से पवषय समाजासमोर माांडययात आले. भारतातील 

िपहली स्त्री पशपक्षका होययारा मान पमळवलेल्या सापवत्रीबाई डुले याांरे योगदान डार मोठे आह.े 

समाजारा पवरोध आपण यायातून पनमायण झालेल्या ्डरणींना तोंड देत महायामा ज्योपतराव डुल ेव 

सापवत्रीबाई डुले याांनी पशक्षणारा िाया महाराष्ट्रात घातला.  

भारतामध्ये सन 1902 रोजी रमाबाई रानडे याांनी हहद ू लडेीज सोशल ्डँ पलटररी क्लबरी 

स्थािना केली आपण 1904 मध्ये भारत मपहला िररषदेरी स्थािना झाली. या सांघटना मपहलाांच्या 

्नेक समस्या व मागयया यारा िाठिुरावा करु लागल्या. यायातूनर प्रथम पस्त्रयाांना मतदानारा 

्पधकार यायारबरोबर पनवडणुकीला उभे राहययारा ्पधकार ्शा सुधारणा होत गेल्या. 

एकपवसाव्या शतकात भारतामध्ये सुपशपक्षत मपहला स्वतांत्रिणे स्वतंरां ्पस्तयाव पनमायण करून 

उभे राहतात िण ्जनूही आिल्या देशात काही पस्त्रया स्वतंच्या जगययासाठी धडिड करत 

्सतात याया स्त्रीयाांसाठी समाजातील सुपशपक्षत पस्त्रयाांनी िुढाकार घेऊन मपहला ददन पवशेष 

काययक्रम ठेवावे यायार बरोबर हा ददवस साजरा करावा. 

     : 

1) समाजसुधारक मपहलाांच्या प्रयत्नास यश पमळाल ेका ह ेजाणून घेण.े 

2)स्त्री िरुुष समानता पनमायण झाली का ह े्भ्यासण े

     क    : 

1)मपहलाांवरील ्यायाय ्यायारार ्जूनही थाांबल ेनाहीत. 

2)समाजात  स्त्री िुरुष ्समानता आह े. 

सांशोधन िद्धती : प्रस्तुत शोधपनबांधारे लेखन करययासाठी दयु्यम सामग्रीरा वािर करययात आला आह.े 

                  क       : 

सापवत्रीबाई डुल,े रमाबाई रानडे, राजमाता पजजाऊ, िांपडत रमाबाई, सरोपजनी नायडू, आनांदीबाई जोशी, 

इांददरा गाांधी, दकरण बेदी, प्रपतभाताई िाटील, मदर टेरेसा, मेधा िाटकर, मांदा आिटे, इरोम शर्वमला ई. 

समाज सुधारक मपहला व यायाांरी भूपमका 

               : 

याांरा जयाम सातारा पजल्यातील नायगाव या रठकाणी झाला. यायाांरे लग्न लहान वयातर ज्योपतराव डुल े

याांच्याशी झाले. जोतीरावाांनी यायाांना पलहायला वारायला पशकवलां. यायाांनी स्वतं पशक्षण घऊेन पशपक्षत झाल्या नांतर 
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यायाांना ्से वाटल ेकी समाजातील प्रयायेक मुलीन े पशक्षण घेतले िापहजे. यायाांनी ियुयामध्ये मुलींसाठी िपहली शाळा 

काढली. आपण याया रठकाणी याया मुलींना पशक्षण दयेयारे कायय करू लागल्या. याया िपहल्या मपहला पशपक्षका होयाया. 

सापवत्रीबाई डुले या महाराष्ट्रातील सामापजक सुधारणा रळवळीतील एक महत्त्वारी व्यक्ती म्हणून याया ओळखल्या 

जातात. यायाांनी पवधवाांरे होणारे केशविण थाांबवययासाठी िुययात याहाव्याांरा सांि घडवून आणला. ्शाप्रकारे 

सापवत्रीबाई डुले याांनी समाजातील मलुी व मपहलाांसाठी ्पतशय राांगल्या प्रकाररा बदल घडवून आणला. 

            : 

ज्या काळामध्ये स्त्रीपशक्षण वजय समजले जात होते याया काळामध्ये रमाबाई ितीच्या मदतीने उच्चपशपक्षत 

झाल्या. रमाबाई वीस वषायच्या होयाया तेव्हा पशक्षण खायायाने पशपक्षका नेमययाच्या कपमटीमध्ये रमाबाईरे नाव 

घातल.े या कपमटीमध्ये सवय िुरुष मांडळी होती यायात एकमेव स्त्री म्हणजे रमाबाई रानडे या होयाया. रमाबाई महादेव 

रानडेच्या कायायिासून प्रेरणा घेत पस्त्रयाांच्या सुधारणा रळवळीत पहरीरीन ेसहभाग घेतला. रमाबाई या िुययातील 

सेवासदन मपहला सांस्थेच्या ्ध्यक्षिदी होयाया. रमाबाई ियुयातील येरवडा मानपसक रुग्णालय व कारागृहाला सतत 

भेट द्यायच्या आपण तेथील मपहलाांरे मनोबल वाढपवययाकररता प्रयत्न करायच्या तसेर बालसुधारगृहात जाऊन 

बालकाांना सांस्का रारे धडे द्यायच्या. ्शा प्रकारे रमाबाईंरा सामापजक कायायत सहभाग िाहून ्नेक पस्त्रया 

सामापजक कायायत सहभागी व्हायच्या. 

             

ताराबाई हशदे याांरे वडील बािूजी हशदे एक सयायशोधक समाजारे खांदे समथयक आपण कट्टर काययकते होते. 

ताराबाई याांच् यावर लहानिणािासूनर सयायशोधक पवराराांरे सांस्कार झाले. यायाांच्या घरी सयायशोधक काययकयायाांरी 

ये-जा ्सायरी यायामुळे यायाांना सतत याया काययकयायाांरी रराय ऐकायला पमळायरी. यायाांना सयायशोधकी ग्रांथ व िुस्तके 

वारायला पमळायरी. यायाांनी पशक्षण घेतल े यायाांना सहा भाषाांरे ज्ञान होते. यायाांरा स्वभाव धाडसी व करारी होता 

यायाांनी केशविनच्या  दषृ्ट रुढी तसेर िरुुषाांनी ्नेक लग्न करययारी मुभा या प्रश्नावर टीका केल्या. याया सयायशोधक 

समाजाच्या काययकयायाय होयाया. याया नारीवादी, मपहला ्पधकार काययकयायाय होयाया. लेखक होयाया. ताराबाईने 

मपहलाांसाठी राांगल्या प्रकाररे कायय केले होत.े 

              : 

सरोपजनी नायडू याांनी गोखल्याांना गुरुस्थानी मानल े आपण महायामा गाांधीरे नेतृयाव िूणयतं स्वीकारल.े 

हदैराबाद येथील प्लगेच्या साथीमध्ये यायाांनी डार िररश्रम घेतल े आपण जनतलेा सवयतोिरी मदत केली यायाबद्दल 

यायाांना कैसर-इ-हहद ह ेसुवणयिदक देययात आल.े वेगवेगळ्या रळवळीत यायाांनी काँग्रेसच्या ध्येय धोरणानुसार प्रसार 

आपण प्ररार केला, मोपहमा काढल्या आपण गाांधींच्या ्सहकार रळवळीत पहरररीने भाग घतेला. नायडू याांनी हहद ू

मुसलमान ऐक्य, पस्त्रयाांरे िुरुषाांच्या बरोबरीने काम करययारे हक्क आपण स्वातांत्र्य हरे आिले जीवन कायय मानल.े 

           : 

"जर जीवन दसुऱ्या करता जगता आल ेनाही तर ते जीवन नाही." ह ेवाक्य महान समाजसेपवका मदर तेरेसा 

याांरे आह े या वाक्यानुसार आयुष्य जगलेल्या मदर टेरेसा याांनी आयुष्यभर दसुऱ्यारी सेवा आपण सहाय्य करत 

स्वतंला समर्वित केले. पनस्वाथय भावनेने मदर टेरेसा गरीब, आजारी, लारार, ्सहाय्य आपण गरजवांताांरी मदत 

करत ्सत. याया स्वतंसाठी नाही तर दसुऱ्यासाठी जगत होयाया. भारतीय समाजात यायाांनी महत्त्विूणय योगदान ददलां. 

या महत्त्विूणय योगदानाकररता यायाांना देशातील सवोच्च ्सा भारतरत्न सयामान पमळाला. मानवतेच्या याया एक उत्तम 

उदाहरण ठरल्या. मदर टेरेसा याांना गररबाांरे कैवारी, दयाळू आई, मदर मरेी आपण पवश्वजननी ्शा ्नेक नावाांनी 

ओळखल ेजाते. 
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   क  : 

्नेक समाज सुधारक मपहलाांच्या कायायमुळे समाजात िररवतयन घडून आल ेआह े.  

1) स्त्री पशक्षणासाठी दारे उघडी झाली. 

2) िुरुषाांच्या बरोबरीरा दजाय पस्त्रयाांना प्राप्त झाला. 

3) पस्त्रयाांवरील ्यायाय ्यायारार कमी झाले. 

4) मपहला सक्षम बनल्या. 

5)ग्रामीण मपहलमध्य ेनतेृयाव पवकास झाला .  

             : 

1)डॉ. सु.र. देशिाांडे, मराठेशाहीतील मनपस्वनी, मेहता िपललहशग हाऊस 1941, सदापशव िेठ, िुणे. 

2)प्रारायय डॉ. एस.एस. गाठाळ, भारतीय इपतहासातील पस्त्रया व स्त्री जीवन, कैलास िपललकेशन औरांगिुरा, 
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 महहला समाजसधुारक: अहहल्याबाई होळकर 
 

 

डॉ. कन्नाड ेएम. के. 

सहाय्यक प्राध्याहिका, राजषी छत्रिती शाहू कॉलजे,कोल्हािरू 

 

   गोषवारा: 

कतुुत्वाचा चाररत्र्याचा आहण नतेृत्वाचा आदशु ज्या श्रेष्ठ महहलेकडून घ्यावा ती श्रेष्ठ स्त्री 

म्हणजे अहहल्याबाई होळकर होय. महाराष्ट्रात रिकरिकाणी अहहल्याबाईंच्या खुणा आहते त्याांच ेकाय ु

वेगवेगळ्या रुिात उभा आह.े औदायाचु े बीज िेरण्याचे फार मोिे कायु त्याांनी केले. महाराष्ट्राच्या 

सामाहजक, धार्ममक, राजकीय जीवनावर अहहल्याबाईंचा फार मोिा िसा उमटलेला ददसतो. आहण 

आज 280 वषानुांतरही त्याांच े नाव घेतले जाते हचे त्याांच्या कतृतु्वाचे फार मोिे गमक आह.े 

अहहल्याबाई होळकर याांना लोकमाता, िुण्यश्लोक, दवेी, गांगाजळ हनमळु या सगळ्या िदव्या लोकाांनी 

अिुण केल्या होत्या. आहण आजही या िदव्या लोकाांच्या हृदयामध्ये रटकून आहते. मातीवर, दशेावर 

हनष्ठा, बाणेदार वतृ्ती, साधी रहाणी उच्च चाररत्र्य ह ेत्याांचे हवशेष होते. अहहल्याबाई कमयुोग्याप्रमाण े

आिले जीवन जगल्या. भल्याभल्याांना लाभली नाही अशी दरूदषृ्टी त्याांना लाभली. त्याांचे हवचार आजही 

समाजाला मागदुशकु िरतील असचे आहते. दहिण भारतातील प्रहसद्ध हवद्वान इहतहास तज्ञ 

रावबहादरु, चचतामणी, हवनायक वैद्य याांनी अहहल्याबाई सांबांधी हलहहले की अहहल्याबाई आिल्या 

अनके सद्गुणाांनी महाराष्ट्रातच नव्ह े तर अहखल मानवजातीस भूषण झाली आहे. त्याांची बुहद्धमत्ता 

व्यािक होती. त्याांची धमशुीलता इतकी उदात्त होती की, धमाचु्या आहण नीहतच्या प्रत्यके बाबतीत 

त्याांनी आिले नाव अजरामर करून िेवले. त्याांचा दानधमु इतका प्रचांड की तसा दानधमु आजवर 

भारतात कोणी केला नाही. आिल्या राज्या खेरीज इतर राज्यातही प्रचांड वास्तू उभारणाऱ्या 

अहहल्याबाई याच एकमेव आहते. 

प्रस्तावना: 

कतुुत्वाचा चाररत्र्याचा आहण नेतृत्वाचा आदशु ज्या श्रेष्ठ महहलकेडून घ्यावा ती श्रेष्ठ स्त्री म्हणजे अहहल्याबाई 

होळकर होय. महाराष्ट्रात रिकरिकाणी अहहल्याबाईंच्या खुणा आहते त्याांचे कायु वेगवेगळ्या रुिात उभा आह.े औदायाुचे  

बीज िरेण्याचे फार मोिे कायु त्याांनी केले. महाराष्ट्राच्या सामाहजक, धार्ममक, राजकीय जीवनावर अहहल्याबाईंचा फार 

मोिा िसा उमटलेला ददसतो. आहण आज 280 वषानुांतरही त्याांच ेनाव घेतले जाते हचे त्याांच्या कतृुत्वाचे फार मोिे गमक 

आह.े अहहल्याबाई होळकर याांना लोकमाता, िुण्यश्लोक, दवेी, गांगाजळ हनमुळ या सगळ्या िदव्या लोकाांनी अिुण केल्या 

होत्या. आहण आजही या िदव्या लोकाांच्या हृदयामध्ये रटकून आहते. मातीवर, दशेावर हनष्ठा, बाणदेार वतृ्ती, साधी रहाणी 

उच्च चाररत्र्य ह ेत्याांचे हवशेष होत.े अहहल्याबाई कमुयोग्याप्रमाणे आिले जीवन जगल्या. भल्याभल्याांना लाभली नाही अशी 

दरूदषृ्टी त्याांना लाभली. त्याांचे हवचार आजही समाजाला मागदुशकु िरतील असचे आहते. 

शोध हनबांधाचा उद्देश : 

1. अहहल्याबाईंच्या समाजसुधारणा हवषयक कायाचुा आढावा घेणे.  

2. आधुहनक समाज हवकासात अहहल्याबाईंच्या धोरणाच्या योगदानाचा आढावा घेणे. 

सांशोधन िध्दती : 

प्रस्ततु अध्ययनासािी हवहवध ग्रांथ, माहसके, वतुमानित्रे या हद्वतीयक सामुग्रीक आधार घेण्यात  आला. बीड 

हजल्यातील जामखेड तालकु्यातील चौंडी गावाांमध्ये अहहल् याबाईंचा ज म झाला.१७३३ मध्ये मल्हारराव होळकर याांच े

िुत्र खांडरेाव याांच्याशी त्याांचा हववाह झाला. हववाह झाला तेव्हा अहहल्याबाईचे वय केवळ आि वषु इतक होतां. 

मल्हाररावाांनी हतच्यातलां तचे, हुशारी जाणनू हतच्या हशिणासािी गुरु नेमले. अहहल्याबाईंची  बुद्धी प्रखर होती. असा 

उल्लेख आह ेकी, दधू गटागटा प्यावे त्याप्रमाणे त्या ज्ञान हिऊन टाकीत होत्या. अहहल्याचे कसव, मुत्सद्देहगरी, कौशल्य, 

रणनीतीचे ज्ञान बघून सवजुण चदकत होत. मल्हाररावाांचा उजवा हात म्हणजे अहहल्या. जे त्याांचा िुत्र करू शकत नव्हता 

ते सारां काम अहहल्याबाई करत होत्या. वहडलाांचा आदर करणाऱ्या भारतीय सांस्कृतीचे अहहल्याबाई म्हणजे मूर्मतमांत 
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उदाहरण होते. एका सामाय कुळात जमाला आलले्या अहहल्यलेा लोकमातचेी िदवी प्रजनेे ददली. अहधकार सांिन्न आहण 

श्रीमांत असनूही हनमोही, त्यागशील,  व्रतस्थ रहाणे ह ेददव्य अहहल्यादवेींनी जमभर केले. सती न जाताही त्या सती िरल्या 

ते त्याांच्या हनरहभमानी वागण्यामुळेच. त्याांच्या अांगी हजतके सद्गुण होते हततके सवुच्या सवु एकाच व्यक्ती जवळ असणे हा 

ईश्वराने केलेला चमत्कार होता.त्याांनी आिल्या जीवनात सामाहजक, राजकीय, आर्मथक, धार्ममक असे सवु प्रकारचे काय ु

केले. महाराष्ट्रात िीकरिकाणी अहहल्याबाईंच्या खुणा आहतेच िण महाराष्ट्राबाहरे आहण भारताबाहरेही त्याांच्या कायाचु े

कौतकु झाले. सुप्रहसद्ध इहतहासकार आहण त्याकाळचे राजकीय दतू सर जॉन मालकम, मोरोिांत अनांतफां दी तसचे िरदशेी 

लेखक स्कॉटलांड मध्ये कहवत्री जोना बेली याांनी अहहल्याबाईवर काव्य हलहहले आहण त्याांच्या गुणाचे व कायाचुे कौतकु केले. 

त्याांच्या समाजसुधारणा सांदभातुील कायाचुा खालीलप्रमाणे आढावा घेता येईल: 

राजकीय काय:ु  

अहहल्याबाई अगदी सात-आि वषाांची असताना िासनू एका नजरेत िूणु हहशोब त्याांना समजत असत आहण 

त्यामध्ये काही चकुा असल्यास त ेत्याांना लगचे लिात यते असत याय हनवाडा करणे सरदाराांना ित्रे िािहवणे युद्धासािी 

सैहनक तयार िेवणे खातेहनहाय िैशाचे वाटि करणे गोळा बारूद तलवारी सज्ज िेवणे इत्यादी कायु अहहल्याबाईंनी 

अहतशय उत्कृष्ट प्रमाणात करीत होत्या वीस-बावीस व यामध्ये अहहल्याबाई कुशल प्रशासक बनल्या याचे दाखल े

इहतहासामध्ये आहते. अहहल्याबाई आिले सासरे मल्हारराव हा बरोबर रणाांगणावर ही गेल्या हतथे ही त्याांनी धाडस 

साहस आहण कौशल्य दाखवून सवु कायाुत भाग घतेल्या िण त्याांचे मत होते की युद्ध ही हवनाशकारी प्रथा आह ेकारण 

युद्धामुळे जनतचेी जास्त हानी होते ज्या िशैामुळे लोकाांची प्रगती होऊ शकते त्या िैशाचा दरुुियोग हवद्या मध्ये होतो 

हशवाय समाजाचे राज्याचे प्रमुख व्यक्ती युद्धात गुांतल्यामुळे या प्रमुखाांचे प्रजेस उियोग होत नाही सामाय माणसे दकडा-

मुांगी प्रमाणे मरतात राज्याच्या हतजोरीवर भार िडतो या शक्तीचा उियोग राज्याचे नांदनवन करण्यासािी व्हावा असा 

त्याांचा दहृष्टकोन होता यामुळे त्याांचा कल युद्ध टाळण्याकड ेहोता. म्हणूनच चांद्रावताांची सोजे िुढे आिली फौज कमी आह े

त्यामुळे उगाचच माणसे मारण्यािेिा त्याांनी गहनमी कावा करून तडजोड केली. िण चांद्रावतानी जेव्हा त्या स्वतः रणात 

उतरल्या होत्या.अहहल्याबाईंचे युद्धा सांबांधीचे हवचार आजही आजच्या घडीतील त्यालाही लागू होतात ते हवचार आजही 

ताजे वाटतात. प्रमे आहण शक्ती या दोही गोष्टीचा वािर करून त्याांनी राज्याची प्रगती साधण्याचा सदवै प्रयत्न केला. 

कोणाचेही अयाय त्याांनी सहन केला नाही. प्रत्यि सासरे मल्हाररावाांना सुद्धा फटकारण्याची त्याांची चहमत होती. 

मल्हाररावाांना िणुे येथे कजफेुड करायला लावणे हा त्याांचा उत्कृष्ट नमनुा होता. अहहल्याबाईंनी अनेक राज्यात आिल े

प्रहतहनधी िेवले होते. हदैराबाद, लखनऊ, भोिाळ, ददल्ली, कलकत्ता येथनू त्याांना सवु कामकाजाची माहहती हमळे. त्या 

माहहतीचा उियोग त्या आिल्या प्रजचे्या कल्याणासािी करीत असत. 

नायोबाच्या (नातू) सुतकाचा हतसरा ददवस असताना काही लोक अडचण घेऊन अहहल्याबाईकड ेआले. त्याांना 

शोक आवरत नसतानाही त्या लोकाांच्या अडचणी जाणनू घेण्यासािी समोर गेल्या. जनतेला मागे दफरवायचे नाही ह ेत्याांच े

सूत्र त्याांनी शेवटियांत िाळल.े अहहल्याबाईंनी मल्हाररावाांच्या कारदकदीतील अनेक कायद्यात सुधारणा केल्या 

करिद्धतीमध्ये बदल केले, त्याांनी कला व उद्योग याांना प्रोत्साहन ददले. मरािी कवी मोरोिांत व शाहीर अनांतफां दी, िांहडत 

खुशालीराम याांचा सत्कार केला. हशल्िकार आहण कलाकार याांना िगार आहण मानमरातब ददला. महशे्वर येथे कािड 

उद्योगाला प्रोत्साहन ददले. 

व्यहक्तगत स्वाथाुिेिा राज्य व राज्यािेिा दशे श्रेष्ठ असे त्या मानत. राज्यकत्याांनी आिल्या नातलगाांची वतुणकू 

स्वच्छ िेवावी त्याांचे गुह ेिोटात घालू नये असे त्याांचे मत होते. एक राज्यशासन या नात्यान े त्याांनी सुरू केलेले अनके 

प्रकल्ि आिण आजही राबवतो. हजल्हा िररषदाांच्या िद्धतीची खेड्याियांत याय ही त्याांचीच कल्िना. त्याांनी राबवलेल्या 

अनके सामाहजक व राजकीय योजना आजही त्याांच्या बुद्धीवभैवाची साि दते आहते. 

सामाहजक काय:ु 

िाहनितच्या युध्दामध्ये सैय िाणी िाणी करत मेले ह े अहहल्याबाईंनी लिात िेवनू रिकाणी हवहीरी खोदनू 

घेतल्या गांगा प्रसादाच्या वेळी आश्रयस्थाने हवीत म्हणनू धमुशाळा बाांधल्या. हजल्हािररषद, खेड्याियांत याय, 

कुटीरउद्योग, हुांडाबांदी, दारूबांदी ह ेसारे कायु अहहल्याबाईंनी प्रथम सुरु केले. त्याांनी जांगलतोडीस हवरोध केला व ियावुरण 

सांरिणाचे कायु केले. हुांडा दणेाऱ्यास आहण घेणाऱ्या सही हशिचेी तरतूद केली. अहहल् याबाईंच् या राज् यात हवधवलेा दत्तक 

मूल घेण्याची िरवानगी होती. माळव्यातील हवधवाांना ितीच्या सांित्तीचा सुखाने उिभोग घेता यावा असे त्याांचे मत होते. 

प्रजचे्या सुखासािी अहहल्याबाई जागरूक होत्या. हवधवाांचा, स्त्रीयाांचा छळ करणाऱ्याांना िमा नव्हती. मांददराबरोबरच 

अनके मुस्लीम फकीरानाही त्याांनी खैराती ददल्या. त्या फकीराना साांगत आम्ही आिल्या दग्याुस वषाुसने दतेो मांददराचा 

नाश करणाऱ्या आिल्या भावाांना साांगा की धमु वैर करायला हशकवत नाही. ईश्वर अल्ला एकच आहते. अहहल्याबाईंनी 
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कचवना, िोवाड ेभहक्तिरगीते तसेच समाजसुधारणा करणाऱ्या रचना तयार करण्यासािी प्रोत्साहहत केले. अहहल्याबाईंनी 

अनके तीथुस्थानाांना गौरव प्राप्त करून ददला. त्याांना वषासुने तोडून ददली. यामागेही त्याांचा उदात्त हते ू होता कारण 

राज्यकते बदलले की त्याांना प्रत्यके राज्यकत्याु िढुे हात िसरावा लागू नये वषासुने तोडून ददली तर सवु अन्नछत्रे िाणिोया 

चालू राहतील. यासािी अहहल्याबाईंनी खाजगी िैशाचा वािर केला. प्रजचे्या सुखासािी अहहल्याबाईंनी आिली हतजोरी 

दोही हाताने लूटत असत कारण त्या प्रजेसािी, प्रजचेी आई म्हणनूच जगल्या. 

अहहल्याबाईचे धोरण साम्राज्य वाढवण्याचे नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही सीमावर त्याांनी आक्रमण केले नाही 

दसुऱ्याांची राज्य हमळायचे मनसबुे रचले नाहीत. युद्धामुळे होणाऱ्या अिररहमत हानीची अहहल्याबाईंना कल्िना होती. युद्ध 

टाळण्याचा त्या सदवै प्रयत्न करीत. िण युद्ध लागले गलेचे तर मात्र त्या सािात रण रणचांडीकेचा अवतार धारण करून 

तयार होत. अहहल्याबाईंनी आिल्या राज्यात व राज्याबाहरे ियाुवरण जलसांधारण यासािी सुधारणा घडवनू आणल्या. 

वनीकरण व जलस्त्रोत यावर उिाय केले. वय िशुििाांची व्यवस्था केली. उहाळ्यात रस्तोरस्ती िानिोयाांची व्यवस्था 

केली, मांददराांचा जीणोद्धार, घाट बाांधणे, रस्त्याांची कामे ही सवु त्याांनी आिल्या स्वधनातनू केली. त्याांनी िुणे ते महशे्वर 

अशी टिाल सेवाही सरुू केली. त्याांचे राजकीय कायहुी फार मोिे होते. प्रजचेे हहत हचे त्याांचे ब्रीदवाक्य होते.  

स्त्रीहवषयक काय:ु 

अहहल्याबाईचा काळ अडीचशे वषाुििेाही जास्त वषािुूवीचा. त्याकाळी स्त्रीवर अनके बांधने होती. हतला हशिण 

तर सोडाच िण मोकळेिणाने वावरण, हसणां, बोलणां याला सुद्धा सांमती नव्हती. अनके रूढी िरांिराांनी ती जखडून गेलेली 

होती. ितीचा मृत्यूबरोबरच आयुष्य सांिवले तीच सती असा दांडक होता. ित्नी मेली तर िरुुष लगेच दसुरा हववाह करू 

शकत असे. िरांतु िहतचा मृत्यू ित्नीचही आयुष्य सांिवनू जाई. 

अहहल्याबाईचे िती खांडरेाव याांचा मृत्यू झाला तेव्हा अहहल्याबाई केवळ 29 वषाुच्या होत्या. मलुगा नऊ वषाचुा 

आहण मलुगी सहा वषाांची होती. मुलां सोडून अहहल्याबाई सुद्धा सती जाण्यास हनघाल्या होत्या. िरांतु मल्हाररावाांनी 

आकाांत माांडला, िदर िसरला, त्याांच्या िायाशी डोके िेवले, त्याांना हवनांती केली की जीव द्यायचा तर प्रजेसािी द ेप्रजेची 

आई हो, मल्हाररावाांच्या इच्छेनसुार त्या सती गेल्या नाहीत. उवुररत आयषु्यात त्याांनी महान कतुुत्व केलां आहण सतीची 

प्रथा दकती घातक आह ेयाचा िुरावा ददला. 

एकदा चार ब्राह्मण अहहल्याबाईंच्या दरबारी यऊेन त्याांनी िैशाअभावी मलुींची लग्न जमणे किीण झाले आहे. 

हुांडा घेतल्याहशवाय कोणी लग्नास तयार होत नाही. यासांदभाुत दःुख व्यक्त केले. तेव्हा अहहल्याबाई म्हणाल्या मुलींना दवेी, 

लक्ष्मी म्हणावे आहण त्याांच्या प्रवेशासािी िैसे कसे घ्यावे. हा प्रश्न त्याांना िडला आहण त्याांनी लगेच जाहीर केले, यािुढ े

कुिल्याही जाती जमातीत हववाहावेळी मलुींच्या माता हित्याकडून िसैे (हुांडा) घेतल्यास तो गुहा समजण्यात येईल. आहण 

जेवढे िसैे घेतील त्याांच्याकडून दाम दपु्िट िैसे घेण्यात यईेल. आहण त्याच्या नकला करून अहहल्यादवेींनी प्राांतोप्राांती 

िािवल्या. हुांडाबांदीची सरुुवात त्याांनी अडीचशे वषाांिूवीच केली. सतीबांदी करण्यासािीही त्या धडिडत होत्या. त्याांच्या 

घरातल्या १८ हस्त्रयाांना त्याांनी सती जाताना िाहहलां. िढुच्या काळात सतीबांदी झाली िण समाजाचे मन सतीबांदी सािी 

तयार करण्याचे मोिे कायु अहहल्यादवेींनी करून िेवले होते. 

अहहल्याबाई म्हणत ज्या रूढी अांधाराकडून उजेडाकड े नतेात त्या रूढी आम्हाला माय आहते. उजेडाकडून 

अांधाराकड ेनणेाऱ्या रूढींना आम्ही अांधश्रद्धा मानतो. आहण तशा रूढी िाळताना प्रत्यकेाने हवचार करावा. अहहल्याबाईंची 

मुलगी मुक्ताच लग्न रूढी मोडून िरलां आहण रूढी मोडूनच झालां. 

अहहल्याबाईंनी त्याांच्या राज्यातील अहधकाऱ्याांना साांहगतले की हस्त्रयाांचा समान हा माळव्याचा महालौदकक 

झाला िाहहजे. हवधवा स्त्रीकडून नजराणा घेऊ नये. हवधवेकडून नजराना घेणे म्हणजे शुद्ध दरोडा आह ेअसे त्याांचे मत होते. 

म्हणनूच त्याांनी हस्त्रयाांना दत्तक घ्यायची िरवानगी ददली होती. 

धार्ममक काय:ु 

अहहल्याबाईचे धार्ममक कायु ह ेसमाजकायाुशी जोडलेले होते. िारलौदकक सुखासािी नव्ह ेतर माणसासािी त्या 

धमुकायु करीत होत्या. 

शिैहणक काय:ु 

महशे्वर राजधानी झाल्यानांतर तथेे नामवांत वैद्याांना आमांत्रण दऊेन िय या रोगावर सांशोधने सरुू केली. सांस्कृत 

िािशाळा उघडली गेली. हवद्वानाांना व कलावांताांना राजाश्रय ददला. मुलींची िािशाळा आहण हस्त्रयाांना शस्त्रहशिण, 

उद्योगहशिण ह ेअहहल्याबाईंनी दोनशे वषािुूवी सरुू केले. 

सामाहजक हवकासात अहहल्याबाईंच्या धोरणाच्या योगदानाचा आढावा: 
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अहहल्याबाईया िणु्यशील, धार्ममक, म्हणनू िूणु जगाला माहीत आहते.  रिकरिकाणी घाट, दवेळे, धमुशाळा, 

अन्नछत्र,े हवहहरी, तळी, कुां ड,े रस्ते बाांधण्याचे कायु त्याांनी केले. िरांतु त्याांना स्वतःची स्ततुी मात्र हवषसमान वाटत होती. 

आज आिण समाजसवेक म्हणवणाऱ्या काही नेत्याकड ेिाहहले तर त्याांना त्याांच्या कायाचुी स्ततुी आहण प्रहसद्धीच हवी 

असते. समाजहहत, समाजहवकास, गररबाांचे कल्याण अशा बाबींकड ेकेवळ काहीच नेत्याांचे लि असते. 

अहहल्याबाईंनी प्रजचे्या नैहतक उन्नतीकडहेी लि ददले. त्याांनी स्वतःचे जीवन िहवत्र, त्यागमय साधे िेवनू 

जनतिेुढे आदशु िेवला होता. प्रजेसािी जाचक हनयम रद्द करून नवीन हनयम त्याांनी केले. प्रजलेा सुरहिततचेा अनभुव  

त्याांनी ददला. त्याांच्या काळात कधीही दषु्काळ िडला नाही ककवा कशाची टांचाई भासली नाही. आजचे राज्यकते तर 

त्याप्रमाणे वतनु व राज्यकारभार केला तर खरोखरच सांिूणु जगामध्ये भारत महासत्ता बनल्याहशवाय राहणार नाही. 

समाजहवकासासािी त्याांनी माांडलेले त्या काळातील त्याांचे हवचार आजही मागुदशुक िरतात. 

साराांश 

दहिण भारतातील प्रहसद्ध हवद्वान इहतहास तज्ञ रावबहादरु, चचतामणी, हवनायक वैद्य याांनी अहहल्याबाई सांबांधी 

हलहहले की अहहल्याबाई आिल्या अनेक सद्गुणाांनी महाराष्ट्रातच नव्ह ेतर अहखल मानवजातीस भषूण झाली आहे. त्याांची 

बुहद्धमत्ता व्यािक होती. त्याांची धमुशीलता इतकी उदात्त होती की, धमाुच्या आहण नीहतच्या प्रत्यके बाबतीत त्याांनी आिल े

नाव अजरामर करून िेवले. त्याांचा दानधमु इतका प्रचांड की तसा दानधमु आजवर भारतात कोणी केला नाही. आिल्या 

राज्या खेरीज इतर राज्यातही प्रचांड वास्तू उभारणाऱ्या अहहल्याबाई याच एकमेव आहते. 
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   साराशं: 

भांडवलशाही व्यवस्थेतनू वनमायण झाललेी सीएसआर ही सकंल्पना शाश्वत ववकासाच्या 

सामावजक पलैुशी जोडली गलेी आह.े व्यवसायातनू वमळणारा नफा समाज ववकासाच्या उपयोगी कसा 

लावता येईल या दवृिकोनातनू वनमायण केलेली व व्यवसायाचे नैवतक मूल्य जोपासणारी ही सकंल्पना 

आह.े भारतात समाज ववकासासाठी व्यवसायाचंा स्वीकार (सीएसआर) २०१३ मध्ये कायद्यानुसार 

करण्यात आला. सीएसआर ह ेभारतीय संस्कृतीच्या परोपकार या प्रवृत्तीशी संबंवधत  आह.े तसेच त े

लोकशाहीच्या मूल्यांशी ससुंगत आह.े ह ेववश्व ची माझे घर, वसधैुव कुटंुबकम ककवा परोपकाराथय इद ं

शरररम, बंधुता, समता आवण न्याय या संवैधावनक त्रीसूत्रीत आवण कल्याणकारी राज्य सकंल्पनमेध्येही 

परोपकार प्रकषायने ददसतो. पुण्य प्राप्तीसाठी अवस्तत्वात असलेली परोपकाराची प्रवतृ्ती पररवतयनाच्या 

स्वरूपा नुसार बदलललेी आह.े पूवी व्यवसायातनू वमळालले्या नफ्या चा वापर व्यावसाइक आपल्या 

मजीनसुार व्यविगत वहतासाठी आवण धार्ममक कायायसाठी अवधक करीत असत. त्यातनू आध्यावत्मक 

समाधान वमळववण्याकड े कल होता. परंतु शाश्वत ववकासाची संकल्पना आल्यानतंर मात्र धार्ममक  

कायायपेक्षवह समाजवहत, लोकवहत याला अवधक प्राधान्य दणे्यात येऊ लागले. आवण त्यातूनच आरोग्य, 

वशक्षण, पयायवरण, रोजगार, सामावजक सक्षवमकरण, ग्रामीण ववकास, सामावजक सवहष्णतुा, मवहला 

ववकास, वनवारा, मलूभूत सुववधा यासारख्या समाज ववकासाच्या घटकावंर लक्ष कें दित करून 

व्यवसायातनू वमळणाऱ्या नफ्यातील दोन टके्क एवढा वाटा आपले उत्तरदाईत्व/जबाबदारी म्हणून 

सीएसआर च्या माध्यमातून व्यवसाय पार पडतानंा ददसतात. कल्याणकारी भूवमकेतनू वनमायण झालेली 

लोकशाही खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने ववकास प्रदिया अवधक सक्षमपणे परोपकार भावनतेून 

शाश्वततकेड ेघेऊन जाताना ददसते. २०१३ पासनू व्यावसाइक सीएसआर च्या माध्यमातनू राबववलले े

उपिम वनवितच कल्याणकारी आवण ववकास करणारे आहते. सीएसआर मुळे अनकेांच्या जीवनात 

आमलूाग्र बदल झाले. दकत्यके गावे स्वयंपूणय झाल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. सीएसआर चा योग्य 

वापर झाल्यास सध्या अववकवसत म्हणून ओळखला जाणारा आपला दशे स्वावलंबी आवण स्वयंपणूय 

होण्यास वेळ लागणार नाही.  

प्रमखु सजं्ञा: सीएसआर, नैवतक मलू्य, परोपकार, शाश्वत ववकास, जबाबदारी, भूवमका  

 

 

प्रस्तावना:  

 सीएसआर म्हणजे व्यवसायाचंी सामावजक जबाबदारी. व्यवसायामुळे व्यवसाय करणाराला जरी फायदा होत 

असला तरी नैसर्मगक संपदचेी आवण मानवी संसाधनाची जी हानी होते ती भरून काढण्यासाठी जाणीवपूवयक व्यवसायानंा 

काही बंधने घालण्यात आली आहते. ज्या कंपनी ची गुतंवणकू ५०० कोटी, वार्मषक उलाढाल एक हजार कोटी आवण 

वनव्वळ नफा पाच ककवा त्यापके्षा अवधक आह े अशी भारतातील ककवा भारतात व्यवसाय करणारी परदशेी कंपनी 

सीएसआर कायद्याखाली आणण्यात आली आह.े  कंपन्याच्या उभारणीत जसे भागधारक (shareholder) महत्वाच े

असतात तसेच नफा वमळवून दणे्यासाठी लाभधारकही (stakeholder) महत्त्वाच े असतात. लाभधारकामंध्ये कामगार, 

ग्राहक आवण प्रभाववत क्षेत्र याचा समावेश होतो. या लाभ धारकांच्या वहतासाठी आवण कल्याणासाठी कंपनी ने आपल े

उत्तरदाईत्व पार पाडावे यासाठी सीएसआर अतंगयत जबाबदारी वनवित करण्यात आली आह.े कंपनी मुळे ज्या-ज्या 

संसाधनाचंे नकुसान होते त्यांची भरपाई वा परतफेड करण्यासाठी सीएसआर ही व्यवस्था सामावजक जबाबदारी समजनू 

समाज ववकास करण्यावर भर दतेे. 

 समाज ववकास ही स्वततं्र सकंल्पना आह.े ती समदुायाच्या गणुात्मक बदलावर/ पररवतयनावर प्रभाव दशयवीत 

असते. मानवी जीवन वनवायहासाठी आवश्यक असणारे घटक, मलूभतू गरजाचंी पतूयता, साधनाचंी उपलब्धता, उपभोग 
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क्षमता ह ेसमदुायाच्या ववकासाचे एकक आहते. या एककाचं्या पूतयतसेाठी कल्याणकारी शासन व्यवस्था अवस्तत्त्वात आह.े 

मात्र ती पुरेशी नाही त्यामुळे वतला अनके खाजगी पयाययाचंा स्वीकार करून ववकासाचे लक्ष्य साध्य करणे िमप्राप्त असते. 

दसुऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या औद्योवगकरणाने आर्मथक ववकास करण्यास मोठा हातभार लावला आवण सामावजक 

स्तरावर समस्या वनमायणही केल्या. कुटंुब ववघटन, कामगारांचे शोषण, दाररिय, व्यसनाधीनता, अज्ञान, अंधश्रद्धा, 

कुपोषण, गुन्हगेारीकरण यासारखे मानववनर्ममत प्रश्न तर कारखान्यातनू बाहरे पडणाऱ्या काबयन डाय ऑक्साइड मुळे 

होणाऱ्या प्रदषूणाने मानवी आरोग्य धोक्यात आणले. कारखान्याचे रसायन वमवश्रत दवूषत पाणी, दवूषत वायु हे नैसर्मगक 

संपदा नि करण्याच्या मागायवर आहते. या सवाांचा पररणाम समाज आवण सजीव सृवि च्या ववकासास अडसर वनमायण 

करीत आहते. व्यवसायानंी आर्मथक ववकासाला चालना ददली ह ेखरे असले तरी आर्मथक ववकास जोपयांत सामावजक ववकास 

घडवू शकत नाही तोपययत त्या आर्मथक ववकासाचा प्रभाव ददसत नाही. आवण म्हणनूच उद्योग व्यवसायानंी समाजाप्रती 

आपले कतयव्य पार पाडण्यासाठी आवण समाज ववकासात आपले योगदान दणे्यासाठी सीएसआर च्या माध्यमातनू 

सामावजक जबाबदारी घेण्यास सरुवात केली आह.े 

उद्देश:  

1. सीएसआर ही समाज ववकासासाठी ववकवसत करण्यात आललेी व्यवस्था समजनू घेणे.  

2. सीएसआर अतंगयत कंपन्या नी समाज ववकासावर केलले्या गुतंवणकुीचा अभ्यास करणे.  

3. सीएसआर ची समाज ववकासाची भूवमका समजनू घेणे.  

अभ्यास पद्धती: प्रस्ततु सशंोधन पेपर दयु्यम तथयांचा वापर करून तयार करण्यात आला आह.े यासाठी सीएसआर शी 

संबंवधत पुस्तके, कंपनी चे सीएसआर अहवाल, कॉपोरेट वमवनस्री ची सीएसआर संबवंधत मावहती, इंटरनेट, वेबसाइट ई. 

चा आधार घेण्यात आला आह.े  

सीएसआर ची भवूमका:  

    व्यवसायमध्ये १९६० च्या दशकात समाज कल्याण, समाज ववकास या सारख्या भूवमका रुजण्यास सरुवात 

झाली. सीएसआर चा स्वीकार झाल्यानतंर भागधारकांकडून लाभधारकाकंड ेया सहभाग आधाररत भूवमकेला महत्त्व आले. 

उद्योगाचा लाभ मागास, वंवचत घटकांना करून दऊेन समाजववकास साधण्यास हातभार लावणे व शाश्वत ववकासाची 

संकल्पना अमलात आणणे ही महत्त्वाची भूवमका सीएसआर ची आह.े शाश्वत ववकास सामावजक प्रगती वशवाय एकाकी 

आह े म्हणनूच सीएसआरच्या माध्यमातनू व्यवसायाची जोड समाज ववकासाला दऊेन ववकास साध्य करणे त्यासाठी 

सवयसमावेशक असा परोपकार, सामुदाईक शाश्वतता, व्यावसाइक समभागी मूल्य, व्यूहरचनात्मक परोपकार प्रवृत्ती आवण 

सामुदाईक नागररकत्व ही भूवमका घऊेन समाजाच्या कल्याणासाठी, वहतासाठी आवण सवाांगीण ववकासासाठी उत्तरदाई 

होणे ही भूवमका सीएसआर ची आह.े  

सीएसआर च ेववकासातील योगदान:  

भारतात आजवमतीस १२०० कंपन्या सीएसआर अंतगयत समाज ववकासाचे उपिमात सहभागी झाल्या आहते. 

त्यातील नामांदकत १८ कंपनीचा अभ्यास केला असता दशेाच्या ववववध भागात या कंपनी ने वशक्षण, आरोग्य, पयायवरण, 

मवहला ववकास, रोजगार, कौशल्य ववकास, वृक्ष संवधयन, पाणलोट क्षेत्र ववकास, जल व मृद संधारण, पायाभतू सुववधा 

ववकास, वपण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते, िीडा, प्रवशक्षण, तंत्रज्ञान ववकास, तवतहावसक वास्तु संवधयन, पारंपररक 

वारस्याचे जतन यासारख्या समाज ववकासाच्या उपिमावर करोडो रुपये खचय केला आह.े प्रत्यके कंपनी चा समाज 

ववकासावरील सरासरी खचय हा १०० कोटीच्या वरच आह.े सामावजक जबाबदारी म्हणनू व्यवसायानी स्वीकारलेली ही 

भूवमका आवण त्यातनू लाखों मागास, वंवचत, आर्मथक सामावजक दषृ्या ववकासापासनू परागदंा असलले्या, ववववध दधुयर 

आजाराने त्रस्त असलले्या व्यवि, बेरोजगार व्यवि, दषु्काळग्रस्त गावे, ददव्यागं व्यवि याचं्या जीवनात आनंद वनमायण 

करीत आह.े सीएसआर चा कायदा केल्यामुळे कंपन्याना सामावजक ववकासाची जबाबदारी परोपकाराच्या भूवमकेतनू पार 

पाडणे शक्य होत आह.े कोववड-१९ च्या महामारीत आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी, अस्वच्छतमेुळे वनमायण होणारे 

अनारोग्याचे प्रश्न स्वच्छतचे्या मागायने सोडववण्यासाठी, नैसर्मगक संकटातनू गावे दषु्काळ मुि करण्यासाठी, बेरोजगारानंा 

रोजगाराच्या संधी कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून वनमायण करण्यासाठी शासनासोबत अनके कंपन्या आपले योगदान दते 

आहते. सीएसआर चे ह ेयोगदान समाज ववकास सकंल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात आपली भूवमका पार पाडत आह.े  

वनष्कषय: 

1. सीएसआर चा कायदा केल्यामळेु पाच कोटी ककवा त्यापके्षा अवधक नफा वमळववणाऱ्या ववववध वस्तूचंे उत्पादन 

करणाऱ्या कंपन्या समाज ववकासाची जबाबदारी स्वीकारत आहते.  

2. समाजातनू वमळववलले्या नफ्याचा उपयोग समाजासाठीच करण्याचे बंधन व्यवसायांना केल्यामळेु व्यवसाय मोठ्या 

प्रमाणात आर्मथक मदत समाज ववकासासाठी करीत आहते.   
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3. सीएसआर च्या अमंलबजावणीत लोकसहभाग, पारदशयकता, सामुदाईक नागररकत्व, नफा प्रेरणा यासारख्या 

उदद्दिामुळे समाज ववकासाचे संख्यात्मक पररणाम ववकासाच्या एककावर ददसत आहते.  

     :  

1. Agrawal Sanjay K. (2008), Corporate Social Responsibility in India, Sage Publication, New Delhi. 

2. Idowu Samuel, Editor in Chief, (2013), Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility, Springer, 

Berlin Heidelberg 

3. https://indiacsr.in>Books Handbook on Corporate Social Responsibility in India. Seen on dated 

13.03.2022 at 11.30 a.m.  

4. Koli Archana and Mehta Rutvi, 10
th

 Dec. 2020, A Article on Corporate Social Responsibilty in the 

times of COVID-19: A Study of India’s BFSI Sectors published in www.downtoearth.org.in seen on 

dated 13.03.2022 at 2.30 p.m. 

5. Various companies’ websites involved in CSR activities 

http://www.downtoearth.org.in/
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  .               चामे 

सहाय्यक प्राध्यापक , वििेकानंद महाविद्यालय (स्िायत्त)कोल्हापूर 
 

 

           :  

  मवहलांच्या समस्यांचा ऄभ्यास हा ऄनेक िर्ाापासून महत्त्िाचा विर्य रावहलेला अह.े 

कारण मवहलाही समाजाचे दपाण अह.ेम्हणून स्िामी वििेकानंद म्हणतात.| तुम मुझे ऄच्छी मााँ दो 

मै तुम्ही ऄच्छा दशे दूंगा वशक्षणात स्त्रीयांनी सगळयांना अपल्या बौविक क्षमतेचा पररचय करून 

ददला अह.े ऄनेक मवहलांनी समाज विकासात महत्त्िाचे योगदान ददले अह ेप्राचीन काळापासून 

जर विचार केला िेदमंत्ांचे ज्ञान पण वस्त्रयांना होते जगाच्या विकासात पुरुर्ाप्रमाणे वस्त्रयांचे 

योगदान पण तेिढेच महत्त्िाचे अह ेभारतातील मवहलांनी समाज पररितानाला महत्त्ि ददल ेअह.े 

वस्त्रयांनी कधी मुलासाठी कधी पतीसाठी तर कधी अपल्या कुटंुबासाठी सातत्याने त्याग केला अह.े 

समाजातील ऄनेक प्रथा परंपरा मवहलांना जखडून ठेिल ेऄसल्या तरी ज्या ज्या िेळी मवहलांना 

समाजात मानसन्मान वमळाला त्यांच्या हातात सत्ता वमळाली ऄशा िेळी त्यांनी अपल्या कायााची 

छाप पाडली अह े. 

समाज सुधारणेत मवहलांचे योगदान ऄवतशय महत्त्िाचे अह े .महात्मा गांधीजींनी दशेाच्या 

स्िातंत्र्य अंदोलनात मवहलांना समाविष्ट केले होते. भारताच्या स्िातंत्र्य लढ्यात ऄनेक मवहलांनी 

अपले महत्िपूणा योगदान ददले अह.े देशाच्या विकासात अजपयंत ऄनेक मवहलांनी योगदान ददल े

अह े .समाज काया करत ऄसताना वशक्षण घते ऄसताना वस्त्रयांना ऄनेक प्रथा परंपरा मोडीत 

काढण्यासाठी संघर्ा करािा लागला समाजात ऄसणाऱ्या ऄनेक िाइट प्रथा बंद करण्यात 

मवहलांची भूवमका महत्त्िपूणा रावहली अह े सामावजक प्रथा परंपरातील बदल वशक्षणाचा हक्क 

तसेच प्रशासनाच्या महत्त्िपूणा पदािर काम करून अपल्या कामाचा प्रभाि वनमााण केला अह े

.अज राजकीय अरक्षणामुळे वस्त्रयांनी अपल्या कायााच्या माध्यमातून समाजातील ऄनेक ऄवनष्ट 

प्रथांना अळा घातला अह े .वस्त्रयांना राजकारणात अल्यापासून दारूबंदी गुटखाबंदी यासारख्या 

िाइट प्रथा िर बंदी घालण्यासारखे महत्त्िपूणा वनणाय शासनाला घेण्यास या मवहला जकजुटीने 

विजय प्राप्त केला अह े

      :- 

1. समाजसुधारक मवहलांच्या कायााचा अढािा घेणे . 

2. समाज सुधारणेत मवहलांची भूवमका ऄभ्यासणे 

        :- 

1. समाज सुधारक स्त्रीयाच्या कायाामुळे वस्त्रयांचा दजाा ईंचािला अह.े 

2. फक्त सुवशवक्षत मवहलांनाच फायदा झाला अहे. 

           :- 

प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रामुख्याने  दयु्यम  तथ्य संकलनाचा िापर करण्यात अला अह.े 
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               लोपामुद्रा ही ऄगस्ती मुनी ची पत्नी होती दोघानंी वमळून ऊग्िेदातील जक सूक्त रचले होते अपल्या 

सदाचरण अवण पावतव्रत्य धमापरायण त्यामुळे लोकामुद्रा पतीला वप्रय होती . वतच्या सदाचार यामुळे पती समाधानी 

होते. अपल्या पावतव्रत्य त्यामुळे लोपामुद्रा भारतीय संस्कृतीत ऄमर झाली अह े. 

     :- 

िैददक सावहत्य विकासत ब्रह्मिाददनी विदरु्ी गागीचे महत्ि खूप मोठे होते. 

      :--  

वह जक बुवििान स्त्री होती ईपवनर्द काळातील जक श्रेष्ठ विदरु्ी म्हणून वतला ओळखले जायायचे. 

            :-  

ऄवतशय ईच्च दजााची संत म्हणून बवहणाबाईंना ओळखल े जाते जात होते संत बवहणाबाईंनी 729 ऄभंग वलवहल े

अहते. त्यांची पंचतत्िाचा पाळणा ही रचना फार प्रभािी ठरली अह.े त्यांच्या काव्यात पाळणे संवचत, सोंग, भात 

,भूत ,भैरि, श्री कृष्ण, तुळस, विठ्ठल ,आत्यादी च्या अरत्या ऄसे ऄनेक विर्य ददसून येतात. पावतव्रत्य मवहमा ,नाम 

मवहमा, पंढरी ि पांडुरंग, मवहमा ही त्यांनी अपल्या काव्यातून गायला अह े .त्यामुळे समाज सुधारनेला पाठबळ 

वमळाले अह.े  

           :- 

यांनी माणसाच्या हृदयाला हलेािणारे ऄभंगाची रचना करत ऄसत त्यांचे जिळपास 300 ऄभंग अहते. या 

ऄभंगाच्या माध्यमातनू समाजात जनजागतृी करून अणण्याचे काम संत जनाबाइ यांनी केले अह.े संत मकु्ताबाइ संत 

मुक्ताबाइ चे स्थान महाराष्ट्रात संत पररसरामध्ये ईल्लेखनीय अह ेमुक्ताबाइने 250 ऄसे जकूण पद वलवहले अहते 

पवहली संत किवयत्ी म्हणून वतच्याकडे पावहल ेजाते मुक्ताइने अपल्या जीिनात अलते संताच्या ऄंकात दोन केल े

तसेच अध्यावत्मक क्षेत्ात मुक्ताइची प्रगती ऄवतशय ईच्च दजााची होती राजमाता वजजाबाइ वशिरायाला घडण्यामध्ये 

               :- 

यांचे ऄवतशय मोलाचे योगदान अह े जक थोर पुरुर्ांची अइ म्हणून अपल े कताव्य पार पडन्या मध्य े

वजजाबाइ कुठेही कमी पडल्या नाहीत. थोर परुुर्ांच्या माताही त्यांच्या थोर ऄसतात याची जाणीि वजजाबाईंच्या 

कायााकडे पावहलेने होत.े  

                :- 

अपले साम्राज्य जपण्यासाठी प्राण पणाला लािणारी ताराबाइ जक धाडसी स्त्री होती वतन ेअपला राज्याचा 

ताबा घेतल्यापासून दकल्ल्या दकल्ल्या िरून प्रवतकाराच्या योजना ताराबाइनी तयार केल्या. ताराबाइचा नेतृत्िान े

मराठ्ांची शक्ती ददिसेंददिस िाढू लागली सिा महाराष्ट्राला ताराबाइचा वनस्िाथा सेिा ि धमाप्रेम याची कल्पना 

अह.े 

               :- 

कतुात्िान चाररत्र्याचा अवण नतेृत्िाचा अदशा मवहलेकडून घ्यािा ऄशी मवहला म्हणजे ताराबाइ होळकर 

होय. त्यांचा कणखरपणा ि बाणेदारपणा सिा श्रतु अह ेप्रमावणक ि कताव्यवनष्ठ ऄवधकाऱ्याची नेमणूक करत ऄसतात 

त्यांच्या राज्यात सुख शांती ि समाधान होते त्यांनी ईद्योगांना राजाश्रय ददला. ईद्योगात त्यांनी भरभराटी अणली 
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युिासाठी लागणाऱ्या दारुगोळयाची कारखाने त्यांनी अपल्या राज्यात वनमााण केली अह.े  ऄवहल्याबाईंनी अपल्या 

राज्यात पयाािरण ि जलसंधारण यासाठी सुधारणा घडिून अणल्या िनीकरण ि जलस्त्रोत यासाठी त्यांनी काम केल े

अह ेरस्ते मंददर घाट बांधण ेिन्य पश ुपक्षांची व्यिस्था करण ेयासारखे मानितािादी काया ऄवहल्याबाइ नी केल ेअह े

ऄवहल्याबाइ जक ईत्तम प्रशासक होत्या. कस्तरुबा गांधी महात्मा गांधी सोबत सत्याग्रह केला त्याचबरोबर ऄनेक 

अंदोलनात त्यांनी सहभाग घतेला ऄत्यंत साधे जीिन जगणे, महात्मा गांधी च्या कायाात त्यांनी खूप मदत केली 

भारत छोडो अंदोलनात भाग घेतला त्यामुळे त्यांना तुरंुगिास पण भोगािा लागला. 

               :- 

भारतीय वस्त्रयांचा गौरि राष्ट्रभक्ती राष्ट्रवनष्ठा यासारख्या गणुांनी संपन्न स्त्री होत्या महात्मा गांधीजीच्या 

स्तरात त्यांनी मवहलांना ओढल ेपंवडत नेहरंूनी त्यांचे काम पाहून ईत्तर प्रदेशच्या पवहल्या मवहला राज्यपाल म्हणून 

त्याची नेमणूक केली अपल्या कतुात्िाने समाज सुधारणेत सरोवजनी नायडू यांचे योगदान खूप महत्त्िाचे अह.े 

सावित्ीबाइ फुले स्त्री वशक्षणाचे अद्य क्ांवतकारक म्हणून सावित्ीबाइ फुल ेयांना ओळखल ेजाते पणु्यात वशक्षणाची 

सोय नव्हती तेव्हा महात्मा फुल ेयांनी मुलींसाठी पवहली शाळा सुरू केली पण त्या काळातील वशक्षणाला होणारा 

विरोध त्यामुळे मवहला वशवक्षका वमळत नव्हती त्यामुळे महात्मा ज्योवतबा फुल ेयांनी अपली पत्नी सावित्ीबाइ फुल े

या ऄवशवक्षत पत्नीला वशक्षण ददल ेि वतची वशवक्षका म्हणून नेमणूक केली समाजातून मोठ्ा प्रमाणात विरोध होत 

ऄसतानाही न डगमगता अपल े वशक्षण देण्याचे काम सावित्ीबाइ फुल े यांनी सुरु ठेिल े स्ितःला मूल नसतानाही 

त्यांनी ऄनेक ऄनाथ मलुांचा सांभाळ केला स्त्री वशक्षणात सावित्ीबाईंनी पुढाकार घेतल्याने अज ऄनेक मलुींना 

वशक्षणाची संधी वमळाली अह.े  

 मुख्याध्यावपका म्हणनू काम करत ऄसताना त्यांना मानवसक त्ास खूप दणे्यात अला पण अपल्या 

कताव्यापासून त्या दरू कधी केल्या नाहीत. पंवडता रमाबाइ जक थोर समाज सुधारक होत्या ऄमेररकेतील वस्त्रयांची 

प्रगती ि वतथली वशक्षण पिती पाहून भारतात परत अल्यानतंर त्यांनी भारतातील गरीब बाल विधिांना 

विधिांसाठी जक संस्था काढायची ऄसा वनश्चय केला .भारता ऄमेररकेतून परत अल्यानतंर त्यांनी आसिी सन ऄठराश े

जकोणनव्िद मध्य ेशारदा सदन नािाची संस्था स्थापन केली तस ेबायबल या ग्रथंांचे मराठीत भार्ांतर केल े.ऄनेक 

वस्त्रयांना त्यांनी मदत केली बालविधिा झाल्यामुळे वस्त्रयांना सासरे ऄपशकूनी म्हणनू शेड केला जात ऄस े ऄशा  

वस्त्रयांना पंवडत रमाबाईंनी खूप मदत केली अह.े 

      :- 

   समाज पररितानात मवहलांचे योगदान खूप महत्िाचे कारण समाजाच्या ईन्नतीसाठी वस्त्रयांनी सातत्याने 

संघर्ा केला अह.ेसतीप्रथा बंदी.बालवििाह बंदी यासारख्या प्रथांना बंद करण्यात वस्त्रयांनी मदत केली म्हणनू समाज 

पररितान घडिून अल.े देशाच्या स्िातंत्र्यलढ्यात वस्त्रयांनी पुरुर्ांच्या खांद्याला खांदा लािून लढा ददला अह े

ताराबाइ झाशीची राणी या सारख्या कताबगार मवहला भारतात होउन गलेले्या त्यांनी अपल्या समाजाच्या 

विकासात महत्त्िाची भूवमका पार पाडली अह.े अज दशेाच्या संसदेत अवण मवहला महत्त्िाची भूवमका पार पाडत 

अह ेसमाजातील ऄज्ञान ऄंधश्रिा पारंपाररकता या सारख्या व्यिस्थेला वस्त्रयांनी प्रखर विरोध केला अह े.ि समाज 

पररितान घडून अवण अणले अह.े ऄनेक भारतीय मवहलांनी अपल्या शौया दाखिले अह ेज्या ज्या िेळी वस्त्रयांनी 

सत्ता सूते् अपल्या हाती घेतली वतन ेपण मी पक्षपाती पणे पार पाडली अहे देशातील ऄवत महत्त्िाची ि प्रवतष्ठचेे पद 

मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रपतीपदािर ही मवहला विराजमान होत अहते ि अपली भूवमका चोखपणे पार पाडत 

ऄसताना ददसत अहते. ऄनेक वस्त्रयांनी समाज पररितानाच्या अंदोलनात सहभाग घेतला अह.े 
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     :- 

1)आवतहास के अइन ेमे मवहला सशक्तीकरण-डॉ. ममता गगंिर-सरस्िती प्रकाशन कानपरु. 

2)101 श्रेष्ठ मवहला प्रा. माधिी किी- विद्याभारती प्रकाशन लातूर 

3) डॉ. सरोवजनी बाबर, स्त्री वशक्षणाची िाटचाल. 

4) रेखा हहगोल,े मवहला सक्षमीकरण: समस्या अवण ईपाय. 

5) कमल भागित ि आतर, स्त्री चळिळीची िाटचाल. 

6) कमल भागित ि आतर, स्त्री चळिळीची िाटचाल. 

7) पिार, जयहसगराि, महाराणी ताराबाइ, कोल्हापूर, 1975.  

8)आंटरनेट 
 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 

Peer Reviewed Bi-Monthly                    Vol.2 Issue.4 Mar-Apr- 2022       

121 

   .                     

 

 

 

                                                                   
 

 

  .                     

              ,          ,              ,                    ,    

Email – sunandaaher2013@gmail.com 
 

 

           :   

 19                                                                       

                                    :                                 .        

                                                                                 

           .                              ,   -        ,             , 

          ,                       इ.                                                  

                                                          ,             

                                                                               .  

                                                                                     

               .                                                            

                     .                                 .                        

                                  .                          ,       ,                

                      “              ”                                            

                 .                                                                 

       . 

     : 

1)                                                                                           . 

2)                                                                                . 

3)                                                            . 

           : 

1)                                                                                . 

2)                                                              :                  . 

3)                                                                . 

          : 

                                                                                          

   .                            इ      ,                         . 

              : 

                              -                                                                      

                      .                                                                          

                                                                     ,                       

mailto:sunandaaher2013@gmail.com


IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

122 

   .                     

 

 

             :             .                                          .                                 

         ,                   ,                                                              

                                        . 

                                                                                    

                               .                                                                  

                                                                                           

           .                                                                                     

                                                                                              

      ‘     ’                     .                                       ‘          ’                  

           .                                            .     1895                      इ       

                                                                                                  

                 .   .28          1898                               .      25      1898      

                                                                    ‘        ’ (                        

                       )                                                                             

                   ‘                         ’                   .               1899              

                          :                                            .                           

                 इ    ,     ,         इ.                      ,       ऑ                 इ  इ     ,     

ऑ    इ          ,          ॲ       ,              इ      इ.                    .1 

   1898                                                 .                           

                                              .  14                                     .        

                                                                     .       -                    

                           .                          .                           ‘       ’               

                 .                                     ,        ,              इ.                     . 

                                                 .                          ,                            

       ,                                  .2 

   1898                                                                       

                           .                                                                       

    .                                                                               .            

                                                                                         

                                                                                               

                                                                          .                      

       1899              .                                               ,                    , 

                             1901                                                                 

                .                                                                  .                      

1902                                                           .                                  



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

123 

   .                     

 

 

                                     :                                ,                            .  

                                                                                                   

                                                                                     .            

        ,                                                                                           

     .                                                                .                         

                                  .                                    .                               

                                  ,                :                          . 

                          ,                 ,      ,                                        

                    .                                                                                  

              .                                               .                                    

                                                           . 

       : 

                                                                                    

                                                                                   .            

                                                                                                . 

                                      :             .                              .                      

                              . 13 ऑ      1911                                           .        

                                                            . 

       : 

1)                                                                              .                 

                                       . 

2)                                                                     :                  .           

                                   . 

3)                                                                           . 

4)                                                     . 

          : 

                                                                                 .  

           -   -                                   .                                                  

                     . 

      : 

1)          .  .-                      ,    ,                                  –           

            2005,      .36,37 

2)           ,           -        इ              ,           ,         -2011      .259 

3)   .       

4) इ       

 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 

Peer Reviewed Bi-Monthly                    Vol.2 Issue.4 Mar-Apr- 2022       

124 

   .            

 

 

 

 इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ :  डॉ. गले ऑमव्हटे 
 

 

  .            

             ,राजर्षी छत्रपिी शाहू कॉलजे ,कोल्हापरू 
 

 

        :-  

                                    ,   .                 ,         

                       ,     ,    ,     ,       ,     ,       ,    ,         

,      ,          ,                       ,                         , 

         ,       ,         ,    .                                       

                   . 

     :- 

1.                   ,   .                                           .                           .  

2.  .                                                                  .  

3.  .                                               . 

4.  .                        ,    ,                  .            

             :- 

                                                                             ,       ,       

       ,        ,                              . 

  .                       :- 

                                                                           .              

                                                                                     

             ,  .                                                                                

   .   .                                                                                         २ 

     १९४१                     . 

                                                                                        

             .                                      .                                     - 

                                                                                     .       

                                                                                                 

                                                                                     (No 

document no history )                                                                 

         .                                                                         

                                                                                       . 

                                                                        .                    

                                                                                       



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

125 

   .            

 

 

                  .                                                                           

                                                                                          

                   :-  

                                           ,       ,                                      

                                                                                   .        

                                                           ,     ,      ,        ,           

                ,        ,    -                                                .        

                                                                                            

                                      .                                                    

                                                    (              /      )              

                .  

                    ,                  ,                              ,         

                                                         .                             

                          . 

डॉ. गले याांनी देशभरािील तितिध तिद्यापीठाि प्राध्यापक म्हणनू काम केले      .       

  पुण े तिद्यापीठाि फुल-े आांबेडकर चेअरच्या प्रमुख, समाजशास्त्र तिभागाच्या प्राध्यापक, ओररसामधील 

तनस्िासमध्ये आांबेडकर चेअरच्या प्रोफेसर, नोडीक यथेे आतशयाई अतिथी प्राध्यापक, इत्स्टट्यूट ऑफ एतशयन 

स्टडीज कोपनहगेन, नेहरू मेमोररअल म्युतझयम आतण लायब्ररी निी ददल्ली, तसमला इत्स्टट्यूट मध्य ेप्रोफेसर म्हणून 

काम केले होि.े FAO, UNDP, NOVIB च्या सल्लागार रातहल्या होत्या . 

  .                            ),  

                 (२०१२). 
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  .                                   
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4. युतनव्हर्ससटी ऑफ कॅतलफोर्सनया ग्रॅज्युएट फेलोतशप, 1964-65, 1965-66 
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7. सातित्रीबाई फुले पुरस्कार, पद्मश्री कतिियच नारायण सुिे सािचजतनक िाचनलय, नातशक, 2002 
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ननष्कषष (Keywards) 

तात्कानलक हहदसु्थानात ५०० हन ज्यादा संस्थान े ऄसताना कोल्हापूर व बडोदा या दोन संस्थानात 

क्ांनतकारक चळवळींचा जोर होता. ही दोन संस्थान ेक्ांतीकारकांची गुप्त कें द्र बनली होती. याचा ऄथषच राजषी शाह 

महाराज अनण सयाजीराव गायकवाड यांचा स्वातंत्र्य चळवळीस गुप्त पाठींबा होता ह ेस्पष्ट होते. 

स्वाततं्र्य चळवळीतील राजषी शाहचं ेयोगदान 

             ३१ नडसेंबर १६०० मध्ये व्यापाराच्या हतेून ेस्थानपत ‘निटीश इस्ट आंनडया कंपनी’ने पुढील १५० वषाषमध्य े

टप्या-टप्याने भारतामधील ऄनेक प्रस्थानपत राज्ये अपल्या प्रभावाखाली अणली. आ.स. १८५७ च्या ईठावानंतर 

ऄनधकृतपणे निटीश सरकारच्या हाती प्रत्यक्षपणे हहदसु्थानचा कारभार अला. साम,दाम,दडं,भेद ऄशा सवष मागाषन े

निटटशांनी अपली सत्ता भक्कम केली. असेतुनहमाचल स्थापीत निटीश साम्राज्याने राणीच्या जाहीरनाम्यानुसार 

भारतामधील संस्थानांना ऄभय ददल.े नवनवध संस्थाननकांशी निटीश राजसते्तने केललेे कराराचे पालन करण्याची 

सक्ती केली. यथेून पुढे तत्काळ संस्थाने बरखास्त होणार नाहीत. परंतु कायदा सुव्यवस्थेचे कारण दाखवून कोणाही 

संस्थाननकास पदच्युत करण्याचा ऄनधकार निटीशांकडे कायम रानहला. त्यामुळे ऄनेक ननबंध,ऄतंगषत घडामोडींमुळे 

दबुषल झालेली भारतामधील नवनवध संस्थान े संस्थानांतगषत राज्यकारभार निटीशांकडून प्राप्त स्वातंत्र्यामुळे 

राज्यकारभार पाहत होती. थोडक्यात, निटीश राज्यसते्तशी एकननष्ठ राहनच संस्थाननकांनी कारभार करण ेऄपेनक्षत 

होते. जर कोणत्याही संस्थाननकाने निटीशांनवरोधी हालचालींचा प्रयत्न जरी केला तरी संस्थाननकांपुढे १८५७ च्या 

ईठावात भाग घतेलले्या संस्थाननकांचे ईदाहरण होते. त्यामुळे प्रत्येक संस्थाननक स्वतःच्या मयाषदा ओळखून होता. 

कोल्हापरू ससं्थान अनण निटीश ऄमंल : 

               आ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेब बादशहाच्या मृत्युनंतर मराठ्ांमध्य ेयादवी ननमाषण व्हावी म्हणून छत्रपती 

संभाजी महाराजांचे पुत्र शाहंची मोगलांनी सुटका केली. त्यानंतर महाराणी ताराराणीचा पक्ष नवरुद्ध शाहचंा पक्ष 

यांच्यात यादवी युध्द झाले.‘खेड’ या टठकाणी झालेल्या पराभवानंतर ताराराणीनी अपला पतु्र दसुरा नशवाजी याचा 

१० माचष १७१० रोजी दकल्ले पन्हाळगडावर राज्यानभषेक करून कोल्हापूरची स्वतंत्र छत्रपतीची नव्याने गादी 

ननमाषण केली. आ.स. १७१० कोल्हापूर राज्य स्थापन त ेआ.स. १९४९ मध्य ेकोल्हापूर संस्थान नवलीनीकरणापयंत १२ 

छत्रपतींच्या कारकीदष संस्थानात झाल्या.१ आ.स. १८२६ मध्ये बुवासाहेब महाराजांच्या काळात कोल्हापूर संस्थानशी 

तह होउन संस्थानमधील फौजा कमी करण्यात अल्या. आ.स. १८४५ मध्ये निटीशांनी नवीन कारभार व्यवस्था 

अणताना राज्य छत्रपतींचे,सत्ता कंपनी सरकारची व कारभार पाहण्यास सुपटरटेंडची ननयुक्ती करण्यात अली.२ पुढे 

१८५७ च्या ईठावामध्ये छत्रपतींचे बंधू नचमासाहबे महाराजांनी कोल्हापुरात गुप्तपणे बंडाचा प्रयत्न केला. परंत ुहा 

प्रयत्न ऄयशस्वी झाला. व निटीश सत्ता कोल्हापूर संस्थानामध्य ेभक्कम झाली.  

राजषी शाहचंा लोककल्याणकारी कारभार : 

             कागलचे जहागीरदार अनण कोल्हापूर संस्थानांचे टरजंट जयहसगराव ईफष  अबासाहबे घाटगे यांचे जेष्ठ 

नचरंजीव यशवंतराव ईफष  बाबासाहबेांचा जन्म २६ जून १८७४ ला झाला. व १७ माचष १८९४ ला कोल्हापूर 

गादीवर त्यांचा राज्यनभषेक झाला. त्यावेळी त्यांचे वय ऄवघे 20 वषष होते. त्यांनी अपले लक्ष कोल्हापरू 

संस्थानमधील प्रजाजनांचे दःुख, दाटरद्र्य,दनै्य ननवारण्याकडे ददल.े १८ माचष १८९४ ला जाहीरनामा काढून 

लोककल्याणाची ग्वाही ददली. आ.स. १९२२ ला त्यांच्या मृत्यू पयंत नशक्षण, समाजकारण, राजकारण, लोककल्याण, 

सावषजननक कामे, कला, सानहत्य,बहुजन ईद्धाराची चळवळ, मागासलेल्यांना नवशेष सोइ-सुनवधा, 

नशक्षण,ईद्योग,व्यापार,दळणवळण ऄशा ऄनेक क्षेत्रात कायषरत राहन लोकराजा,राजषी या पदव्या साथष ठरनवल्या. 

त्यामुळेच देशाच्या सामनजक सुधारणा चळवळीमध्ये शाह छत्रपतींचे नाव अदरान े घतेात. या क्षेत्रातील त्यांची 

कामनगरी वादातीत अह.े३ तसचे शाहचं्या नवषयी काही गोष्टी वादग्रस्त अहते त्यापैकी वादग्रस्त गोष्ट म्हणजे त्यांचा 

तथाकनथत निटीश धार्जजणेपणा होय. त्याबाबत नव्यान ेसंशोधनातून छत्रपती शाहचंी भूनमका स्पष्ट होत.े   

             शककत ेछत्रपती नशवाजी महाराजांना दरोडेखोर,लुटारू,म्हणून नहणवणारे निटीश,शाह छत्रपतींचे दत्तक 

अजोबा छत्रपती राजाराम महाराज अनण दत्तक वडील चौथे नशवाजी यांचे ऄपघाती मृत्यू घडवून अणले होत.े त्या 

निटीशांबद्दल शाहनंा कमालीचा नतरस्कार होता. परंत ु बलाढ्य निटीश साम्राज्याचे त े मांडनलक संस्थाननक होते. 

कोणत्याही दकरकोळ कारणानहेी त ेसंस्थान खालसा करू शकणार होत.े याची परेुपूर जाणीव त्यांना होती. या सवष 

पार्श्षभूमीवर छत्रपती शाह अनण निटीश यांच्या संबंधाचा ऄभ्यास करणे महत्वाचे ठरते. शाहपंूवी सुमारे ५० वषष 
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ऄल्पवयीन छत्रपतींच्या कारदकदी कोल्हापुरात होउन गले्याने निटटशांनी अपली पकड कोल्हापूर संस्थानावर भक्कम 

केली होती. त्यामुळे तशी कोणत्याही प्रकारची संधी शाह महाराज  निटटशांना दते नव्हत.े त्याबाबत ‘कनषल रे’ वरील 

नवषप्रयोगासारखी संकटे शाहुवंर येत. त्याबाबत तोफखाने गुरुजींनी शाहुनंवषयीची एक अठवण सांनगतली अह ेजी 

स्पष्टपणे शाहचें निटटश साम्राज्याबाबत मत व्यक्त करत.े राजषी शाह म्हणतात, “नवषप्रयोगाच्या अरोपामध्ये मला 

गोवण्याची निटटश गव्हरमेंटची आच्छा होती त्यात त्यांना यश अले तर अपल्याला कोणत्याही ऄंधार कोठडीमध्य े

घालून मारून टाकता अल ेऄसते व कोल्हापूरच्या राजघराण्यास नालायक ठरवून संस्थानही खालसा करून टाकल े

ऄसते.........(तथापी) पण  गव्हरमेंटच्या हातात मला नेस्तनाबूत करता येणार ऄस ेकसलेही हत्यार पडू न दतेा मी 

ऄत्यंत सावध होतो.” ४ यावरून शाहचंी निटीशांप्रतीची भूनमका स्पष्ट होते. 

कोल्हापरुातील ‘नशवाजी क्लब’ला गपु्तपण ेमदत :  

                       आ.स. १८९३ दरम्यान कोल्हापुरात गुप्तपण े ‘नशवाजी क्लब’ संघटना ननमाषण झाली होती. 

कोल्हापूरच्या बाबूजमाल दग्याषजवळ ‘दामू सोनार’ नामक तरुण जो ईत्तम बंदकुा तयार करत ऄसे त्याच्या घरी तरुण 

नमत्रमंडळी गोळा होत. या क्लब मधील तरुणांना निटीशांची सत्ता ईलथवून त्या जागी छत्रपतींचे वंशज शाहचें राज्य 

ननमाषण करायचे होत.े या संघटनेत शाह छत्रपतींचे धाकटे बंध ूबापूसाहबे महाराज कायषरत होते. तसेच छत्रपतींच्या 

दरबारात काम करणाऱ्या ऄनधकारी वगाषची मलुे,नातेवाइकांचा समावेश होता. त्यामध्य ेसंस्थानच ेददवाण रघुनाथ 

सबनीसांचा मुलगा रामचंद्र, हुजूर नचटणीस, नवठ्ठल दकतीकारांचा मुलगा दत्तात्रय, मुख्य महसूल ऄनधकारी 

नशरगावकरांच्या बनहणींचा मलुगा होते. शाहचें कारभारी रानहलेल े बाळासाहबे गायकवाड यांच्याकडे नशवाजी 

क्लबच्या सभासदांना सरावासाठी घोडे,बंदकुा,ऄन्य हत्यारे नमळत होती. आ.स. १९०१ पयतं शाह छत्रपतींचा ईघड 

पाठींबा या क्लबला ऄसल्याचे शाहचें पनहल े चटरत्रकार अण्णासाहबे लठे्ठ सांगतात. निटीशांच्या दडपणामुळे हा 

क्लब बंद करावा लागला.५ या नशवाजी क्लबला लोकमान्य टटळकांचेही सक्ीय सहकायष ऄसे. 

नवनवध क्ातंीकारकानंा गपु्तपण ेसहकायष : 

                 छत्रपती शाह महाराज ह ेलोकमान्य टटळक अनण आतर क्ांतीकारकांना सवषतोपरी मदत करत ऄसत. या 

संबंधीच्या नोंदी, कागदपते्र ठेवणे धोक्याचे ऄसलेने शाह छत्रपतींनी तशी खबरदारी जाणीवपूवषक घेतली होती. 

कोल्हापूर परुानभलेखागारामधील कागदपत्रांचा बारकाइने ऄभ्यास केला ऄसता ह ेस्पष्टपणे ददसून येत.े तरीही थेट 

तसा पुरावा नसल्यान े त्या व्यक्ती नवषयीच्या समकालीन लोकांच्या अठवणी चटरते्र, अत्मचटरते्र, पत्रव्यवहार या 

अधारे शाहचं्या क्ांतीकायाषतील मानहती ईघड होते. त्याची काही ईदाहरणे खालीलप्रमाण ेपाहता येतील.  

                  क्ांनतकारक नशवाजी क्लबचे सभासद ईत्तमराव शणेोलीकरांनी अपल्या अत्मचटरत्रात स्पष्ट केल ेअह े

दक, त्यांनी आ.स. १९१५ मध्ये ईपजीनवकेस ‘वननता वस्त्र भांडार’ सुरु केले.  शाह महाराज जाणीवपूवषक याच 

दकुानातून कापड खरेदी करत ऄसत. पुढे शणेोलीकरांच्या पत्नीच्या शस्त्रदक्येसाठी ८ ते १० हजार रुपये खचष शाह 

महाराजांनी ददल्याचे ते कृतज्ञतेने सांगतात. शणेोलीकरांप्रमाणे नारायण ऄंबपकर ह े सुद्धा नशवाजी क्लबचे सदस्य 

होते. शाह महाराजांनी त्यांना एकदा बोलावून नोकरी हवी का ऄसे नवचारल ेहोते. परंत ुऄंबपकरांनी ती नम्रपण े

नाकारली. ऄशाच अठवणी क्ांनतकारक सेनापती बापट, प्रनसध्द तात्कानलक नट गगंाधर गोखलेनीही सांनगतली 

अह.े गगंाधर गोखलेंना देशप्रेमाचे पोवाडे गाण्यासाठी ते प्रोत्साहन देत ऄसत.६  

                   नपेाळमध्ये लोकमान्य टटळकांच्या पुढाकाराने जो बंदकुीचा कारखाना काढण्याचा प्रयत्न सुरु होता 

त्याला शाह छत्रपतींनी ५,००० रुपयांची गुप्तपण े मदत केल्याची मानहती नशवाजी क्लबचे सभासद गोपाळराव 

पळसुल े देतात. भारतीय स्वततं्र लढ्यातील क्ांनतकारक अनण नंतर महान योगी बनलेल ेऄरहवद यांच्यानवरोधात 

कलकत्यामधील मानणकतोळा ईद्यानात बॉम्बस्फोट खटल्यात निटटशांनी मोठ्ा प्रमाणात पुरावे गोळा केले अनण 

ऄरहवद यांच्यावर खटला भरला. या खटल्याचा खचष ऄवाढव्य होता. तवे्हा बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड 

यांच्याप्रमाणे शाह महाराजांनीही त्यांना ५,००० रुपयांची मदत केली होती.राजषी शाह क्ांतीकारकांना मदत 

करतात ह ेज्ञात ऄसल्यामुळे नारायण खोपकर नामक क्ांनतकारक ह ेनिटटशांनवरोधात संस्थाननकांकडून मदत गोळा 

करत होते. ज्या संस्थाननकांकडून अर्जथक मदत नमळेल ऄशी यादी खोपकरांनी तयार केली होती. ज्यामध्ये शाह 

छत्रपतींचेही नाव होत.े नशवाजी क्लबचे एक नते े दाम ूजोशी यांना एका प्रकरणामध्य ेतुरंुगवासाची नशक्षा झाली 

होती. त ेकोल्हापुरातील तुरंुगात होत.े शाहमहाराजांनी गुप्तपणे त्यांना तरंुुगामधनू पळून जाण्यास मदत केल्याची 

अठवण दामू जोशींनी सांनगतली. त्याला दजुोरा देणारे ऄस्सल पत्र कोल्हापूर पुरानभलेखागारमध्ये अह.े७  

                  आ.स. १९०४ मध्ये श्रीधर खेर हा २३ वषाषचा िाम्हण तरुण कोल्हापुरात अला होता. 

निटटशांनवरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी तो देशभर दफरत होता. त्याने कोल्हापूरमध्ये कॉफी गृह काढण्याचा 



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

130 

 Dr Dhiraj Suresh Shinde 

 

 

प्रयत्न केला. निटटशांना अपण काहीतरी कृती करत अहोत ह ेदाखवण्यासाठी शाह महाराजांनी खेर यास ३ ददवस 

साध्या कैदेमध्ये टाकल.े व त्याची सुटका करून त्यास २० रुपयाची मदत केली. श्रीधर खेर व शाह महाराज 

यांच्यामध्ये १९०४ त े १९०६ दरम्यानची ६ पते्र ईपलब्ध अहते. हा श्रीधर खेर टटळकांच्या वधाष, नागपूर, 

यवतमाळ, ऄमरावती, हदै्राबाद, कोल्हापूर,गोवा,बीड ऄशा सशस्त्र गुप्त मडंळांपैकी बेळगावच्या गुप्त मडंळाचा 

सभासद होता. थोडक्यात तो टटळकपंथी क्ांनतकारक होता. व शाह महाराज त्याला गपु्तपण ेमदत करत ऄसत.८ 

                      पनहल्या महायुद्धामध्ये ऄनेक संस्थाननक निटटशांच्यावतीने प्रत्यक्ष रणागंणावर लढत होते. या 

दरम्यान कोल्हापरूमध्य े डफळे नावाच्या ऄनधकाऱ्याच्या नेततृ्वाखाली कोल्हापुरात सैननक भरतीची मोहीम चाल ू

होती. यावेळी सणगर गल्लीतील म्हाद ूगवंडी हा पलैवान ईघडपण ेया सैन्यभरतीच्या नवरोधात ईभा रानहला. त्यान े

शहरातील नवनवध तालमीतील तरुणांना एकत्र करून नवरोध सुरु केला. आ.स. १९१६ दरम्यान त्याच्या वतीन े

ऄंबाबाइच्या मंददरात एक फलक लावण्यात अला. त्यात स्पष्ट नलनहले दक जबरदस्तीने सैन्य भरती सुरु ऄसल्यास 

ईघडपणे नवरोध करावा. पंचगगंा रुग्णालय ज्या टठकाणी अज अह े त्या टठकाणी धमषशाळा होती तथे े सैन्यभरती 

करणारे ऄनधकारी-कमषचारी यांच्यावर म्हाद ूगवंडी व त्याच्या सहकायांनी हल्ला केला. पोनलसांनी म्हाद ूगवंडीस 

ऄटक केली. पुढे पन्हाळा दकल्ल्यावर त्याला ठेवण्यात अल.े नतंर शाह महाराजांनी त्याला लगेच सोडूनही ददल.े९     

                     एकूणच वरील सवष क्ांनतकारक व्यक्तींना राजषी शाहनंी केललेी प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष मदतीमुळे खऱ्या 

ऄथाषन े शाहनंा ऄसललेी सहानभूती प्रतीत होते. राजकीय चळवळीबाबत संस्थाननकास दकतीही सहानुभूती वाटत 

ऄसली तरी ईघड ईघडपणे स्वातंत्र्यचळवळीस मदत करण े ही गोष्ट संस्थाननकांवर आंग्रज राजप्रनतननधींची करडी 

नजर ऄसल्यान ेऄशक्य होती. संस्थाननकांना ऄत्यंत सावधपणे क्ांतीकारकांना मदत करावी लागत ऄसे. त्यामुळेच 

निटटशांचे साम्राज्य अनण संस्थानचे मांडनलकत्व यामुळे गुप्तपणे ही काये करावी लागत. परंत ु सतत त्यांना आंग्रज 

राजननष्ठचेे नाटक करावे लागत ऄस.े तशा प्रकारची पते्र निटीश ऄनधकाऱ्यांना नलनहण ेभाग होते. या पत्राअधारेच 

आ.स.१९२१ मध्ये राजषी शाहनंा स्वराज्यद्रोही ठरनवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न न.नच. केळकर, कॉ. श्रीपाद ऄमृत डांग े

करतात. परंत ुत्यामागील वास्तव समजून घेउन स्वातंत्र्यप्रेमी छत्रपती शाह महाराज नवीन संदभष, ऄप्रकानशत पते्र 

यामधून नव्यान ेसमजत अहते.  

राजषी शाह अनण लोकमान्य टटळक : 

                      भारतातील निटीश राजवटीनवरोधी प्रमुख राष्ट्रीय नेत े म्हणनू लोकमान्य टटळक ओळखल ेजातात. 

शाह छत्रपती अनण लोकमान्य टटळक यांच्या संबंधाबाबत वा.द.तोफखान े अनण त्यांच्या पत्नी सरस्वतीबाइ या 

अपापल्या अत्मचटरत्रामध्य ेसनवस्तरपण ेनलनहतात. लोकमान्य करत ऄसलेल्या कायाषबद्दल शाह महाराजांना ननतांत 

अदर होता. लोकमान्यांनी सुरु केलले्या सावषजननक गणेशोत्सव अनण नशवजयंती ईत्सवास शाह महाराजांचा ईघड 

पाठींबा नव्हता.परंत ु कोल्हापरू पुरानभलेखागारामधील पत्रव्यवहार ऄभ्यासला ऄसता लोकमान्य टटळक अनण 

ददवाण सबनीस यांच्यातील पत्रव्यवहार या कायाषला शाह महाराजांचा सक्ीय पाठींबा ऄसल्याचे दाखवतो. तसेच 

कोल्हापुरातील नशवाजी क्लबला ज्याप्रमाण ेशाह महाराजांची प्रेरणा होती तशीच लोकमान्य टटळकांचीही प्रेरणा 

होती. 

            व्हलॅनेटाइन नचरोल नामक लेखकाने ‘हहदसु्थानातील ऄस्वस्थता’ (Indian Unrest) नावाने पुस्तक प्रनसद्ध 

केले. त्यामध्ये टटळकांच्या बदनामीचा प्रयत्न नचरोल याने केला. या आंग्रजी ग्रथंाचे मराठीमध्ये भाषांतर निटीश 

सरकारच्या दबावामुळे शाह महाराजांना करावे लागल.े महादेव डोंगरे यांनी ह ेभाषांतर मराठीमध्ये केल.े ऄसेच 

दडपण बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांच्यावरतीही निटीशांनी दडपण अणून त्यांना या ग्रंथाचे गुजराथी मध्य े

भाषांतर करावे लागल.े वेदोक्त प्रकरणावरून लोकमान्य टटळकांच्या भूनमकेचा जाणीवपूवषक नवपयाषस केला जातो. 

मुलतः लो. टटळकांनी शाहचं्या नवरोधात केसरीमध्ये भूनमका घेतली नाही.वेदोक्त प्रकरणात राजोपाध्येंचे ईत्पन्न 

कोल्हापूर संस्थानन े जप्त केल े हा ननणषय निटीशांनी मुद्दाम घेतला जेणेकरून टटळक व शाह यांच्यात नवतुष्ट यावे 

ददुेवाने काही ऄंशी निटीशांचा हा प्रयत्न यशस्वीही झाला.  स्वातंत्र्यप्रेमी शाह महाराजांना निटीश सते्तच्या 

दडपणामुळे ‘निटीश राजननष्ठा अनण टटळकांना नवरोध’ ह ेनाटक मुद्दाम करावे लागले. प्रत्यक्षात टटळकांच्या कायाषस 

हस्तेपरहस्त े सातत्याने शाह महाराज मदत करत. मुंबइमध्य े लोकमान्य टटळक ऄत्यवस्थ होते त्यावेळी त्यांच्या 

अजारपणाचा वृत्तांत सतत कळावा म्हणून अपल्या मुंबइमधील पन्हाळा बंगल्यात खास माणूस तार करण्यासाठी 

बसनवल्याची अठवण प्रबोधनकार ठाकरे सांगतात. लोकमान्यांचे नचरंजीव श्रीधरपंत यांना नलहललेे एक ऄस्सल 

पत्रही ईपलब्ध झालेले अह.े त्यात शाह महाराज म्हणतात, “त्यांची पन्हाळ्यावर खास व्यवस्था अपण करतो. 

त्यांच्या तब्येतीची बातमी दररोज तारेने कळवा” ऄसे अपलुकीने सांनगतले होते. त्याच पत्रात ते सुचनवतात, 
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टटळकांनी त्यांना लवकर अराम पडावा यासाठी नमरजेच्या गरम हवेत राहण ेगरजेचे अह.े त्यासाठी अपण त्यांची 

नमरजेच्या बंगल्यामध्ये खास व्यवस्था करतो ऄसे सांनगतल े होते. १ ऑगस्ट १९२० च्या सकाळी शाह महाराज 

सकाळचे जेवण घेत ऄसताना लोकमान्य टटळकांच्या मृत्यूचे वृत्त त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी अपल्या समोरील 

जेवणाचे ताट बाजूस सारले. त्यामुळेच समकालीन ऄसलेल्या महाराष्ट्रामधील या दोन महान पूरुषांचे सहसंबंध 

कशापद्धतीने होत ेह ेऄजनू न सुटलेल ेकोडे अह.े१०  

    स्वराज्य संस्थापक छत्रपती नशवाजी महराजांचे अपण वंशज अहोत याचा साथष ऄनभमान शाहनंा होता. 

म्हणूनच ‘श्री छत्रपतींच्या नावाला ककवा त्यांच्या गादीला बट्टा लावणारे ननच वतषन माझ्या हातून कधीही घडणार 

नाही’ ऄसे स्पष्टपणे शाह महाराजांनी सांनगतले होते. महषी नव.रा. हशदेंना नशवचटरत्र नलनहण्याबाबत नवनंती 

करणारे, केळुस्कर अनण पारसनीस यांना नशवचटरत्र नलखाणासाठी अर्जथक मदत करणारे, पणु्यातील नशवस्मारकाची 

नशळा निटीश युवराजांच्या हस्ते जाणीवपूवषक बसवून घेणारे राजषी शाह ह ेभारतीय स्वाततं्र्य लढ्याचे नवरोधक होत े

ऄसे म्हणणेही मूखषपणाचे ठरते. त्यामुळेच पटरनस्थतीनुसार बलाढ्य निटीश सते्तनवरोधात त्यांना परस्परनवरोधी 

भूनमका घ्यावा लागल्या. त्या पटरनस्थतीन े ननमाषण केलेल्या त्यांच्यावरील मयाषदा होत्या. एक मांडनलक संस्थाननक 

ऄसल्यामुळे निटीश साम्राज्याने अखून ददलले्या चौकटीतच त्यांना कायषरत रहावे लागत ऄसे. त्यामुळे केवळ गादी 

सांभाळण्यासाठी नव्ह ेतर तळागाळातील लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी सक्षमपणे कोल्हापरू संस्थानात क्ांनतकारी 

देशाला ददशादशषक ऄस ेननणषय घेतल.े११  

   तात्कानलक हहदसु्थानात ५०० हन ज्यादा संस्थान े ऄसताना कोल्हापरू व बडोदा या दोन संस्थानात 

क्ांनतकारक चळवळींचा जोर होता. ही दोन संस्थान ेक्ांतीकारकांची गुप्त कें द्र बनली होती. याचा ऄथषच राजषी शाह 

महाराज अनण सयाजीराव गायकवाड यांचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला पाठींबा होता ह ेस्पष्ट होत.े  

          

१- अठल्य ेनवभा ऄननल, कोल्हापूर राज्यांचे सातारा व पुण ेदरबारशी संबंध, श्री मगंेश प्रकाशन, नागपूर २००७, 

      .२७  

२- Shinde K.A, History of Kolhapur State (1838 A.D-1894 A.D, P.hD Thesis, Shivaji 

University, June 2002 Page No 63 )  

३-       श   ,            श         :              ,          श      , २६     २०१२,      . 

१५  

४-   .              ,   .            ,       श  :                     ,           श          , 

     २०१९      . १८३  

५-   .        श,         श        ,     श           ,                 २००२,      .१७६,१७७  

६- उ          . १७८  

७-   .         श,       श        :              ,               श ,         ,      . १९९२ 

     .६०,६१     

८-    -           ,       श           श           , श                         ,       

श            ,      २०१०       . १५४,१५५, 

९-   श         ,                     ,              .     . १७९  

१०-         श,            . ६४,६५  

११-         श,      ६७,६८  
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                            ऑफ         ,        
 

 

   साराशं 

संप्रेषण कौशल्य ह े  ऄध्ययन कौशल्यांपैकी ऄततशय महत्वाचे ऄध्ययन कौशल्य 

अह.ेसंप्रेषण म्हणजेच संवाद ककवा भाषण-संभाषण होय.एक ककवा एकापेक्षा जास्त वक्ता ककवा 

वके्त ऄसतात अतण त्यांनी प्रेतषत केलेली  मातहती श्रोते ग्रहण करतात अतण त्याला ऄथथ लावत 

ऄसतात.पण संप्रेषणाचा चुकीचा ऄथथ गलेा की त्याचे तवपरीत पररणाम सुद्धा अपल्याला बघायला 

तमळतात.अपण अपल ेतवचार ककती प्रभावीपणे व्यक्त करतो अतण ते दसुऱयांपयंत पोहचवतो ही 

बाब अपल्या जीवनातील यश तनतित करत.े ऄपेतक्षत ऄसलेल्या पद्घतीने त्याचा संदेश ज्या वेळी 

स्वीकारला जातो, त्यावेळी पररणामकारक संप्रेषण घडत.े पररणामकारक संप्रेषण ही तिमागी 

प्रकिया अह.े यामध्य ेप्रेषक अपला संदेश प्रेतषत करतो अतण प्राप्तकत्याथस ऄशी खात्री करण्याची 

संधी ऄसत े की, पाठवणाऱयाचा जो ईदे्दश होता त्याचप्रमाणे त्याला तो संदेश  समजला 

अह.ेआतछित पररणाम तमळतवण्यासाठी अपल्या तवचारांना अतण कल्पनांना आतरांपयंत स्पष्टपण,े 

ऄचूक अतण सौजन्याने व्यक्त करण्याची क्षमता म्हणजे प्रभावी संप्रेषण होय. यामध्य ेकधी, कें व्हा, 

कसे अतण कोणत्या पद्धतीने बोलावे ह ेतशकणे समातवष्ट ऄसत.े २१व्या शतकात तंत्रज्ञानामुळे जग 

ऄतधक जवळ अलले ंअह.ेसंपूणथ जग ह ेग्लोबल तव्हलेज झाले अह ेत्यामुळे स्वतःला ऄशा रठकाणी 

कायम शाबूत ठेवायचे ऄसले तर अपल े संप्रेषण कौशल्य ऄतधक प्रभावीपणे तवकतसत केले 

पातहजे.प्रभावी संप्रेषण ही एक कला अह े त्यासाठी अपणास बऱयाच काळापासून तयारी अतण 

सराव केला पातहजे.  

प्रभावी संप्रेषणामुळे 

संदेश स्पष्ट समजून घेतल ेजातात. 

मन वळतवता येत े

,योग्य तनणथय घेता येत े

.ज्ञानाचे योग्य शेऄररग करता  येते. 

जीवन कल्याणाची भावना वाढीस लागत े

.संघभावना सुधारते. 

सपं्रषेण म्हणज ेकाय? 

    संप्रेषण ही एक प्रकिया अह ेज्यािारे अपण आतरांशी संवाद साधतो ककवा अपल ेतवचार, मत,े भावना, 

बातम्या अतण ज्ञान यांची देवाणघेवाण करतो. ऑक्सफडथ शब्दकोषानुसार बोलण,े तलतहणे ककवा आतर माध्यमांिारे 

मातहतीची देवाणघेवाण करण ेम्हणजे संप्रेषण होय. संप्रेषण तोंडी ककवा तलतखत स्वरुपात ककवा देहबोलीिारे केले 

जाउ शकते. ईदा. हातवारे, देहबोली, शरीराची ठेवण अतण चेहऱयावरील हावभाव. 

 संप्रेषण म्हणजे दळणवळण, वृत्त,तनवेदन ककवा परस्पर संबंध होय. तवद्यार्थयांचा सवांगीण तवकास होउन 

व्यक्तीपासून ते संपूणथ देशातील एकात्मतेछया दषृ्टीन ेतवकास व्हावा यासाठी संप्रेषणाला फार महत्त्व प्राप्त झाले अह.े   
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संप्रेषणाला आंग्रजीमध्य े 'Communication' म्हणतात. 'Communication' हा शब्द लॅटीन भाषेतील 

'Communis' या शब्दावरून तयार करण्यात अला. 'Communis चा ऄथथ एकतत्रत वा समभावाने तवचार तवतनमय 

करण ेव एखादी कल्पना वा तवचारास मान्यता देण े होय. थोडक्यात, मानवाछया तवचारांची देवाण-घेवाण होणे 

म्हणजेच 'संप्रेषण होय. संप्रेषणाचे साधन व माध्यम कोणतेही ऄस ूशकते. ईदा. टेतलफोन, तार, पत्र, दरूदशथन, 

अकाशवाणी, बैठका, पररषदा, सभा, तचत्र, सांकेततक तचन्ह आत्यादी. 

"एका व्यक्तीकडून दसुऱया व्यक्तीकडे तवचार प्रस्तुत करण्यासाठी वापरण्यात येणारे कोणतेही साधन म्हणजे संप्रेषण 

होय" --  चॅपल अतण रीड. 

 संप्रेषण म्हणजे दोन ककवा ऄतधक व्यक्तींमधील कल्पना, मातहती, तर्थये अतण ऄनुभवांची दवेाणघेवाण होय. 

 कौशल्य म्हणज ेकाय ? 

कौशल्य म्हणजे  कायथ कुशलतनेे करण्याची क्षमता. ही एक तवकतसत योग्यता ककवा क्षमता अह.े म्हणून, 

संप्रेषण कौशल्य ेम्हणजे जी संदेशाछया प्रभावी संप्रेषणासाठी तशकली अतण वापरली जाउ शकतात. यामुळे संवादाची 

कायथक्षमता वाढते. 

प्रभावी संप्रषेण म्हणज ेकाय? 

आतछित पररणाम तमळतवण्यासाठी अपल्या तवचारांना अतण कल्पनांना आतरांपयंत स्पष्टपण,े ऄचूक अतण 

सौजन्याने व्यक्त करण्याची क्षमता म्हणजे प्रभावी संप्रेषण होय. यामध्य ेकधी, कें व्हा, कसे अतण कोणत्या पद्धतीन े

बोलावे ह ेतशकणे समातवष्ट ऄसते. पूवी संप्रेषण म्हणजे एका व्यक्तीन ेदसुऱया व्यक्तीला पाठतवलेल ेपत्र ककवा तनरोप . 

आतका मयाथकदत ऄथथ संप्रेषणाला होता. जसजसे शोध लागत गले े व तवज्ञानाने कल्पनातीत प्रगती केली तसा या 

संकल्पनेचा ऄथथही बदलत गेला, तसेच वेगही वाढत गलेा व संप्रेषण म्हणजे शातब्दक ककवा ऄशातब्दक संकेतांची 

प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्षपण े केलेली देवाण-घेवाण व त्यामुळे व्यक्तींछया वतथनावर होणारा पररणाम' ऄसा व्यापक ऄथथ 

संप्रेषणाला प्राप्त झाला. 

1. संप्रेषणामध्ये व्यक्ती-व्यक्ती, व्यक्ती-समूह, समूह-समूह यांछयात तवचारांची दवेाण-घेवाण होते. 

2. संप्रेषण प्रकिया व्यक्तीछया परस्पर संबंधावर तनभथर ऄसते.  

3. संप्रेषणात तवज्ञान व कला या दोन्हीचे तत्त्व तमळतात. 

4. संप्रेषण हा एक जन्मजात गुण अह ेव यात व्यक्तीछया बुतद्धमते्तला ऄतधक महत्त्व अह.े 

5. संप्रेषण ही व्यतक्तगत प्रकिया नसून ती सामातजक प्रकिया अह.े 

6. संप्रेषणात प्रेषक व श्रोता यांना ऄतधक महत्त्व ऄसत.े 

7. संप्रेषण ही मानवाछया तवचारांची दवेाण-घेवाण करण्याची एक मानवीय प्रकिया अह.े 

8. संप्रेषण ह ेसामातजक ऄंतराचा बोध करुन दणेारी प्रकिया अहे. 

 ऄध्ययन -ऄध्यापन  प्रकियेत संवादकौशल्यांिारे ऄध्यापन प्रभावी करता येत.े प्रभावी संभाषण कौशल्य े

वगाथतील परस्परसंवादाचा अधार अहते. संवादातशवाय ऄध्ययन अतण ऄध्यापन शक्य नाही. प्रभावी 

ऄध्यापनासाठी तशक्षक हा एक चांगला संवादक ऄसण ेअवश्यक अह.े जर संभाषणकत्याथने पाठवलेल्या संदेशाचा 

आतछित पररणाम झाला तर तवद्यार्थयाथछया  वागण्यात ऄपतेक्षत बदल घडतो.तशक्षकाचे  प्रभावी ऄध्यापन व 

तवद्यार्थयांचे पररणामकारक ऄध्ययन होण्यासाठी तशक्षकाला ऄनेक कौशल्य अत्मसात करावी लागतात. 

तवषयभागाचा सखोल ऄभ्यास करावा लागतो. तवषयभागाचे तवश्लेषण करावे लागत.े ऄध्ययन ऄनुभवांची 

ईकद्दष्टपूतीसाठी तनवड करावी लागत.े तसेच तवद्यार्थयांमध्ये ज्ञान संिमण करण्यासाठी ऄध्यापनाछया तवतवध 

पद्धतींबरोबरच पोषक ऄशा काही अनुषंतगक कौशल्यांचीही तनवड करावी लागत.े  
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   संप्रेषणाछया यशासाठी, संप्रेषणकत्याथने संदेश काळजीपूवथक ऐकणे अतण प्राप्त करण ेअवश्यक अह,े ऄन्यथा संप्रेषण 

ऄपूणथ राहील. त्यामुळे तशक्षक अतण तवद्याथी या दोघांमध्य ेसंवाद कौशल्य तवकतसत करण ेअवश्यक अह.े 

प्रभावी संप्रषेणाची अवश्यकता - 

प्रभावी संप्रेषण ही एक कला अह ेत्यासाठी अपणास बऱयाच काळापासून तयारी अतण सराव केला पातहजे. 

अपल्याला तनरंतर संवाद साधण्याची अतण तनरतनराळ्या पातळीवर व तवतवध लोकांबरोबर संवाद साधण्याची 

गरज ऄसत;े ऄशा प्रकारे अपल्या स्वत:छया वैयतक्तक तसेच व्यावसातयक तवकासासाठी संप्रेषण कौशल्ये तवकतसत 

करण ेमहत्त्वाचे अह.े 

सपं्रषेण प्रभावी करण्यासाठीची कौशल्य-े 

 ऐकण्याच ेकौशल्य (Skill of Listening)  

 तशक्षकांनी लक्षपूवथक ऐकण्याचे कौशल्य तवकतसत करून ऄध्यापनातील ऄनेक समस्या सोडवता येतात. जर 

एखाद्या तशक्षकान े ऐकण्याचे कौशल्य तवकतसत करण्यासाठी चार पाययांचे  ऄनुसरण केल े तर ते तवद्यार्थयांना 

स्वतःछया समस्या सोडवण्यास प्रवृत्त करू शकतात. त्याला थोडक्यात SLLR म्हणतात. 

1. थांबा (Stop) 

2. पहा (Look) 

3.ऐका (Listen) 

4.प्रततसाद द्या (Respond) 

तशक्षक हा एक चांगला श्रोता तसेच ईत्तम वक्ता ऄसला पातहजे, तरच तो तवद्यार्थयांमध्य े ऐकण्याचे कौशल्यही 

तवकतसत करू शकतो . 

 बोलण्याच ेकौशल्य ( Skill of Speaking) 

  बोलण्याचे कौशल्य ह ेअपल्या मानवी जीवनातील महत्त्वाचे कौशल्य अह.े समोरछया व्यक्तीला ऄतधक 

चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, संभाषणकत्याथने त्याची सांगण्याची कला प्रभावी करण े अवश्यक अह.े 

कोणत्याही के्षत्रात संभाषणकत्याथपयंत पोहोचण्यासाठी संभाषणकत्याथने अपला मुद्दा प्रभावी अतण दोषमुक्त पद्धतीने 

मांडण ेअवश्यक अह.े ज्याछयाकडे बोलण्याचे कौशल्य अह े तो अपल े मत प्रभावीपणे मांडू शकतो. प्रभावीपणे 

बोलण्यासाठी जे घटक अहते त्याचा सखोलपण ेतवचार करण ेगरजेचे अह.े 

प्रभावी बोलण्याच ेघटक - 

 देहबोली  

 ऄध्ययन ऄध्यापन ऄंतगथत ऄथवा परस्परसंवादात, एखादी व्यक्ती केवळ त्याचे शब्द ककवा कल्पना 

संभाषणकत्याथपयंत पोहोचवत नाही तर त्याचे संपूणथ व्यतक्तमत्व, चेहऱयावरील हावभाव, डोळ्यांचे हावभाव, 

चेहऱयाची  मुद्रा आत्यादींचा तवलक्षण पररणाम होतो. बोलणाऱयाछया देहबोलीवरून अतण त्याछया एकंदरीत 

शारीररक तस्थतीवरून त्याचे शब्द कल्पना संभाषणकत्याथपयंत पोहोचल्या जातात. 

 नते्र सपंकथ  

 नेत्र संपकथ  ह ेसंप्रेषणाचे एक प्रभावी माध्यम  म्हणता येइल. 

 अवाजातील बदल 

ऄध्यापन करताना अशयानुरूप ,तवषयानुसार व गरजेनुसार अवाजात चढईतार केला पातहजे भाषेतील 

तवरामतचन्ह,े तवधान, प्रश्न, ईद्गार, ऄधथतवराम, पूणथतवराम, ऄल्पतवराम, संवाद, वृध्द, लहान मुलांचा अवाज, अरोह-

ऄवरोह, महत्वपूणथ शब्दावर जोर, द:ुखाचे वणथन करतानंा हळूवारपणा, अिमक शौयाथचे वणथन करतानंा 
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भारदस्तपणा, तवनोद सांगताना योग्यगती, ईत्साह अनंद व्यक्त करतांना भरभर बोलण,े बोली भाषेत बोलतांना 

बोलीभाषेतील तवतशष्ट हले काढून बोलण ेया प्रत्येक वेळेस बोलतांना वेगळेपणा जाणवला पाहीजे. 

 

सादरीकरण 

प्रभावी सादरीकरणासाठी, संभाषणकत्याथने वेळ अतण तवषयानुसार अपल े संप्रेषण योग्यपण े मांडण े 

अवश्यक अह.े सुरुवातीची भूतमका प्रेक्षकांवर लक्ष कें कद्रत करण्यासाठी अतण त्यांना प्रेररत  बनवण्यासाठी पुरेशी 

अतण  प्रभावी ऄसावी. संबंतधत संदभथ, ऄभ्यासकांनी केलेली तवधाने, सुतवचार, मुहावरे, व्याख्या यांचा वापर करून 

सादरीकरण प्रभावी बनते. शेवट करताना, मुख्य मुद्दद्यांचा सारांश देउन तवधानाची समाप्ती केली पातहजे. 

वाचन कौशल्य-े 

चांगल्या वाचन सवयी तवकतसत करण.े स्मरण करून मातहती एकतत्रत करा. गरज ऄसल्यास नोट्स तयार 

करण.े प्राप्त मातहती सुज्ञपण ेवापरण.े अपण जे वाचता अहात भावपूणथ ऄथथ समजून घेण्याचा प्रयत्न करण े. 

भावतनक कौशल्य-े 

  शांत तचत्ताने राग, तणाव अतण ऄसुखद पररतस्थतींचा सामना करण्यास तशकण.े स्वत:तवषयी स्व-अदर 

अतण सकारात्मक दषृ्टीकोन तवकतसत करण.े पूवथग्रह अतण चुकीच ऄंदाज तवकतसत होउ नय ेयासाठी प्रयत्न करण.े  

ऄध्यापन प्रकियते प्रभावी सपं्रषेणाच ेमहत्त्व - 

संप्रेषण हा ऄध्ययन -ऄध्यापन प्रकियेचा एक महत्त्वाचा भाग अह.े संप्रेषणातशवाय वगाथत तशकवणे शक्य 

नाही. कोणत्याही संस्थेमध्य ेकेवळ संवादातूनच संस्थेतील ऄतधकारी व कमथचाऱयांमध्ये तवचारांची देवाणघेवाण शक्य 

ऄसत.े ऄध्यापनातील संवादाची / संप्रेषणाची गरज खालील मुद्दद्यांवरून स्पष्ट केली जाउ शकते: 

1. तवद्यार्थयाथछया वतथनात ऄपेतक्षत बदल ऄध्यापन-ऄध्ययन प्रकियेतील प्रभावी संप्रेषणान े शक्य होते  

2. प्रभावी संप्रेषणािारे, तशक्षणाची ईकद्दष्ट ेआतछित स्तरापयंत साध्य करता येतात. 

3. तशक्षक नवीन मातहती, तनयम सहज तवद्यार्थयानंा संप्रेषणािारे  दउे शकतात. 

4. प्रभावी संवादामुळे ऄध्यापनाचा दजाथ वाढतो अतण तवद्यार्थयांछया यशाची पातळी वाढते. 

5. प्रभावी संप्रेषण तवद्यार्थयांना योग्य प्रततसाद दणे्यास प्रवृत्त करू शकते अतण तवद्यार्थयांना व्यक्त होण्याची पुरेशी संधी 

तमळत.े 

6. प्रभावी संवाद तशक्षक-तवद्याथी सबंंध ऄनौपचाररक अतण ऄतधक सौहादथपूणथ बनतो. 

7. प्रभावी संवादामुळेच समस्या लवकर सोडवण्यास मदत होते, कारण यािारे संवादक अपला मुद्दा योग्य मागाथन ेसमोरछया 

व्यक्तीपयंत पोचव ूशकतो. 

8. प्रभावी संवादामुळे वगथ सदस्यांमध्ये परस्पर तवश्वास, समज अतण सहकायाथची भावना तवकतसत होण्यास मदत होते. 

प्रभावी संप्रषेण प्रकियतेील  ऄडथळे दरू करण्यासाठी ईपाय- 

1. संवादासाठी योग्य भाषेचा वापर 

2. संवाद माध्यमांचा योग्य वापर 

3. तशक्षकांचे हावभाव अतण दहेबोली 

4. संदशेाची स्पष्टता 

5. सौहादथपूणथ वतथन अतण मानवी संबंध 

6. पूवथ ज्ञानाचा योग्य वापर 

7. भौततक ऄडथळे दरू करणे 

8. शारीररक ऄडथळे दरू करणे 
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9. फीडबॅक वापरणे 

10. योग्य संप्रेषण तनयमांचा/ धोरणांचा  वापर. 

 प्रभावी सपं्रषेणासाठी अवश्यक घटक- 

 ऄध्ययन ऄध्यापन  प्रकियेत तवद्याथी अतण तशक्षक दोघांचेही महत्त्वाचे स्थान अह.े तशक्षक अतण तवद्याथी 

या दोघांमधील ऄंतरकिया प्रभावी होण्यासाठी संप्रेषण महत्त्वाचे अह.े वगाथतील प्रभावी संप्रेषण हा साठी तशक्षकाकडे 

केवळ बौतद्धक क्षमता ऄसून ईपयोगाचे नाही तर त्याबरोबरच ज्ञान,ऄतभव्यक्ती, कथन,ऄध्यापन  ऄशासारख्या 

तवतवध कौशल्यांची अवश्यकता ऄसत ेयाबरोबरच ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रकिया यशस्वी करण्यासाठी वगाथमध्य ेप्रभावी 

संप्रेषण होणे गरजेचे ऄसत ेते प्रभावी संप्रेषण होण्यासाठी खालील घटक तवचारात घेण ेअवश्यक अह.े 

 तवषयाची अवड –  

प्रभावी संप्रेषण होण्यासाठी तशक्षकाला स्वतः तशकवीत  ऄसलेल्या तवषयांमध्य ेअवड ऄसेल तरच ज्ञानाचे वहन 

व्यवतस्थत होउ शकेल. तवषयाछया अवडीमुळेच तशक्षक त्या तवषयाचे ऄतधकातधक वाचन करेल अतण 

तवद्यार्थयांनाही त्या तवषयांमध्य ेअवड तनमाथण करण्यास तो यशस्वी ठरेल . 

तवषयाच ेसखोल ज्ञान-  

प्रभावी संप्रेषण हा साठी तशक्षकाला अपल्या तवषयाचे सखोल ज्ञान ऄसण ेअवश्यक अह ेत्यातशवाय तो तवद्यार्थयांना 

न्याय देउ शकणार नाही सखोल ज्ञानातशवाय तवद्यार्थयांना व्यवतस्थत मागथदशथनही करू शकणार नाही. 

ईच्चाराची स्पष्टता –  

तशक्षकाचे म्हणजेच संदेशदात्याचे ईच्चार ह ेस्पष्ट ऄसावेत त्यातशवाय तवद्यार्थयाथस त्याचा ऄथथ स्पष्टपण ेसमजू शकणार 

नाही अतण तवद्यार्थयांछयाकडून योग्य प्रततसादही तमळणार नाही. 

अत्मतवश्वास - तशक्षकांमध्य ेस्वतःछया ज्ञानाबद्दल अत्मतवश्वास ऄसला तरच त्याचे संप्रेषण प्रभावी होउ शकत.े 

नसैर्गगक अवाज- अपल ेवक्तव्य करताना तशक्षकान ेकृतत्रमपणा न अणता नैसर्गगक अवाजामध्येच बोलल ेपातहजे. 

माध्यमाचंा ईपयोग-  

तवद्यार्थयांचे ऄवधान रटकून ठेवण्यासाठी अतण खेचून घेण्यासाठी तशक्षकाने वगाथत ऄध्यापन करताना तचत्र नकाशे 

रेतडओ दरूदशथन ऄशा तवतवध माध्यमांचा योग्य रठकाणी ईपयोग केला तर तवद्याथी सकिय होतील अतण संप्रेषण 

प्रभावी होते. 

तवद्यार्थयाछंया बौतद्धक क्षमतचेी जाण – 

तशक्षकाला तवद्यार्थयांछया बौतद्धक क्षमतेची जाण ऄसली पातहजे तवद्यार्थयांछया बौतद्धक क्षमतेनुसार तशक्षकान े

वाताथलाप केला पातहजे जर वगाथत तवद्याथी बौतद्धकदषृ्ट्या कमकुवत ऄसतील तर तशक्षकाने त्याचा तवचार करून 

संप्रेषण करावे. 

तवद्यार्थयाचंा सहभाग - संप्रेषण ही एककें द्री प्रकिया नसून ती तिकें द्री प्रकिया अह े त्यामुळे संप्रेषणात तशक्षकाने 

प्रसंगानुरूप तवद्यार्थयांचाही सहभाग घेण ेअवश्यक अह ेतवद्यार्थयांना स्वतः तवचार करण्यास व समस्यांचे समाधान 

शोधण्यासाठी संधी ईपलब्ध करून कदली पातहजे. 

लोकशाही मागाथचा ईपयोग –  

स्वातंत्र्य समता बंधुता ही लोकशाहीची प्रमुख तत्त्वे अहते त्यामुळे तशक्षक अतण तवद्यार्थयांची समानतेने व बंधुभावाने 

वागल ेपातहजे त्यांना प्रश्न तवचारण्याचे व स्वतःच ेतवचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे अह ेजेणेकरून वगाथतील 

म्हणजेच ऄध्यापनांतगथत संप्रेषण प्रभावी होउ शकेल. 

 योग्य ऄध्यापन पद्धतीची तनवड – 

ऄध्यापनाछया तवतवध पद्धती अहते. प्रभावी संप्रेषणसाठी तशक्षकाने तवद्यार्थयांचे वय, मानतसक तस्थती अतण बौतद्धक 

क्षमता लक्षात घेउन योग्य ऄध्यापन पद्धतीची तनवड केली पातहजे जेणेकरून संप्रेषण प्रभावी होउ शकेल. 
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तकथसगंती-  

तशक्षकांनी अपला संदेश देताना प्रत्येक वाक्याचा शब्दाचा परस्परांशी संबंध तवचारात घेतला पातहजे जर देत 

ऄसलले्या मातहतीमध्य ेतकथ संगती नसेल तर संप्रेषण प्रभावी होणार नाही. 

योग्य भाषा – 

  प्रभावी संप्रेषणसाठी तशक्षकाची भाषा योग्य साधी प्रभावी ऄसली पातहजे भाषा ह ेऄलंकाररक नसावी 

ककवा तवद्याथी या भाषेमुळे गोंधळून जाउ नयेत ऄशापद्धतीने तशक्षकांनी ऄशी भाषा तनवडावी ज्या भाषेिारे 

तवद्यार्थयांना नेहमी ईत्साही ठेवल े जाइल अतण तवद्याथी संप्रेषण करण्यासाठी ऄतधकातधक पुढाकार 

घेतील.प्रभावीपणे संवाद साधण्यासाठी, भाषेवर चांगल ेप्रभुत्व ऄसण ेअवश्यक अह.े त्यामध्य ेशब्द अतण वाक्यांचा 

योग्य वापर अवश्यक ऄसतो. ऄध्यापनात तवद्यार्थयांसाठी साधी अतण लहान वाक्ये वापरावीत . ऄशाप्रकारे 

ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रकिया ही प्रभावी संप्रेषणातून पररणामकारक बनवता येइल. 
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ठाणे जजल्हयात एकूण ११ हुतात्मे झाले.त्यापैकी मोखाडा  तालुक्यातील   श्री.गणपत 

सखाराम खरोटे ह ेएक आहते.ही आददवासी भागातील अजभमानाची गोष्ट आह.े 

पुववचरीत्र: श्री.गणपत सखाराम खरोटे याांचा जन्म दद.६ ऑगस्ट १९११ रोजी ठाणे जजल्यातील 

जव्हार सांस्थानातील ९९%आददवासी असलेल्या मोखडा पेठा या गावी झाला त्याांच्या आईचे नाव 

भागीरथीबाई तर वडील सखाराम तलुसीराम खरोटे(सोनार) असे होत.ेत्याांना एक भाऊ व तीन 

बजहणी असा त्याांचा पररवार होता. आददवासी भाग असल्यामुळे घरची परीजस्थती अत्यांत 

गररबीची असल्यामुळे त्याांचे वडील कुटुांबाचे चररताथ चालवण्यासाठी जशवण कामाचा व्यवसाय 

करीत होते.आई वडील धार्ममक जवचाराचे होते.देशात स्वातांत्र्याचे वारे वाहत होते.या सवव 

वातावरणाचा गणपतच्या बालमनावर योग्य तोच पररणाम होत होता.त्याांचे प्राथजमक जशक्षण 

जीवन जशक्षण शाळा मोखाडा येथे पी.एस.सी.पयवत(७ वी)झाले१ ते शाळेत हुशार जवद्याथी म्हणून 

ओळखल े जात होत.ेपुढील जशक्षण घणे्यासाठी नाजशक ककवा ठाण े यथे े जावे लागत होते.घरची 

परीजस्थती अत्यांत गररबीची असल्यामुळे पुढील जशक्षण त्याांना घेता आले नाही. आई वडीलाांची 

इच्छा होती दक घरची गरीबीची परीजस्थती असल्यामुळे ७ वी पास झाल्यानांतर सरकारी नोकरी 

करावी. नोकरी केल्यानांतर घरच्या आर्मथक परीजस्थतीत सुधारणा होईल.मला जशवण काम करावे 

लागणार नाही.पण गणपतन े सरकारी नोकरी जस्वकारली नाही.गणपतन े पणु्याला जाऊन 

जशवणकामाचे जशक्षण घेतले.पुण्याहून परत आल्यावर मोखाडा येथ ेजशवण कामाचा व्यवसाय करू 

लागले.ते उत्तम टेलर होते.त्याांनी स्व:खचावने स्वत:चे लग्न केले होत.े२ त्याांच्या धमव पत्नीचे नाव 

सरस्वतीबाई असे होत.े 

       : 

गणपतचा स्वातांत्र्य लढ्यात प्रवेश:गणपतला स्वातांत्र्य चळवळीचे बाळकडू पणुे येथेच जमळाल ेहोते.पुण्याहून 

परतल्यानांतर त्याांनी मोखाडा येथे स्वातांत्र्य चळवळीचे कायव हाती घेतल.ेमोखाडा यथे ेजिरटश सरकार जवरुद्ध जेवढा 

प्रचार करता येईल तो त्याांनी सभा,सांमेलने,प्रचारदौरे व पोवाडे याांच्या माध्यमातनू केला.त्याांचा भर परदेशी कापड 

वापरू नका.परकीय मालावर बजहष्कार टाका,हररजनाांना मांददर प्रवेश द्या,लाच देऊ नका इ.बाबीवर त्याांचाभर 

होता.३ त े रोज मोखाडा पठेेतून प्रभात फेरी काढीत असत.हररजनाांन बरोबर बसण े त्याांना स्वातांत्र्याबद्दल 

साांगणे,जिरटश सरकार जवरुद्ध प्रचार करणे,त्यामुळे गावातील लोक त्याांना “वेडा” म्हणत असत.त्यामुळे त ेमोखाडा 

पररसरात”वेडा सोनार”म्हणून ओळखल ेजात होते.गणपत याांना पोवाडे रचन ेव पोवाडे म्हणणेचा छांद होता.त्याांनी व 

त्याांचे सहकारी यशवांत मुळे व पाांडुरांग कदम याांनी गावात एक कलापथक स्थापन केले होते४.कला पथका माफव त 

रठकरठकाणी पोवाड्याचे कायवक्रम करून ते जनजागृती करत.त्यावेळी साक्षरतेच्या बाबतीत मोखाडा पेठा अत्यांत कमी 

होता.तरी देखील पोवाडा,सभा,बैठका घऊेन मोखाडा पेठातील आददवासी समाजाती 

महादेवकोळी,कोकणा,क.ठाकूर,म.ठाकूर,कातकरी,वारली,याांच्या मध्य ेजनजागृती करून या समाजात जिरटशा जवरुद्ध 

आवाज उठवून त्याांना भारतीय स्वातांत्र्य लढ्यात सामावून घतेल.ेअशा कायवक्रमातून त ेजिरटश सरकार जवरुद्ध प्रचार 

करीत असत.त्याांच्या पोवाड्याचे कायवक्रम नाजशक,अ.नगर,पणुे, सोलापूर आजण सातारा या जजल्यात झाल ेहोते.५  

     स.न.१९२७ च्या सायमन कजमशनने सांपणूव देशातील राजकीय वातावरण ढवळून जनघाल ेहोते.गव्हनवर जनरल 

लॉडव आयर्मवन याांनी भारताला स्वयांम जनणवयाचा हक्क नाकारला होता.दद.१२ माचव १९३० रोजी जनघालले्या 

मा.गाांधींजीच्या मीठाच्या सत्याग्रहात गणपत याांनी पालघर यथेे जाऊन भाग घेतला होता.मा.गाांधींजीच्या असहकार 

चळवळीत त्याांनी भाग घेतला होता.६मा.शास्त्री याांच्या दौऱ्यात वाडा येथ ेपरदेशी कापडाची होळी करण्यात आली 
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होती.त्यावेळी गणपत याांनी त्यात भाग घतेला होता.वाडा येथनू परतल्या नांतर मोखाडा गावात ही आपल्या 

सहकाऱ्याांना बोलावून परदेशी मालाची होळी केली होती.मा.गाांधींजीच्या सत्याग्रहाच्या तत्वाांचा पगडा त्याांच्या 

मनावर पडला होता.म्हणनूच त्याांनी कमीत कमी कपडे वापरणे ह ेतत्व स्वत: अांगी बाळगले होते.ते स्वत:कमरेला 

धुडका,अांगात कोपरी व डोक्याला खादी टोपी एवढेच कपडे वापरीत होते.मा गाांधीचे सहकारी स्वातांत्र्य सेनानी हरी 

राउत याांचाशी सांपकव  आल्यामळेु मोखाडा पेठातील क्राांजतवीर प्रभाजवत झाले.७ 

गणपतचे १९४२ च्या लढ्यातील कायव:८ऑगस्ट१९४२ साली मा.गाांधीजीनी चले जावची घोषणा केली.”चल े

जाव”या मांत्राचा”करेग े या मरेग”ेहा अांजतम आदेश उराशी बाळगून ठाण े जजल्यातील असांख्य तरुण घराबाहरे 

पडल.ेत्यामुळे मोखाडयाचे वातावरण तप्त झाले होते.आपल्या देशातील दैन्य,दाररद्र्य,नष्ट करण्यासाठी जिरटशाांना 

भारतातून हाकलून लावल ेपाजहजे असे गणपत जवचार करू लागल.ेत्यासाठी त्याांनी आददवासी भूजमपुत्रामध्ये जागृती 

जनमावण करून त्याांना भारतीय स्वातांत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभागी होण्यास प्रेरणा ददली.ह े करत असताना 

पोवारपाडा,टाकपाडा,सडकवाडी,घोसाळी,आसे,खोडाळा,वाशाळा,जहरवेजपपळा 

पाडा,मोरचुडी,पोशेरा,गोदेखुदव,खोच,सातूली,पळसुडा,मोराडा इ.रठकाणी जाऊन जन जागृती केली.त्यामुळे त्याांना 

अनेक आददवासी बाांधवानी पाठींबा ददला.पाठींबा देणारे-श्री.व्ही.आर.ददघे रा.सडकवाडी,अनाजी रामा पवार 

रा.पवार पाडा,ढवळू लकडू खुताडे रा.पोशरेे,गोजवद देऊ सुतार रा.गोदेखुदव,देवराम रामचांद्र 

सुतार(बोराडे)रा.मोखाडापेठ,पाांडूरांग बापुजी कदम रा.मोखाडापेठ, दत्तात्रय गोपाळ सांकपाळ रा.मोखाडापेठ, गांगा 

जशवा लोहार,महाद ू जमस्त्री रा.सडकवाडी इ.होत.े८गणपत खरोटे याांनी आपले सहकारी व कायवकते जमवून १९४२ 

च्या लढ्यात भाग घणे्याचे ठरजवले कोणी कोणत्या ददवशी सत्याग्रह करावयाचा ह ेजनजित झाले.त्या प्रमाणे गणपतन े

शेवटच्या टोळीचे नेतृत्व करावयाचे होते.त्याांनी १९४२ च्या लढ्यात भाग घेऊ नय.ेअशी गाांवकरी व त्याांचे आप्तषे्टाांची 

फार इच्छा होती.कारण घरची गररबी,घरात पत्नी सरस्वतीबाई,पाच मलुी –कमळी वय वषे ८,सोनी वय वषे ६,जनी 

वय वषे ४,बाबी वय वष२े,छबी वय ६ मजहन,ेअसा पररवार उत्पन्नाचे कोणतेच साधन नव्हते.तरी पण त्याांनी कोणाचे 

ही म्हणणे न ऐकता पजहल्याच टोळीचे नेतृत्व केल.े 

   या काळात सभा घेण्यास,घोषणा देण्यास जिरटशाांनी बांदी घातली होती.तरीपण गणपत याांनी मोखाडा पेठेत 

गाव मांददर समोर दद.१५/९ /१९४२ रोजी सभा घऊेन सभा बांदीचा जिरटशाांचा हुकुम मोडला.भारत मातेच्या 

घोषणा ददल्या.चले जावच्या घोषणा ददल्या.या सभेचे नेतृत्व गणपत करीत होत.े९ही बातमी मोखाडा पोलीस 

इ.स.साहबे याांना लागली.कारण जव्हार पैकी मोखाडा पेठा या भागात अबकारी साहबे राहात असत.त्याचे वास्तव्य 

१९२१ पूवी पासून मोखाडा पेठात होते.आजचे तहसील कायावलय ह े जिरटश पोलीस ठाण ेहोते.त ेआज सूद्धा जेल 

सारखे आह.ेतथे े जिरटशा जवरुद्ध ऊठाव करणाऱ्याना अटक करून ठेवल े जात असे.जशवाय मोखाड्यात डाक बांगला 

आह.ेया रठकाणी जिरटश अजधकारी राहात असत.आज त ेशासकीय जवश्रामगृह आह.ेतथे े जिरटश मामलेदार राहात 

असत.कारण मोखाडा पेठा हा जांगलमय होता.त्या जांगलात सागवान,जशसव,खैर याांची भरपूर झाडे होती.मोखाडा 

पेठात ररझवव क्षेत्र १२८७६.३५ होते.फॉरेस्ट क्षेत्र ७०१.८८% इतके होते.एकट्या मोखाडा गावाचे फॉरेस्ट क्षेत्र 

१३४.८५% इतके होत.ेह ेजिरटश अजधकारी मोखाडा पेठात राहात असल्यामुळे त्याांनी गाव मांददर समोर दद.१५/९ 

/१९४२ रोजी सभा घेऊन सभा बांददचा जिरटशाांचा हुकुम मोडल्या बद्दल गणपत आजण त्याचे सहकारी पाडुरांग 

बापुजी कदम,दत्तात्रय गोपाळ सांकपाळ,अनाजी रामा पवार,व्ही.आर.ददघ,ेढवळू लकडू खुताडे,गोजवद देऊ 

सुतार,देवराम रामचांद्र सुतार(बोराडे) इ.गाव मांददर समोर अटक केली.या सवव सत्याग्रहीना खोडाळा माग ेकसाऱ्या 

पयवत १५ मलै (५० दक.मी.)पायी चालत नणे्यात आल ेहोते.कसाऱ्यातून रेल्वेन ेठाणे येजथल जेल मध्ये कैदी म्हणनू 

ठेवण्यात आल.ेगणपत व त्याांच्या सहकायावच्या प्रचारामुळे अजशजक्षत बाांधव स्वातांत्र्य लढ्यात मोठ्या प्रमाणात तयार 

झाले.गणपतच्या सहकायावना मोखाडा जेल मध्य ेकैदी म्हणून ठेवण्यात आले होत.ेयाच वेळी असांख्य कॉग्रेस पुढाऱ्याना 

अटक झाल्यामुळे काही मजहलाांनी  म्हणजे गणपत याांच्या पत्नी सरस्वतीबाई याांनी मोखाड्याची जबाबदारी 

उचलली.काही दयु्यम स्तरावरील कायवकते भूजमगत होऊन कायवकरीत राजहले.चळवळ कशी व कुठे करावयाची या 

बाबत गुप्तपण े पत्रके वाटून त े कायवकत्याांना सुचना दते राजहले.याचा सूड जिरटश अजधकाऱ्याांनी ठाण े जेल मधील 

कारावासातील या आददवासी कायवकत्याांवर काढला.त्याांच्या खाण्या जपण्याचे हाल केल.ेत्याांच्यावर लाठीमार 

केला.त्याच्यावर चाबकाचे फटके मारल.ेकाळ्या पाण्याची जशक्षा ददली.१० यातच गणपत सखाराम खरोटे याांचा 

दद.२४ फेिुवारी १९४३ रोजी मृत्यू झाला.गणपत खरोटे हा मोखाडा पेठातील पजहला हुतात्मा ठरला.११ही बातमी 

वाऱ्या सारखी सवव मोखाडा पेठात पसरली.त्यावेळी त्याांचे सहकारी ठाणे सेंट्रल जेल मध्येच होते.त्यावेळी मोखाडा 

पेठातील लोक सांख्या अवघी ५००० होती,१२ पाडे होते.या सवव लोकाांनी एकत्र यऊेन जिरटश सरकार जवरुद्ध 
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सभा,मोचे,जनदशवने, जमरवणूका सुरु केल्या.जिरटशा जवरुद्ध तीव्र सांतापाची लाट उसळली काहीना अटक करून कैदी 

बनजवले.१२ 

 भारतीय स्वातांत्र्य लढ्याच्या अग्नी कुां डात उडी घऊेन जिरटशा जवरुद्ध अनेक आददवासी क्राांजतकारकाांनी हुतात्मे 

पत्करले.परांत ुइजतहासकाराांनी या आददवासीच्या त्यागाची कधीच दखल घतेली नाही.१३    

  आज जे गणपत सखाराम खरोटे याांचे स्मारक आह.ेह ेअत्यांत दलुवजक्षत अशा स्वरुपात आह.ेत्याांची देखभाल कोणीच 

करत नाही. 

“शहीदों की जचता ओपर लगेंग ेहर बरस मलेे 

वतन प ेमरन ेवालो का यही बाकी जनशा होगा” 

--- पांडीत रामप्रसाद जबजस्मल---- 

 श्री.गणपत सखाराम खरोटे याांनी ९९%आददवासी वस्तीच्या भागात खडतर पररश्रमाने व हाल अपषे्टा सहन करून 

स्वातांत्र्याची चळवळ चालवून आपले प्राण ठेवले.अशा या हुतात्मास माझे शतशः प्रणाम . 

             

1. श्री.गणपत सखाराम खरोटे याांचा शाळा सोडललेा दाखला.  

2. जगदीश जगन्नाथ खरोटे याांची मुलाखत. 

3. रामचांद्र काजशनाथ धारणे(काका) याांची मुलाखत. 

4. रामचांद्र मोजहनीराज मुळे याांची मुलाखत.  

5. सखराम गणपती बागलु(दादा) याांची मुलाखत. 

6. तेथे कर माझे जुळती –माजहती व जन सांपकव  महासांचालय महाराष्ट्र शासन – मुांबई ४०००३२ तफे प्रकाजशत 

मौज जप्ररटग युयरुो,मुांबई .ऑगस्ट १९८१ 

7. शाांताराम दत्तात्रय सांकपाळ याांची मुलाखत. 

8. कमववीर भाऊराव पाटील जव.हायस्कूल मोखाडा समोरील स्तांभावरील नावे. 

9. अनाजी रामा पवार याांची स्वत:ची पते्र. 

10. ढवळू लकडू खुताडे याांची पते्र व ठाणे जेल मधील दाखला.  

11. दद.२६/२/१९४३ चे कारागृहातील  मृत्यूचे पत्र. 

12. पाांडूरांग बापुजी कदम याांची स्वत:ची पते्र. 

13. गणपराव जवठठल चुभल ेयाांची मुलाखत. 
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E-mail id – sadashivmore5510@gmail.com 
 

 

   ÁLrkouk % 

Økafrflag ukuk ikVhy Eg.kts Hkkjrh; Lokra«;laxzkekP;k bfrgklkrhy vn~Hkwr O;fDreÙo gks;- 

Fkksj l’kL= Øafrdkjd] lektifjorZd] lkrkjP;k Áfrljdkjps Ásj.kknk;h usrs] lalnse/;s ’ksrhekykP;k 

njkckcr ejkBh Hkk"ksr ifgyh rksQ Mkx.kkjs lalniVw] Jfedkaps dSokjh Eg.kwu ukuk ikVhy ;kaph eksBh [;krh 

vkgs- rs la;qDr egkjk"Vªkph pGoG] egkjk"Vª dukZVd lhek y<k ;k Á’ukojhy >kysY;k vkanksyukr 

vxzHkkxh gksrs- rs vk;q";Hkj vU;k; ihfMrkalkBh ÁLFkkfirkafo:/n y<rp jkfgys- Hkqfeghu ’ksrdÚ;kaps y<s] 

[kaMdjh ’ksrdÚ;kaps y<s] fxj.kh dkexkj] ekFkkMh dkexkj] xksnh dkexkj] lk[kj dkexkj] jsYos dkexkj 

;kaps y<s v’kk vusd y<;kaps R;kauh usrR̀o dsys-
1
  

Ukkuk ikVhy tUe o f’k{k.k % 

 Hkkjrh; Lokra«;pGoGhr Økafrdkjdkapk ftYgk Eg.kwu lkrkjk Áfl/n gksrk- Hkkjrh; Lokra«;pGoGhP;k bfrgklkrhy 

1942 pk y<k gk v[ksjpk gksrk- laiw.kZ ns’kkr pGoG gksÅu fenukiwj] Hkkxyiwj] cfy;k o lkrkjk ;sFks Áfrljdkjs LFkkiu >kyh 

gksrh- ;ke/;s lkrkÚ;kps Áfrljdkj fo’ks"k mYys[kuh; Bjys gksrs- ;k Áfrljdkjps Ásj.kkLFkku Økafrflag ukuk ikVhy gs gksrs-
2
 

 jkepaæ o xkstjkckbZ ;k lq’khy nkaiR;kP;k iksVh ukuk ikVhy ;kapk tUe vkiY;k vktksGh cgs ¼cksjxkao½] rkyqdk 

okGok ;sFks 3 vkWxLV] 1900 e/;s >kyk-
3
 ukukaps ckyi.k vxnh etsr o [ksGdj okrkoj.kkr xsys- jkepaæ ikVykaph vkfFkZd 

fLFkrh csrkphp gksrh- R;kauk ukuk] Kkuw o nknk gh rhu eqys o HkkfxjFkh o xaxwrkbZ ;k nksu eqyh v’kh ,d w.k ikp viR;s gksrh- 

ijarq vkiY;k eksB;k eqykoj R;kaph fo’ks"k ethZ gksrh-
4
 ukukauk ckyi.kkiklwu lqn<̀ ’kjhjÁÑrhph ns.kxh ykHkyh gksrh- 

[ksMsxkokrhy R;k dkGkrhy fujksxh okrkoj.kkr R;kauk rkyehpk o O;k;kekpk Nan ykxyk gksrk- Hkjiwj nq/knqHkrs [kkos] xkokrhy 

rkyehr dlwu O;k;ke djkok o dqLR;k ekjkO;kr] cjkscjhP;k eqyka’kh naxkeLrh djkoh vlk R;kapk fnuØe Bjysykp vls- 

O;k;kekeqGs R;kauh vxnh vk[kho] js[kho ’kjhjlaink dekoysyh gksrh-
5
 

 ukukauk o;kP;k lkrO;k o"khZ R;kaP;k ofMykauh ’kkGsr ?kkrys- ukukauh f’k{k.kkr pkaxyh Áxrh nk[kfoyh gksrh- Eg.kwu 

frlÚ;k b;Ùksi;Zarps f’k{k.k iw.kZ dsY;kuarj R;kauk xkokiklwu nksu eSy varjkojhy ujflaxiwj ;sFks ikBfo.;kpk fu.kZ; jkepaæ 

ikVykauh ?ksryh- ukuk gk gq’kkj vkf.k rYy[k cq/nhpk vkgs- rks iq<s f’kdyk rj ?kjk.;kps uko dk<sy- rlsp vkiY;kcjkscj 

ukukyk usowu R;kP;k iq<P;k f’k{k.kkph O;oLFkk dj.;kphgh r;kjh R;kauh nk[kfoyh-
6
  

 vkxarqdi.ks HksVysys jkeiqjhcqok o R;kauh nk[koysyh vkiqydh vkf.k HkSjksck [kksr o R;kaP;k dqVqackus nk[koysyk eukpk 

eksBsi.kk o ftOgkGk ;keqGsp ukuk iVykauk vkiys ÁkFkfed f’k{k.k iw.kZ dj.ks ’kD; >kys gksrs- rlsp f’k{k.kklkBh >kysY;k 

HkzearheqGs R;kauk vxnh ygku o;kr ?kjkckgsjps thou ikgk;yk feGkys- vKku] vf’kf{kri.kk] tkrh;rk] nkfjæ; bR;knh 

lektkrhy Á’ukaph fonkjd lR; ifjfLFkrh R;kauk fd’kksjo;krp fnlyh gksrh- R;keqGs iq<hy dkGkr ;k leL;kaoj mik; 

dk<.;kps Á;Ru ukuk ikVhy ;kauh dsys-
7
 

Lokra«;pGoGhrhy dk;Z % 

 yksdekU; fVGdkaP;k e`R;wuarj dkWaxzslps Ik;kZ;kus Hkkjrh; Lokra«;pGoGhps usrR̀o egkRek xka/khthadMs vkys- nf{k.k 

vkfÝdsrhy olkgrok|kaP;k fojks/kkrhy ;’kLoh y<;kuarj xka/khthauh Hkkjrkr Áos’k dsysyk gksrk- ukenkj xks[kysaP;k lYY;kus 

R;kauh ÁFke laiw.kZ ns’kkpk nkSjk dsyk- rsOgk ’kgjh Hkkxkcjkscj xzkeh.k Hkkxke/;s Álkj dj.ks xjtsps vkgs] rlsp loZlkekU; turk 

;k Lokra«;y<;kr lkehy >kY;kf’kok; ;k y<;kyk O;kid Lo:Ik ;s.kkj ukgh gs R;kauh tk.kys gksrs- R;keqGs ds’kojko ts/ks] 

ukuk ikVhy oxSjsaP;k fopkjkaps lkekftd Økarh d: ikg.kkjs lR;’kks/kd lektkrhy r:.k xka/khoknkdMs >qdw ykxys- R;kaph 

n"̀Vh fo’kky >kyh-
8
 

 1931 iklwu ijns’kh ekykojpk cfg"dkj xrheku dsyk- 31-12-1929 yk usg:auh Lora= fganqLFkkupk /ot QMdkfoyk- 

ukuk ikVhy ;kauh 26 tkusokjh 1930 jksth ldkGh okBkjP;k pkoMhojhy pkSdksuh vksV;koj mHks jkgwu vaxkojhy maph diMs 

lnjk] eyeyh /kksrj] dks’kk iVdk dk<wu [kknhpk usg: ’kVZ] tkMhHkjMh yqaxh o xka/kh Vksih ?kkywu xkoksxko ÁHkkr o lk;a QsÚ;k 

dk<Y;k- o Lor% fQ:u vkt la/;kdkGh ukuk ikVykaph lHkk vkgs vls tkghj dsys] v’kh noaMh fnyh- jk=h lHksyk loZ xkokiq<s 

ukukauh vxnh lk/;k Hkk"ksr baxztkaph xqykefxjh rksMwu Lokra«;kdjhrk xka/kkthaP;k ekxs [kachji.ks mHks jkg.;kps vkokgu dsys-
9 
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egkRek xka/khthP;k loZLi’khZ usrR̀okus ÁHkkfor gksÅu egkjk"Vªkrhy czkEg.ksrj pGoGhps usrs ds’kojko ts/ks ;kauh 

dkWaxzsle/;s Áos’k d:u vkiY;k loZ dk;ZdR;kZauk dkWaxzsle/;s ;s.;kps vkokgu dsys- jk"Vªh; Áo`ÙkhP;k ukuk ikVykauh ds’kojko 

ts/ksaP;k vkokgukuqlkj egkRek xka/khthÁf.kr Hkkjrh; Lokra«;pGoGhr LOkr%yk >ksdwu fnys-
10
 

 

taxy lR;kxzg % 

 lkrkjk ftYg;krhy fcGk’khP;k taxy lR;kxzgkus baxztkauk pkaxykp ’kg fnyk- gs fcGk’khps caM Eg.kwu bfrgkl 

Áfl/n vkgs- VkbZEl vkWQ bafM;kus *Revolt at Bilashi* vls R;kps o.kZu dsys vkgs- fcGk’khr 30 QwV maphpk lkxokuh lksV 

yksdkauh mHkkjyk o R;koj frjaxk QMdkoyk- ;k >saM;kps j{k.k dj.;kdfjrk egkj] ekax] pkaHkkj] lkjs cyqrsnkj lgHkkxh gksrs- gk 

/ot Eg.kts fczfV’kkauk ,d vkOgkup okVys-
11 

jsBjs /kj.k taxy lR;kxzg % 

 fcGk’kh uarj jsBjs /kj.k ;sFks taxy lR;kxzg >kyk- ukuk ikVhy ;kauh ;kr lgHkkx ?ksryk- foG;kus xor dkiwu 

dk;nk eksMk;pk- ckiwlkgsc ns’keq[k ;kauh pkanhP;k foG;kus xor dkiwu ;k lR;kxzgkyk lq:okr dsyh- lk/kkj.ki.ks 8000 

lR;kxzgh gksrs- yksdkauh ukuk ikVykapk t;t;dkj dsyk- ukjG QwVrkp ukuk xk;c >kys-
12 

nsojk"Vªs lHkk % 

 okWjaVyk u tqekurk iksfylkaph utj pqdowu lHkk ?ksr- Jko.kkrhy ’ksoVP;k lkseokjh nsojk"Vªs rk- [kkukiwj ;sFks xkoph 

;k=k gk eksdk lk/kwu dqLrhpk QM vls- dqLR;k ikg.;klkBh ukuk ikVhy ;sr- iksfyl ukukyk idM.;klkBh ;sr- rsOgk ukukauh 

yksdkaP;k eukrwu iksfyl fHkrh ?kkyfo.;klkBh lHkk ?ksryh-
13
 ukuk ikVhy fu;kstukuqlkj QMkr gtj jkfgys- yksdkauh ,dp 

tYyks"k dsyk- ?kks"k.kkckthpk tksj FkksMk deh >kyk ukukauh iSyokuh i/nrhus mMh ekjyh vu ,dk ik;koj fxjdh ?ksryh- 

egkRek Qqys] N=irh f’kokth egkjkt] egkRek xka/kh o Hkkjrekrk ;kaP;k ?kks"k.kk fnY;k- 

eqacbZrhy lHkk % 

 eqacbZyk dk;nsHkaxkph pGoG tksjkr lq: gksrh- gh lHkk ckjnku xYyhr ,d lHkk gksrh- ukuk ikVhy lgdkÚ;kalg rsFks 

xsys- ukukaps O;klihBkoj dks.khgh vksG[khps uOgrs- fouarho:u Hkk"k.k djk;yk QDr ia/kjk fefuVs feGkyh- ukukauh vuks[;k 

xkojku Hkk"ksr fouksnh i/nrhus Hkk"k.k dsys- ukuk ikVhy ;kauh nhM rkl JksrsoxkZyk tkxhp f[kGowu Bsoys- lHkk lairkp yksdkauh 

ukukauk mpywu ?ksrys- ,d O;kikjh ukukaP;k toG vkyk o gkrkrhy ?kM;kG R;kauh ukukauk lÁse HksV fnys- ukuk ikVhy 

baxztkaP;k nMi’kkghoj usgeh fVdk djhr- o y<;kr lgHkkxh gks.;klkBh ÁksRlkgu nsr vlr-
14 

jk"Vª lsok ny % 

 lu 1937 P;k v[ksjhl ukxukFkvk..kk] ch- ,y- xk;dokM] pkeqaMkjko ikVhy] l[kkjke eqdkne b- eaMGhauh Á;Ru 

d:u dkesjh ;sFks fo|kF;kZaps vH;kl f’kchj ?ksrys- gs f’kfcj f’k{k.krK cWfjLVj [kMsZdj ;kaP;k ekxZn’kZuk[kkyh >kys-
15 

Áfrljdkjph LFkkiuk % 

 Lakiw.kZ ns’kkrhy vkanksyu FkaMkor vlrkuk lkrkjk ftYg;kr egkRek xka/khthaP;k *djk fdaok ejk* ;k ea=kus Øakrhflag 

ukuk ikVykaP;k usrR̀ok[kkyh Áfrljdkjph LFkkiuk >kyh- Øakrhflag ukuk ikVhy ;kauh *baxztkaph xqykefxjh Qsdwu Lora= Eg.kwu 

okoj.kkÚ;k Hkkjrh;kaps ljdkj* v’kh R;kaph O;k[;k dsyh vkgs- ;kP;k ek/;ekrwu ukukauh N=irh f’kojk;kaP;k xfueh dkO;kus 

dkjHkkj pkyowu xksjxjhc tursP;k dY;k.kklkBh xzkejkT;kph LFkkiuk dsyh- ;k ÁfrljdkjP;k ek/;ekrwu R;kauh uolekt 

fufeZrhpk ik;k ?kkryk- nk:canh] lk{kjrk Álkj] ’ksrdÚ;kaP;k ekykyk gehHkko o gDdkph cktkjisB] xzkeLoPNrk bR;knh 

fo/kk;d dk;ZØe gkrh ?ksowu lkekftd o vkfFkZd lerk vk.kwu xksjxjhc tursps fgr lk/k.;kpk Á;Ru dsyk- ;krwu ukuk 

ikVykapk /;s;okn o R;kaP;k thoukrhy vk’kk] vkdka{kk fnlwu ;srkr- ;k Áfrljdkjus ftYg;krhy fczfV’k Á’kkluO;oLFkk 

iw.kZi.ks eksMdGhl vk.kysyh gksrh- R;kauh Lor%ph ?kVuk cuowu yksdfÁ; ’kkluO;oLFkk fuekZ.k d syh gksrh-
16
 fczfV’kkaps gLrd o 

lektdaVd ;kauk R;kauh ’kklu dsys- ;k Áfrljdkjpk dkjHkkj gk vk/kqfud dkGkrhy brj ljdkjkaÁek.ks iw.kZi.ks vkn’kZ uOgrk- 

dkj.k gs ljdkj fczfV’kka’kh y<rk y<rk gGwgGw mRØkar gksr xsys gksrs- ;k ;q/ndkyhu ljdkjus vkiY;k e;kZnk vksG[kwu 

dsysY;k dk;kZeqGs 1942 P;k y<;kr ns’kkph ’kku jk[kyh xsyh-
17
 

 lkrkÚ;kps Áfrljdkj gs Lokra«;Áseh tursus LokfHkekukps j{k.k dj.;klkBh dsysyk Lo;aLQwrZ mBko gksrk- fgald 

dkjok;kauh lektdaVdkauk ng’kr clfo.ks gs ;k ljdkjps /kksj.k gksrs- ijarq Áfrljdkjp s [kjs ;’k tursps Áse] ikfBack o 

lgdk;Z ;krp nMysys gksrs- Áfrljdkjps y<k ;ksX; dh v;ksX; v’khgh ppkZ R;kdkGh jaxyh gksrh- dkgh fon~oku ;kyk 

dkWaxzslpk y<kgh ekur uOgrs- rj Hkkjrh; Lokra«;pGoGhps vf/k"Bku o vfgalsps iqtkjh egkRek xka/khth ;kauh ;k pGoGhpk 

fu"ks/k djkok Eg.kwugh dkgh yksdkauh Á;Ru dsysys gksrs- v’kkgh fLFkrhr vlgdkj pGoGhrhy ,dk fgald ?kVuseqGs rs laiw.kZ 

vkanksyup ekxs ?ks.;kÚ;k egkRek xka/khthauk ;k ÁfrljdkjP;k pGoGhrhy vk’k; letY;keqGs R;kauh ;k pGoGhpk fojks/k fdaok 

tkghj fu"ks/k dsyk ukgh- rlsp iafMr tokgjyky usg:auhgh ÁfrljdkjP;k Økafrohjkapk ns’kHkDr Eg.kwu xkSjo dsysyk gksrk- v’kk 

;k ÁfrljdkjP;k ;’kkr Økafrflag ukuk ikVhy ;kaps LFkku vfr’k; egÙokps gksrs-
18 
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lanHkZ lwph 

1-  iafMr ufyuh] egkjk"Vªkrhy jk"Vªoknkpk fodkl] ekWMuZ cqd Msiks Ádk’ku] ifgyh vko`Ùkh] 1955] ì- 10- 

2- egkjk"Vª jkT; xW>sfVvj] lkrkjk ftYgk ¼lq/kkfjr vko`Ùkh½] egkjk"Vª ljdkj] eqacbZ] 1963] ì- 2 o 3- 

3- eqyk[kr % Jherh ikVhy gkSlkrkbZ] fn- 14@11@2011- 

4- f’ko.khdj jk?ko] lkrkjpk flag Økafrflag ukuk ikVhy lexz pfj=] ,l- ,e- v/kkVs ifCyds’ku] 1986] ì- 5- 

5- ikVhy jk- rq-] Økafrflag ukuk ikVhy thoudk;Z o rRoKku] lfUe= Ádk’ku] dksYgkiwj] 1984] ì- 13- 

6- f’ko.khdj jk?ko] mijksDr] ì- 96- 

7- dkjsdj e- lw-] Økafrflag ukuk ikVhy pfj=% ,d vH;kl] fo- vk- uoydj Ádk’ku] iq.ks] i`- 9- 

8- iafMr ufyuh] mijksDr] i`- 163- 

9- ikVhy mÙkejko o brj] Økarhohj ns’kHkDr ukuk ikVhy] m"kk Ádk’ku] vkSa/k] 1947] ì- 33- 

10- xqjo ckcqjko] mtGrh Ádk’kjs"kk Hkkjrh; Lokra«;pGoG & fofo/k Áokg] ØkafroSHko Ádk’ku] g.kearofM;s] 1999] i` 41- 

11- xks[kys iq-ik-] tkx`r lkrkjk] yksdlsok la?k Ádk’ku lkrkjk] 1966] i`- 139 rs 141- 

12- iokj ck-x-] Økafrflag ukuk ikVhy] Áfrljdkjpk jksekapdkjh bfrgkl] ekrH̀kweh Ádk’ku] iq.ks] 2001] i`- 36- 

13- ikVhy jk-rq-] Økafrflag ukuk ikVhy ,d Lo;aHkw xzkeh.k Økafrdkjd] lfUe= Ádk’ku] dksYgkiwj] 1984] i`- 28- 

14- fdÙkk] i-̀ 29- 

15- iokj t;flaxjko HkkÅjko ¼laik-½] Økafrflag ukuk ikVhy [kaM 1 o 2] v:a/krh ifCyds’ku] dksYgkiwj] 1983] ì- 10 o 11- 

16- f’kans vkcklkgsc] lkrkjps Áfrljdkj] m"kk Ádk’ku] dksYgkiwj] 2003] i`- 84- 

17- f’ko.khdj jk?ko] mijksDr] ì- 56- 

18- fcoydj Jh- jk-] ukuk ikVhy pfj=] ns’keq[k vkf.k daiuh Ádk’ku] iq.ks] i`- 34- 
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 Hkkjrh; la?kjkT;kps cnyrs Lo:i 
 

 

 izk- MkW- fuydaB dke..kk yks[kaMs 

lgk¸;d izk/;kid , jkT;’kkL= foHkkx  N=irh f’kokth dkWyst] lkrkjk 
 

 

   xks”kokjk %  

 ns’kkP;k izcG vkf.k ,dla/k fufeZrhlkBh dk;kZRed lk/ku Eg.kwu la?kjkT; 

iz.kkyh vlkoh v’kh Hkkjrh; jkT;?kVukdkjkaph Hkwfedk gksrh- R;krwu ,d vkn’kZ 

?kVuk r;kj dsyh xsyh- ijarq R;krhy la?kjkT; O;oLFkk gh dkxnkojph jkfgyh- frP;k 

laLFkkRed jpuse/;s fnolsafnol cny d:u rh la?kjkT; iz.kkyh O;ofLFkr dj.ks gh 

iq<P;k fi<hph tckcnkjh gksrh- ijarq rh vkt gksrkuk fnlr ukgh- ewGkr la?kjkT; 

‘kkluiz.kkyh gh fodklkps mfÌ”V lk/; dj.;klkBh Lohdkj.;kr vkyh gksrh- R;keqGs 

?kVukRed vkf.k jktdh; v’kk nksUgh dkj.kkeqGs Hkkjrh; O;oLFkse/;s izcG la?kjkT; 

iz.kkyhyk laLFkkRed Lo:Ik nsrkuk xaHkhj rMtksM >kY;kps fnlwu ;srs- Hkkjrh; 

la?kjkT;kr lgdk;Z Li/kkZRedrk] la?k”kZ ;kckch leksj vkysY;k fnlwu ;srkr- Hkkjrh; 

jkT;?kVusP;k vaeyctko.khiklwu Hkkjrkr >kysY;k lkekftd] vkfFkZd vkf.k jktdh; 

ifjorZukpk izHkko la?kjkT; O;oLFksoj >kysyk vkgs o R;krwup la?kjkT;kps Lo:Ik 

cnyr pkyysys fnlwu ;srs-   

izLrkouk %  

 la?kjkT; O;oLFksr dsanzljdkj vkf.k ?kVd jkT; ljdkjs ;kaP;kr lRrkfoHkktu dsysys vlrs- 

izR;sd ns’kkrhy la?kjkT; O;oLFksr lkj[ksi.kk vk<Gr ukgh rj ifjfLFkrhijRos fHkUurk fnlrs- 

la?kjkT;oknke/;s ,dkp ns’kkps izknsf’kd fo’kkyrseqGs dsanz ljdkj o ?kVdkjkT; ljdkj ;kr 

vf/kdkjkaph foHkkx.kh dsyh tkrs] R;klkBh R;k ns’kkph jkT;?kVuk fyf[kr Lo:ikph vlrs- txkr 

vesfjdk] Hkkjr] dWuMk fLoR>yZaM] vkWLVsªfy;k bR;knh ns’kkr la?kjkT; ‘kklu O;oLFkk vfLrRokr vkgs- 

dsanzkd”khZ i/nrhe/;s Lok;Rr jkT;s Lor%P;k laj{k.kklkBh vkf.k fodklklkBh ,dk dsanzh; lRrs’kh 

djkjkc/n gksrkr] vls vusd jkT; ,df=r ;sÅu R;kps la?kjkT; fuekZ.k gksrs vls l?kajkT; vesfjdsr 

vkgs- rj izns’k foLrh.kZ vlysY;k ns’kkr iz’kklu vkf.k lqO;oLFksP;k n`”Vhus mi;qDr dkgh Bjkfod 

rRokaP;k vk/kkjkoj ygku ygku ?kVd jkT;kaph fufeZrh d:u ;k ?kVdjkT;kauk jkT;?kVusekQZr dkgh 

vf/kdkj fnys tkrkr] i.k egRokps vf/kdkj dsanz ljdkjdMs dsanzhr >kysys vlrkr- LFkkfud yksdkaP;k 

fodklkyk la/kh feGkoh] LFkkfud iz’u yodj lqVkosr g;k n`”Vhus dsanz ljdkj vkf.k ?kVdjkT;s g;k 

nksgksae/;s vf/kdkj foHkkx.kh dj.ks ;k nksgksae/;s vf/kdkjkaps foHkktu fuf’pri.ks d:u la?kjkT; fuekZ.k 

dj.ks g;k i/nrhyk dsanzksRlkjh la/kjkT; vls Eg.krkr- v’kk izdkjps la?kjkT; dWuMk vkf.k Hkkjrkr 

vk<Gwu ;srkr-  

Hkkjrke/;s ,dkRe ‘kklu dh la?kjkT;kRed ‘kklu i/nrh vkgs- ;klanHkkZr vusdosGk okn 

>kysyk fnlwu ;srks ijarq Hkkjrkrhy ‘kklu i/nrhrh ,dkRe ‘kklu O;oLFksph vkf.k la?kjkT;kRed 

‘kklu O;oLFksph ;k nksUgh ‘kklu O;oLFkkRed oSf’k”V;s vkgsr- ;ko:u izfl/n jktdh; fopkjoar ds-

lh- fOgvj ;kauh Hkkjrh; ‘kklu O;oLFk sps o.kZu djrkuk EgVys vkgs dh] Hkkjrh; la?kjkT; gs 

^v/kZla?kjkT;* vkgs- ,sfrgkfldn`”V;k la?kjkT; iz.kkyh ;k ladYiuspk Lohdkj Hkkjrke/;s fuoMhis{kk 

fudMhrwu >kysyk gksrk- foHkktuoknh izo`Rrh] /kkfeZd] lkaiznkf;d r.kko vkf.k ns’kkph QkG.kh ;keqGs 

dsanzkyk vuqdwy vlysY;k la?kjkT; iz.kkyhph Hkkjrkyk xjt gksrh- ¼ckG] izdk’k( csMfdgkG] fd’kksj 

%2002½   

la?kjkT;iz.kkyh gh Hkkjrh; jkT;?kVusps eqyHkwr oSf’k”V;s vkgs- R;ke/;s Hkkjrh; la?kjkT; gs 

dk;eLOk:ih vfoLdGhr vls dsanz vkf.k jkT; ;kaP;ke/;s lgdk;Z o la;kstu jk[k.kkÚ;k laLFkk 

vkgsr- ;k laLFkk Lora= vlrkr vkf.k R;kauh ijLijkapk vknj jk[kr rMtksMh djr lkeatL; i.kkus 

vkikiY;k vf/kdkjkph vaeyctko.kh djk;ph vlrs- l/;kP;k jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ljdkjus 

lRrklw=s gkrh ?ksrY;kiklwu lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyhph ?kks”k.kk eksB;kus gksow ykxyh vkgs- uhfr 

vk;ksx LFkkiu dj.;kckcrP;k ea=heaMGkP;k Bjkokr ;kfo”k;h ekaM.kh dj.;kr vkyh vkgs vkf.k 
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pkGhl fnolkauh ;k uO;k laLFkslanHkkZr izfl/n dj.;kr vkysY;k bZ&iqLrdkrgh ;k lgdk;kZRed 

la?kjkT;iz.kkyhph iqu:Drh dj.;kr vkyh- ijarq ljdkjh nLrk,sotke/;s Li/kkZRed la?kjkT; iz.kkyhpk 

vpkud >kysyk mYys[k gk egRokpk fopkj vlkok- cjkp dkG eq[;ea=h inh vlysys ujsanz eksnh 

;kauh iariz/kku Eg.kwu lgdk;kZRed vkf.k Li/kkZRed la?kjkT;iz.kkyhpk tksjnkj ikBiqjkok dsyk- 

¼iG’khdj] lqgkl %2021½   

lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyh % 

 lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyh gh ,d v’kh ladYiuk vkgs dh] T;ke/;s dsanz vkf.k jkT; 

;kaP;krhy laca/kkph ekaM.kh dsysyh vkgs- lkekbZd leL;k] ijLij lgdk;kZus lksMfo.;klkBh gs 

nksUghgh ?kVd ;k jpusr ,d= ;srkr- ;krwu Hkkjrkr fuekZ.k gksr vlysY;k uO;k Lo:ikP;k 

la?kjkT;iz.kkyhdMs vkiY;kyk ikgrk ;srs- ;ke/;s jkT;s] LFkkfud LojkT; laLFkk ;k jk”Vªh;] jkT; o 

LFkkfud ikrGhojhy /kksj.k fufeZrhe/;s tkLr O;kid Hkwfedk ikj ikMrkr- ;k jpusps mfÌ”Vs dsanz] jkT; 

vkf.k LFkkfud LojkT; laLFkk ;kaP;k lgHkkoh lg;ksx ?kMowu vk.k.;kps vlrs- ts.ksd:u gs ?kVd 

,desdkauk izfrca/k dj.kkj ukghr rj ijLij lgdk;kZus dkedkt djrhy ;kykp lgdk;kZRed 

la?kjkT;iz.kkyh vls Eg.krkr- jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ljdkjus lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyhP;k 

lanHkkZr vusd miØe lq: dsys vkgsr- ;krhy miØe Eg.kts fu;kstu vk;ksx cj[kkLr d:u uhfr 

vk;ksx LFkkiu dj.ks- jkT;kauk vf/kd fofRr; Lok;Rrrk ns.ks] LFkkfud LojkT; laLFkkauk vf/kd fofRr; 

Lok;Rrrk ns.ks] dsanz iqjL—r ;kstukapk iqjLdkj rlsp Lofgrk,soth lgdk;kZoj tkLr Hkj ns.kkÚ;k 

la?kjkT;iz.kkyhpk Hkkjrkrhy uok ekxZ vk[k.;klkBh ifgys ikÅy Eg.kts oLrw o lsok dj vlY;kps 

EgVys tkrs- lgdk;kZRed la?kjkT; iz.kkyhe/;s jk”VªkP;k fodklklkBh dsanz o jkT; ljdkjuh ,dkp 

osGh dk;Zjr vl.ks xjtsps vlrs- th,lVheqGs dsanz o jkT; ljdkjkauk R;kaph fofRr; Lok;Rrrk 

R;kxkoh ykxsy vkf.k lkeqfgd o ,dkRed fu.kZ; izfØ;se/;s ;ksxnku |kos ykxsy- fofRr; Lok;Rrspk 

gR;kj vHkwriqoZ vkgs vkf.k vkTkP;k vk/kqfud vFkZO;oLFksrhy vkfFkZd ?kVdkae/;s ¼Eg.kts fofo/k 

jkT;kae/;s½ lkekbZd fgrke/;s vf/kd lgdk;kZph xjt vkgs gs ;krwu Li”V gksrs- ¼iG’khdj] lqgkl 

%2021½   

Li/kkZRed la?kjkT;iz.kkyh % 

 Li/kkZRed la?kjkT;iz.kkyh gh laKk izknsf’kd ljdkje/khy ¼lekarj Li/kkZ½ dkedkt vkf.k dsanz 

o jkT; ljdkje/khy ¼Å/oZZxkeh Li/kkZ½ dkedkt ;klanHkkZr okijyh tkrs- izknsf’kd ljdkje/khy 

lekarj Li/ksZP;k ladYiusps leFkZd gs la?kjkT; iz.kkyhe/;s eqDr cktkjisBsP;k vFkZO;oLFksph rRos ykxw 

dj.;kph bPNk vlysyh vlrkr- uovfHktkr] mnkjerokn vkf.k lkoZtfud fuoM fl/nkar ;k 

n`”Vhdks.kkuqlkj lekarj Li/kkZRed la?kjkT;iz.kkyhp leFkZd vlk ;qDrhokn djrkr dh] lRrk Li/ksZP;k 

ek/;ekrwu lokZr dk;Z{ke Lo:ikps ljdkj izR;{kkr ;sow ‘kdrs- ¼fpnacje] ih-½ v’kk osGh jkT;kaP;k 

la?kjkT;kus fofo/k jktdh; lRrk vkf.k /kksj.ks jk[k.ks gs loksZRre lk/;kP;k n`”Vhus ;ksX; Bjrs- dsanz o 

jkT; Li/kkZRed la?kjkT; iz.kkyhe/;s dsanz o izknsf’kd ljdkje/khy Li/ksZyk ekU;rk fnyh tkrs- ;ke/;s 

ljdkjP;k nksu ikrG;kae/;s /kksj.kkRed ikrGhoj fHkUUkRo vlw ‘kdrs vkf.k dks.krs /kksj.k ;’kLoh 

gksbZy ;klanHkkZr Li/kkZ vlw ‘kdrs- mnk- jkT;kauh vkikiys O;kolkf;d Ik;kZoj.k l{ke djkos vkf.k 

R;krwu uohu lfØ;rk fuekZ.k Ogk;yk enr Ogkoh ;kn`”Vhus jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ljdkjus /kksj.ks 

vk[kysyh fnlwu ;srkr- fMikVZesaV vkWQ baMªfLVª;y ikWyhlh vWUM izeks’kuP;k vlslesaV vkWQ LVsV 

bEIyhesaVs’ku vkWQ fc>usl fjQkWlZ ;k 98 dyeh vgokykP;k ek/;ekrwu eksnh ljdkj eq[;%Ros 

jkT;kae/khy Li/kkZRedrk ok<ow ikgr vkgs] ?kVd jkT;kae/;s xqaro.kwd dj.;klkBh cgqjk”Vªh; vkf.k 

ns’kkarxZr daiU;kauk izksRlkgu feGkos ;klkBh Hkkjr ljdkjus esd bu bafM;k gk miØe lq: dsyk- 

;krwup vusd jkT;kus ;k miØekpk Lohdkj dsyk- vka/kz izns’kus esd vka/kzizns’k ;qoj fc>usl ;k 

czWUM[kkyh Lo%rkps vfHk;ku lq: dsys gksrs- v’kkizdkjP;k miØekeqGs jkT;kauk izxrhlkBh vk.k[kh ekxZ 

[kqys gksr vkgsr- ¼Palshikar, Shuhas: 2005)  
la?kjkT;kP;k fufeZrhfo”k;h dsanz vkf.k jkT;s ;kaP;kr d/khgh lgerh izLFkkfir u >kysY;k 

ns’kkae/;s lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyh gs ,d vkOgk.k cuys vkgs- jkT;s gh djkjkpk Hkkx ukghr rj 

jkT;?kVusP;k fufeZrhpk Hkkx vkgsr- T;kuqlkj dsanzhd`r jkT;O;oLFksyk >qdrs eki ns.;kr vkys vkgs- 

jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ljdkjus dsanzkP;k lanHkkZr jkT;kauk vkysY;k vf/kdkjke/;s dks.krhgh lekurk 

ukgh vkf.k jkT; lHksrhy izfrfu/khRokckcrgh jkT;kauk leku vf/kdkj ukghr- la?kjkT;krhy ;k 



IJAAR   Vol.2 Issue-4               ISSN – 2347-7075 

146 

 izk- MkW- fuydaB dke..kk yks[kaMs 

 

 

?kVdkauk vkiyh ukos] izns’k] lhek fdaok {ks=QG Bjfo.;kpkgh vf/kdkj ukgh- lkekbZd ;knhrhy 

fo”k;kckcr la?k”kZ mRiUUk >kY;kl dsanzh; dk;nk ojp< ekuyk tkrks- jk”Vª fgrklkBh dsanz ljdkj jkT; 

lwphrhy fo”k;koj dk;nk d: ‘kdrs- ¼dye 249½ vkf.k dk;nk fufeZrhps vfrjhDr vf/kdkj dsanz 

ljdkjdMs vlrkr- ¼dye 248½ v’kk izdkjP;k brjgh dkgh dsanzhdj.kkP;k rjrwnh Hkkjrkrhy 

lgdk;kZRed la?kjkT; iz.kkyhlkBh r.kkonk;d Bjrkr- ¼Austin, Granville :2006) 
Hkkjrh; la?kjkT;okn vkf.k dksfoM 19 % 

 Hkkjrh; la?kjkT;koj o dsanz jkT; laca/kkoj dksfoM 19 P;k vkiRrhP;kosGh vkfFkZd] 

lkekftd] ‘kS{kf.kd {ks=kr Qkj eksBk cny >kyk- ;kdkGkr dsanz jkT; laca/kkps fu;eu djrkuk U;k; 

rRokps ikyu dj.ks gs dsanzkps drZO; gksrs- ¼fpnacje] ih-½  loZlk/kkj.k ifjfLFkrhr dsanz vkf.k jkT; 

;kaP;krhy la?kjkT; laca/kkyk i{kh; jktdkj.kkps Lo:Ik izkIr >kys- dksfoM 19 P;k vkiRrhP;kosGh 

dsanz ljdkjdMwu ts fu.kZ; ?ksrys xsys- gs fu.kZ; Hkkjrkrhy loZ jkT;kaoj dsanzkdMwu yknys xsys- th 

Hkkjrh; la?kjkT;kph pkSdV gksrh R;krwu ;k fu.kZ;keqGs rMk xsyk- R;kuarj ?kVd jkT;kph >kysyh 

vkiRrh O;oLFkkiukph rkjkacG mMkyh- gs dsoG dsanz iqjLd`r fu.kZ;keqGs fnlwu ;srs- yksd’kkgh o R;k 

yksd’kkghyk HkDde dj.;klkBh Hkkjrkrhy la?kjkT; iz.kkyh vf/kd izxYHk vlyh ikfgts vkf.k rh 

dsanzkus Lohdkjyh ikfgts] vkiRrh O;oLFkkiukP;k ukok[kkyh o vkiRrh ifjfLFkrhyk ?kkc:u Hkkjrkrhy 

dsanz ljdkjus la?kjkT;iz.kkyh gh O;oLFkk eksMdGhl vk.kyh- rh u vk.krk dsanz ljdkjus vkcknhr 

Bsoyh ikfgth gksrh- dsanz jkT; l aca/kkrhy ikjn’kZdrk gh la?kjkT; O;oLFksyk HkDde dj.kkjh ckc 

vkgs- ;k n`”Vhdks.kkrwu dsanz ljdkjus vkiys /kksj.k vk[kys ikfgts- ¼iG’khdj] lqgkl %2021½     

lekjksi %  

 dsanz o jkT; ;kaP;kr lRrsps okVi dj.;kps rRo la?kjkT; iz.kkyhP;k O;ogkjklkBh xjtsps 

vlys rjh la?kjkT; iz.kkyhph izsj.kk o xkHkk gk dk;Zdkjh jktdh; O;oLFksP;k fodsanzhr o`RRkh’kh 

lacaf/kr vkgs- jkT; ljdkjkauk lRrsps ukeek= gLrkarj.k dj.ks gh ckc la?kjkT;iz.kkyhP;k ewG 

rRokykp ck/kk vk.krs- Hkkjrke/;s lgdk;kZoj vk/kkjysyh la?kjkT; i/nrh Lohdkjysyh vkgs- vki.k 

vesfjdsizek.ks iw.kZ la?kjkT; iz.kkyhpk okij dsysyk ukgh- ifj.kkeh ?kVukRed dsanz&jkT; laca/k 

vH;klys vlrk dsanz ljdkj izcG cuys vkgs- dsanzkpk jkT;kP;k iz’kklukr ok<rk gLr{ksi gs 

la?kjkT;kleksjhy ,d vkOgk.k vkgs- dsanz&jkT;ke/;s ijLijkafojks/kh ljdkjs lRrsoj ;srkr rsaOgk 

dsanzkdMwu R;k jkT;kauk HksnHkkokph okx.kwd fnyh tkrs- jkT;?kVusP;k 7 O;k ifjf’k”Bkr dsanz & jkT; 

laca/k vkf.k R;kaP;k vf/kdkjkaph foHkkx.kh dsyh vkgs- dsanzlwphr iwohZ 97 fo”k; gksrs vkrk rh la[;k 

100 oj xsyh vkgs vkf.k jk”Vªh; n`”Vhus egRokaP;k fo”k;kapk ;kr lekos’k vkgs- rj jkT;lwphrhy 

fo”k; gs 66 o:u 61 oj us.;kr vkys vkgsr- rj leorhZ lwphrhy 47 fo”k;kao:u 52 fo”k;koj 

us.;kr vkys vkgs- gs nksUgh dsanz jkT; ljdkjs ;kfo”k;kaoj dk;nk d: ‘kdr vlys rjh rs ijLij 

fojks/kh vlY;kl dsanzkpk dk;nk Js”B Bjrks- jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMh ljdkjus dye 356 pk okij 

Qkj eksB;k izek.kkr dsysyk vk<Gwu ;srks- v’kk vusd ckchae/kwu Hkkjrh; la?kjkT;kr Lok;Rrrspk] 

lekurspk vkf.k lerksyi.kk ;kpk iz’u fuekZ.k gksrks vkf.k Hkkjrh; la?kjkT; leksjhy gs Qkj eksBs 

vkOgk.k vlysys fnlwu ;srs- v’kkizdkjs dsanz ljdkj vf/kd ‘kDrh’kkyh o izcG cur tkr vlysys 

fnlwu ;srs- lgdk;kZRed la?kjkT;iz.kkyh] Li/kkZRed la?kjkT;iz.kkyh vkf.k dksfoM 19 uarjps 

la?kjkT;iz.kkyh ;ke/;s Hkkjrh; la?kjkT;iz.kkyhe/;s Qkj eksBk cny gksr vlysyk fnlwu ;srks-   

lanHkZlwph %  

1- ckG] izdk’k( csMfdgkG] fd’kksj] ¼2002½] Hkkjrh; jktdh; O;oLFkk izfØ;k vkf.k Lo:Ik] 

lkrkjk] vkacsMdj vdkneh-  

2- iG’khdj] lqgkl] ¼2004½] ledkyhu Hkkjrh; jktdkj.k] iq.ks] izfrek izdk’ku-  

3- Ogksjk] jktsanz( iG’khdj] lqgkl] ¼2010½] Hkkjrh; yksd’kkgh vFkZ vkf.k O;ogkj] U;w fnYyh] 

Mk;eaM ifCyds’ku- 

4- fpnacje] ih-] ¼fn-06 twu 2021½] la?kjkT;kr dsanzkps izkcY;] nSfud yksdlRRkk] iq.ks vko`Rrh- 

5- iG’khdj] lqgkl] ¼2021½] Hkkjrh; yksd’kkgh % vkMoG.ks vkf.k foi;kZl] dqyd.khZ eqDrk( 

?kksVkGs foosd( Hkkjr ikVhy] ¼laiknd½] dksjksuk vkiRrh & ykWdMkÅ vkf.k yksd’kkgh vigj.k] 

iq.ks] n ;qfud vWdWMeh ifCyds’kUl izk-fy- 
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   izLrkkouk %&  

 l/;kP;k dky[akMkr ekuoh thoukP;k izR;sd {ks+=kr ekfgykaps ;ksxnku egRoiw.kZ o Hkjho 

Lo#ikps vkgs- izR;sd jk”Vª vf/kd izxr’khy cufo.;klkBh vkiY;kdMs vl.kk&;k euq”;cGkpk vkf.k 

lk/ku lkeqxzhpk ;ksX; okij djhr vkgs- tj efgykauk x`fgr u /kjrk gk fodkl lk/; djko;kP;k EgVys 

rj rs v’kD; Bjsy- vusd jk”Vªkr efgyakph dkexhjh egRokph Bjyh vkgs- Hkkjrkr lkekftd ‘kS{kf.kd 

jktdh;] vfFkZd {ks=kr efgyk iq#”kkaP;k [kkan;kyk [kkank ykowu vkiys ;ksxnku nsr vkgs- lq#okrhl loZp 

{ks=koj iq#”kkaph eDrsnkjh gksrh- i.k iq#”kkaph eDrsnkjh eksMhr dk<r- HkkjrkP;k ifgY;k efgyk iariz/kku 

bafnjk xka/kh ;kauh jktdh;] lkekftd] {ks=kr Hkjho dkefxjh d#u ns’kkyk o txyk nk[kowu fnys dh] 

fL=;k ns[khy jkT;dkjHkkj pkyw ‘kdrkr- Lokra+=; HkkjrkP;k ifgY;k efgyk iariz/kku bafnjk xka/kh ;kaPkk 

tUe 19 uksOgsacj 1917 jksth >kyk- tokgjyky usg# o deyk usg# ;kaps ,dqyrs ,d viR; gks;- 

R;keqGs vkth&vktksck] ekrk firk o vU; vkIrs”V ;k lokZphp R;kk fiz;n’kZuh cuY;k gksR;k- vkth 

Lo#Ikjk.kh o vkbZ deyk usg# ;kaP;kdMwu ,sdysY;k xks”Vhrwu Hkkjrh; laLd`rh o ijaijk ;k cnny R;kaP;kk 

eukr vfHkeku fuekZ.k >kyk gksrk- eksrhyky usg# ;kauh vkiY;k ukrhdjrk mRre f’k{k.k useyss gksrs- 

vkiyh ukr pkaxyh f’kdyh ikfgts- ;k lkBh eksrhyky usg#uh iz;Ru dsys gksrs-  

 Hkkjrh; Lokra=; vkanksyukpk y<k rhoz gksrk- ;kp osGh eksrhyky usg# o tokgjyky usg# 

xka/khthP;k vlgdkj pGoGh lkfey >kys gksr- usg#ps vkuan&Hkou gs jk”Vªh; dkWxzslps t.kw dk;kZy; 

cuys gksrs- loZ tkrh /kekZps dkWaxzslps usrs ;kaph rsFks onZG vls- xka/khthapk nsf[ky rsFks eqDdke vls- 

bafnjkthP;k R;k dksoG;k laLdkj{ke eukr xka/khthP;k mPp /;s;oknkpk o jk”Vª izsekpk dk;ekpk Blk 

R;kaP;k eukoj meVyk gksrk- ofMyk/kk&;k eaMGhpk vkn’kZ MksG;kleksj Bsowu tulsosps ozr ygku o;kr 

R;kauh Lohdkjys gksrs- bafnjkth 10 o”kkZP;k vlrkuk vkuanoukiklwu ckjk eSy nwj vlysY;kkkk dq”BjksX;kaP;k 

laLFksr dke djk;yk R;k lk;dyo#u tkr gksR;k- R;kosGh d q”BjksX;kph lsok dj.;kl dq.khgh iq<s ;sr 

uOgrs- ,su r#.k o;kr bafnjk xka/kh dq”B jksX;kaph lsok d# ykxY;kk gksR;k- ygku vlY;keqGs R;kpk 

dkWaxzslps lnL;Ro ukdkjk.;kr vkys gksrs- ijarq Lokra=; y<;kr Hkkx ?ksowu vki.k dkgh rjh dsys ikfgts  

v’kh R;kaph bPNk gk srh- rsOgk bafnjk xka/khuh 12 rs 16 o”kZ o;ksxVkrhy eqykauk ,d= teowu R;kaph 

^okujlsuk* R;kauh mHkh dsyh gksrh- ;k okuj lsusP;k ek/;krwu fBdfBdk.kh jk”Vª/ot yko.ks] iksLVlZ 

fpdVo.ks fczfV’kkP;k fojks/kkr fun’kZus o ekspkZr lgHkkxh gks.kk&;k lR;kxzghu [kkn;inkFkZ o ik.kh ns.;kps 

dke djr vlr- ;k f’kok; vf’kf{kr o fuj{kj rq#xkar vlysY;k R;kaP;k ukrsokbZdkauk i= ikBfo.;kph 

vlY;kl rh fygwu ns.ks] egRRokps fujksi lacf/kr O;Drhauk iksgfpo.ks] iksfyl ykBh gY;kr t[keh 

>kysY;k lR;xzfguk izFkeksipkj o vU; enr dj.ks bR;knh dkes okujlsuus dk;nsHkaxkP;k dkGkr dsyh-
1
  

f’k{k.k %&  

 Lokra=; y<;kaP;k dkGkr usg# dqVaqckps thou foLdGhr >kys gksrs- ofMykaP;k larrP;k rq#axoklkeqGs dk;ZxzrseqGs 

vkf.k vkbZP;k {k;jksxkP;k vktkji.kkeqGs bafnjk xka/kh ;kaps f’k{k.kke/;s [kaM iMw ykxyk gksrk- eksrhyky usg#uh 1923 e/;s 

R;kaukk lsaVlsflfy;k Ldwye/;s nk[ky dsys gksrs- ijarq 1926 e/;s deyk usg# vkS”k/kmipkjdjhrk fLOkR>ZyaMyk xsY;k rsOgk 

R;kaP;k cjkscj bafnjkthuk gh ikBfo.;kr vkys- rsFks ftuhok  o cuZ ;sFkhy ‘kkGsr dkgh efgus gksR;k Hkkjrkr ijr vkY;kuarj 

vykgkckn e/khy ,dk dkWUkOgsUV Ldqye/;s bafnjkthauk nk[ky dj.;kr vkys- f[kz’pu ‘kkGsr f’k{k.kklkBh ikBfo.ks ofMykauk 

ilar uOgrs Eg.kwu vktksckP;k e`R;`uarj iafMr usg#uh bafnjkthauk iq.;kP;k fiiYl vksu Ldqy e/;s f’k{k.kkdjrk jokuk dsys - 

vkt nsf[ky f’k{k.kklkBh ns’k fons’kkrhy fon;kFkhZ iq.ks ;sFks ;sowu f’k{k.k ?ksr vkgksr- R;keqGsp iq.ks ‘kgjkyk fon;sps eksgj ?kj 

EgVys tkrs- bafnjkk xka/khuh o;kP;k 16 O;k o”khZ eWfVªdph ifj{kk mRrh.kZ >kY;k i.k R;kaps O;Drh egRo ?kMfo.;kl [k&;k 

vFkkZus enr >kyh rh Eg.kts tokgjyky usg# rq#xkar vlrkuk ikBfoysY;k i=keqGs 116 i=s fXyEilsl vkWQ oYMZ fgLVªh ;k 

usg#P;k xzaFkkr lekfo”V dsyh vkgsr-
2
 izR;sd O;Drh frP;koj gks.kk&;k laLdkjkauh ?kMr vlrks- gs laLdkj vkbZ] oMhy] 
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vkIrLodh; ?kjk.;kph  iwoZijaijk bR;knh ckch R;k O;Drhl ?kMfor vlrkr- bafnjk xka/kh ;kaP;k ckcrhr rlsp ?kMY;kps fnlwu 

;ssrs- lR;fu”.k o fuHkZ; eukso`Rrh gs xq.k tokgjyky usgj# R;kaP;k f’kdo.kqdhrqu R;kaP;k eukoj Blys gskrs-  

 1935 e/;s usg#uh R;kauh VkxksjkaP;k ‘kkafrfudsru e/;s f’k{k.kkdjhrk ikBfoys R;kaP;k ckS/nhd o ekufld fodklkP;k 

n`”Vhªus ‘kkafrfudsrue/khy okLrO; vfr’k; eksykps Bjys- iqLRkdh f’k{k.kkcjkscj lafxr o u`R;kps f’{k.k ?ks.;kph la/kh R;kauk 

‘kkarhfudsru e/;s feGkyh- ‘kkarhfudsrue/;s vlrkuk LoPNrk] LOk;aikd >kMyksV gs dke bafnjk xka/kh brj fon;kFkhZfuis{kk 

vf/kd rRijrsuss R;k djhr vlr- i.k ijhfLFkrhus R;kau rsFks Qkj dkG jkgw fnys ukgh- deyk usg#ph ifjfLFkrh fparktud 

>kY;kus vkbZ lkscr lsok’kqJqsdjhrk R;kauk fLOkR>yZaMyk tkos ykxys-  

 rsFksp 28 Qscqokjh 1936 jksth deyk usg#ps fu/ku >kys- R;kuarj vkDlQMZ fon;kihBkr f’k{k.kkdjhrk nk[ky 

>kY;k- R;kauh bfrgkl gk fo”k; ?ksryk gksrk- i.k Hkkjrkrhy jktdh; ?kMkeksMheqGs R;k tkLr dkG rsFks jkfgY;k ukgh- 1938 

e/;s R;k Hkkjrkr ijrY;k o rkcMrksc jk”Vªh; dkWxzslP;k lnL;k Lohdk#u jk”Vªh; pGoGhP;k dkekyk ykxY;k 

iariz/kkuinh fu;qDrh %&  

24 tkusokjh 1966 jksth HkkjrkP;k iz/kkuea=h Eg.kwu R;kaP;k ‘kiFk fof/k >kyk- lRrsoj vkY;k R;kosGh iariz/kku 

inkpkk eqdqV dkVsjh vkgs- ;kaph R;kauk iqjsiqj tk.kho gksrh- ,d L=h iariz/kku inh fu;qDrh >kY;k uarj lq#okrhP;k dkGkr 

vusd fVdsyk rksaM n;kos ykxys- ns’kkrhy iq#”k ukghls >kys vkgsr dk;? ns’kkps HkforO; ,dk fo/kok L=hP;k gkrh lksifoys 

Eg.kts v’kqHkkps y{k.k vkgs- vls erizn’kZu fojks/kkadMwu o lukrU;kdMwu m?kMi.ks gksr gksrs- Hkkjr HksVhyk vkysY;k ijns’kh 

usR;kauk gLrkanksyu oxSjs dj.ks Hkkjrh; L=hyk ‘kksHkr ukgh v’kh fVdk ns[khy dsyh tkr gksrh- bafnjk xka/khuh ;k fVdkadMs nqyZs{k 

d#Uk vkiY;k dk;Zdze lq# dsyk gksrk- i=dkjkauk R;kauh Li”V lkafxrys gksrs dh] eh iariz/kku inkph tckcnkjh izkekf.kdi.ks 

lkaHkkG.kkjh eh dsoG ,d O;Drh vkgs rh O;Drh L=h vkgs dh iq#”k gk iz’u mn~Hko.;kps dkgh dkj.k ukgh- ;k o#u 

bafnjkthph ns’kk fo”k;hph Hkkouk Li”V gksrs-  

cWdkps jk”Vªh;dj.k o laLFkkfudkaps ru[ks can %& 

 lkekftd ckaf/kydhP;k gsrqus R;kauh ?ksrysys fu.kZ; vfr’k; egRokps gksrs- 29 tqyS 1969 jksth R;kauh 14 eksB;k 

cWadkps jk”Vªh;dj.k dsys- eksB;kkk cWadkps jk”Vªh;dj.k Eg.kts cWadkpk iSlk cMs mn;ksxirh vkiY;k /kan;kdjhrk okijhr gksrs- 

R;kyk vkGk clwu ns’kkpk iSlk tursdjhrk dkeh ;kkok ;k n`”Vhus mpysys ,d ikÅy gkssrs- cWadkaP;k jk”Vªh; dj.kkeqGs ‘ksrdjh 

NksVs mn;kstx] fj{kk] VWDlh okys v’kk tulkeU;kauk dtZ feGw ykxyh-  

 laLFkkukps foyhuhdj.k >kys-R;kosGh foyhuhdj.kkP;k ekscnY;kr R;kauk ekulUeku o ru[ks ns.;kps ekU; dj.;kr 

vkys gksrs- ru[;kP;k #ikus eksB;k izek.kkr jDde tkr gksrh- ijarq uarjP;k dkGkr laLFkkfudkaps ru[ks o eku/kus jn~n 

dj.;kr ;kos- v’kh ekx.;k iq<s ;sow ykxyh eksjkth nslkbZ ;kauh laLFkkfudkaps ru[ks can dj.ks Eg.kts laLFkkfudkaP;k 

fo’okl?kkr dj.ks gks; v’kh dBskj fVdk dsyh- ‘ksoVh bafnjk xka/khuh vkiys jktdh; Mkoisp vk[kwu laLFkkfudkaps ru[ks can 

dsys o R;keqGs laLFkkfudkauk tk.kkj iSlk lkekU; turspk fodklklkBh okijyk tkÅ ykxyk-  

[kfut rsykps mRiknu  %&  

 bafnjk xka/khuh vkiY;k dkjfdnhZr [kfut rsykP;k mRiknukyk xfr fnyh gksrh- ckWEcs gk; e/;s rsy la’kks/kukdjhrk 

dsysyh dk;Zokgh vfr’k; ykHknk;d Bjyh gkasrh- eqacbZiklwu dkfg Bjkfod varjkoj leqnzkr eksckbZy fM~~ªfyax ¶yWVQkWeZ mHkk 

dsysY;k rsyla’kks/kukr [kfut fidkaps eksBs lkBs lkiMys- vkarjjk”Vªh; cktkjisBsr rsykP;k lrr ok<.kk&;k fdaerhP;k o 

R;kdjhrk ykx.kk&;k ijdh; pyukP;k rqVoM;kP;k lanHkkZr gs dk;Z fo’ks”k y{k.kh; ekukos ykxys-
3
 

foKku ra=Kku %&  

 bafnjk xka/khP;kk dkGkr Hkkjrkph oSKkfud {ks=kr >kysyh izxrh gh Hkkjrh; oSKkfudkaph lgu’khyrk o bafnjk xka/khuh 

fnysyh izsj.kk gks;- la’kks/kudkauk izR;sd osGh R;akuh enr dsyh gksrh- foKkukP;k izR;sd {ks=kr fo’ks”kr% vodk’k o v.kq’kDrh 

ra=Kkukr Hkkjrkus txkr ekukps LFkku izkIr dsys vkgs- la’kks/kukr Hkkjrkus vf/kd izxrh djkoh- ;kdjhrk bafnjk xka/kh oSKkfudka’kh 

laidZ lk/kr vlr- 1969 e/;s bafM;u Lisl fjlpZ vkxkZukFk>ks’kuph (ISRO) LFkkiuk dsyh- vodk’k ra=KkukP;k izxehP;k 

ekxkZrhy rs ikfgys ikÅy gksrs- 1972 e/;s Lisl fMikVZesaV o Lisl dfe’kuph fufeZrh dsyh- v.kq’kDrh] bysDVªkWfuDl o 

vdk’k [kkrs R;kauh Lor%dMsp Bsoys gksrs- iks[kj.kZ ;sFks Hkw&xHkkZr dsysyh ifgyhp ;’kLoh pkp.kh Hkkjrh; cukoVhpk mixzg 

vk;ZHkV~V HkkLdj&1] HkkLdj&2] jksfg.kh] lksfOg,u vodk’k ;kukrwu ikBfo.;kr vkysyk jkds’k ‘kekZ gs ikfgys vodk’k 

izoklh ;k loZ xks”Vh foKku vkf.k ra=Kku ;k +{ks=kr Hkkjrkyk Lokoyach cufo.;kP;k n`”Vªhus bafnjk xka/khuk vlysY;k ryeyhph 

lk{k nsrkr-
4
 

i;kZoj.k %&  

 ns’kkph izxrh gk bafnjk xka/khP;k eukyk O;kiwu jkg.kkjk lokZf/kd egRokpk fo”k; gksrk- ijarq bafnjk xka/kh txkrhy 

ekuo tkrhP;k ns[khy fopkj djrk gksR;k ekuokP;k lq[kh thoukdjhrk ekuoh thou o fulxZ R;k eS=h vlk;yk ikfgts vls 
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izk-MkW-Egk=s lqHkk”k      

 

 

R;kaps er gksrs- 1972 e/;s la;qDr jk”Vªla?kkP;k ifj”knsr LVkWdgkse ;sFks dsysY;kk Hkk”k.kkr i;kZoj.kkps egRo vaR;r izHkkohi.ks 

fo”kn dsys- ekuokus fulxkZP;k pkyfoysY;k vfucZa/k =qVheqGs fuekZ.k gks.kk&;k laHkkO; /kksD;kcn~ny cksyrkuk- ekuokP;k [k&;k 

ifjiw.kZ lq[kh thoukdjhrk vkiY;k taxy laiRrhps o izk.;kaps j{k.k dj.ks] rlsp un;k] rGh] ‘kq/n gok jk[k.ks dh rh egRokps 

vkgs gs Li”V dsys gksrs- ekuo o fulxZ ;kr larqyu o lqlaokn jkfgy v’kh thou i/nrh vfLrRokr vk.kyh xsyh ikfgts vls 

vokgu ifj”knsr mifLFkr jk”VªkP;k izfrfu/khauk dsys gksrs- i;kZoj.kkP;k egRokph tk.kho txkrhy jk”Vªkr tkx`r dj.;kps Js; 

bafnjk xka/khuk fnys tkrs-   

lkjka’k %&  

bafnjk xka/khps O;DrhegRo o dkjdhnZ Hkkjrh; jktdkj.kkr fooknLin Bjyh vkgs- HkkjrkP;k ,d vaR;ar l{ke o 

drqZRooku iz/kkuea=h gksR;k v’kh [kk=h R;kaP;kcn~ny vknjkph Hkkouk vlysY;k yksdkauk okVrs- rj nqljhdMs R;kaPks fojks/kd] 

rlsp bafnjk xka/khthP;k uhrheqGs nq[kkoys xsysys yksd frrD;kp vV~Vkgklkus R;kaP;koj tgky fVdk djr gksrs- ,d xks”V ek= 

dks.khgh d/khfg ukdcwy dj.kkj ukgh- ftrds fookn; frrdsp izHkko’kkyh Bjys- 1966 iklwu R;kaP;k e`R;wi;Zar] vxnh turk 

jktoVhP;k dkGkr gh laiw.kZ jktdkj.kkpk dsanz fcanw R;kpk gksR;kk jktdh; vkf.k O;Drhxr ikrGho#u R;kaps vusd fojks/kd 

R;kaP;koj vaR;r ?kk.ksjMh fVdspk HkkMhekj djhr vlys rjh R;kaph loZ fudVorhZ; eaMGh o tulkekU; ;kaP;k eukr 

R;kaP;kfo”k;h vR;afrd vknjkph Hkkouk gksrh- vkarjjk”Vªh; {ks=kr rj ,d vaR;r izHkkoh’kkyh O;DrhegRo Eg.kwu R;kaps ukao 

vknjkus ?ksrys tkrs- baMksvkWXyhdu ys[kd vkWczqfeuhu ;kauh R;kauk Hkkjrkps n xkSy EgVys vkgs- jf’k;kr rj R;k brD;k 

yksdfiz; gksR;k dh rsFkhy vusd dqVqackuh vkiY;k eqyhph ukaos bafnjk Bsoyh- txkr lokZr yksdfiz; eqln~nh dks.k ;kcn~ny 

;qxksLdfo;kr yksder vteo.;kr vkys] R;kosGh bafnjk xka/khps uko izFke dzekadkoj gksrs- bafnjk xka/khps Hkkjrkoj vfr’k; izse 

gksrs- ns’kkP;kk mUUkrhdjhrk o”kkZuqo”ksZ R;k vfoJkar >VY;k bafnjk xka/khthP;k dkGkrp Hkkjrkr mPPk ntkZps oSKkfud o ra=Kkukr 

y{k.kh; ok< >kyh- vk/kwfudrsdMs okVpky osxkus Ogkoh ;kdjhrkk bafnjk xka/khuh ns’kkyk dsysY;k Hkjho ;ksxnkukph lk{k 

bfrgkl fuf’pr gksbZy- ‘ksoVh jk”VªkP;k ,derslkBh R;kauh vkiY;k izk.kps cfynku fnys- R;kaP;k dk;Zi/nrhcn~ny erHksn vlw 

‘kdrhy i.k Hkkjrkps ,sD; vckf/kr jk[k.;kps R;kaP;k fu/kkZjkcn~ny R;kaps ‘k=w gh ‘kadk gks.kkj ukgh- 
lanHkZ %&  

1. dksBsdj ‘kkark %& vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl Jh lkbZukFk izdk’ku] ukxiwj] iku ua- 84 

2. jksMs lkseukFk %& vk/kqfud Hkkjr 1818 rs 1975 fiaiGiqjs izdk’ku ikua- 156 

3. oSn; lqeu dksBsdj ‘kkark %& Lora= Hkkjrkpk bfrgkl Jh lkbZukFk izdk’ku ikua- u- 456 

4. Hkkejs ftrsanz lqjs’k %& vk/kqfud o ledkyhu Hkkjrkpk bfrgkl iku- ua- 56 
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 भारतीय स्वाततं्र्य अदंोलन अणण सागंली णजल्हा 
 

 

  .                   

आणतहास णवभाग प्रमुख, णमरज महाणवद्यालय, णमरज ता. णमरज णज. सांगली 

Email- suvarnapatil3302@gmail.com 
 

 

   प्रस्तावना – 

 भारतीय स्वातंत्र्याच्या ऄमृत महोत्सवी वषाामध्ये भारतातील तमाम स्वातंत्र्य सैणनकांना 

णवनम्र ऄणभवादन. ‘भारतीय स्वातंत्र्य समर’ ह ेभारताच्या आणतहासातील ऄणवस्मरणीय पवा अह.े 

या पवााचा ऄंत झाला अणण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र भारताची सुवणा पहाट झाली. 

यासाठी देशातील सवा स्तरातील प्रजानन या संघषाात णिटीशांणवरूध्द पेटून ईठल ेहोते. सन 1857 

च्या स्वातंत्र्याच्या ईठावानंतर भारतीयांमध्ये ख-या ऄथााने स्वातंत्र्याची भावना मूळ धरू लागली 

होती. सामाणजक अणण शैक्षणणक चळवळ महाराष्ट्र अणण देशभरात ईभी राणहली. त्यामुळे बहुजन 

वगाात राष्ट्र, स्वातंत्र्य, समानता ऄशा णवचारांची परेणी होउ लागली होती. यातूनच सन 1885 

मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसची स्थापना झाली प्रारंभी या कााँग्रेसमध्ये मवाळाचे तर 1905 नंतर 

जहालवादी णवचारवंताचे प्रभुत्व होते. सन 1920 मध्ये एक महत्वपूणा घटना घटली ती म्हणज े

लोकमान्य टटळकांचा मृत्यू. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये यामुळे टटळकयुग संपल ेअणण या लढ्याचे नतेृत्व 

म. गांधीजीकडे अल.े याचा एक ऄत्यंत महत्वाचा पटरणाम म्हणजे हा लढा णशणक्षत व वरील 

वरच्या वगाातून सामान्य माणसाच्या घरापयंत पोहचला. शाळा महाणवद्यालयातील 

णवद्यार्थयांपयंत पोहचला. घरोघरी स्वातंत्र्यगीते जात्यावर गायली जाउ लागली. रस्त्या रस्त्यांवर 

वंदे मातरम, भारत माता की जय ! च्या घोषणा दणेाच्या अजुलमी णिटीशांच्या ऄन्याय 

ऄत्याचाराला णवरोध करणा-या प्रभात फे-या णनघू लागल्या गावोगावी, वाडी वस्त्यांवर स्वातंत्र्य 

सैणनक णनमााण झाले. महाराष्ट्राने तर ना. गोखल,े लो. टटळक ऄशा राष्ट्रीय नेत्यांपासून वसंतराव 

दादा पाटील, ऄण्णासाहबे पत्रावळे ऄशा ग्रामीण भागातील सैणनक, णवद्यार्थयांपयंत अपल े

योगदान ददले. प्रस्तुत शोध णनबंधामध्ये भारतीय स्वातंत्र्य अंदोलनातील सांगली णजल्याचे 

योगदानाचा अढावा घणे्याचा प्रयत्न केला अह.े  

ईदिष्ट े–  

1. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामधील सांगली णजल्याचे योगदान ऄभ्यासणे.  

2. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्थाणनक आणतहासावर प्रकाश टाकणे.  

3. राष्ट्रीय आणतहासामध्ये स्थाणनक आणतहासाला सहसंबंधाने संपन्न करणे.  

सशंोधन पद्धती -   

 प्रस्तुत शोधणनबंधासाठी ऐणतहाणसक संशोधन पद्धतीचा वापर केला अह.े प्राथणमक संदभा साधने, 

ऐणतहाणसक स्थळांना भेटी, अत्मचटरते्र, हस्तणलणखते, दयु्यम संदभा ग्रथं यांचा शास्त्रीय पद्धतीन े वापर करून 

त्यामधील ऐणतहाणसक माणहती णनबंधामध्ये मांडण्यात अली अह.े  

सागंली णजल्हा -  

 स्वतंत्र भारतातील महाराष्ट्र राायातील पणम मम महाराष्ट्रातील एक सवाच क्षेत्रात ऄग्रेसर ऄसणारा सांगली 

णजल्हा अह.े स्वातंत्र्य पूवा काळात सांगली ह ेस्वतंत्र संस्थान होते. 8 माचा 1947 रोजी सांगली व जवळील आतर 

संस्थाने भारतात मुंबइ राायात णवलीन झाली. त्यानंतर दणक्षण सातारा या नावाने हा णजल्हा णनमााण झाला. तर 21 

नोव्हेंबर 1960 रोजी दणक्षण सातारा ह ेनाव बदलून सांगली णजल्हा ह ेनावे झाले.  

सागंली णजल्यातील स्वाततं्र्य लढा -  

 महात्मा गांधीजींच्याकडे स्वाततं्र्यलढ्याचे नेतृत्व गले्यानंतर त्यांनी सामान्य जनतेला यामध्ये सहभागी व 

सामावून घेण्यासाठी ऄनेक ईपक्रम, कायाक्रम घोणषत केले व ऄमलात अणल.े जसे मीठाचा सत्याग्रह, खादीचा प्रसार, 
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ऄसहकार चळवळ, जंगल सत्याग्रह कायदेभंग चळवळ अणण शेवटी 9 ऑगस्ट 1942 चा चलेजाव ! छोडो भारतचा 

अणण करा ककवा मरा हा णनवााणीचा नारा की ायामुळे स्वातंत्र्य ऄंणतम टप्पप्पयात अल.े या सवा कायाक्रमामध्ये सांगली 

णजल्याने ऄत्यंत महत्त्वाचे योगदान ददल ेअह.े  

खादीचा प्रचार अणण प्रसार –  

 महात्मा गांधीजीनी सन 1927 साली खादीच्या प्रचारासाठी दौरा केला. खादी वापरणे ऄगर प्रचार करण े

स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रतीक होते. त्यावेळी सांगली, दधुगांव, अष्टा, णमरज, आस्लामपूर, तासगाव येथील शेकडो 

कायाकते कााँग्रेसचे सभासद झाल.े  

 राष्ट्रीय णशक्षण व चळवळीचा प्रसार –  

 स्वदेशीचा णस्वकार व प्रसार, परदेशी मालावर बणहष्कार, ऄसहकार व राष्ट्रीय णशक्षण ही चतुसुत्री 

चळवळीचा एक भाग होती. यानुसार सन 1900 पासूनच सांगली पटरसरात हालचाली सुरू होत्या. आस्लामपूर, 

तासगाव, णवटा येथे णच. णव. वैद्य व त्यांच्या सहकार-यांनी होमरूलच्या शाखा ईघडल्या होत्या. णमरजेतील बा. णव. 

णशखरे, महादेव शास्त्री ददवेकर यांनी हातबॉम्ब तयार करण्याचे णशक्षण घउेन प्रयत्न करत होत.े णमरजचे्या 

गोपाळराव पाटणकरांनी ‘ऄणभनव भारत’ संघटनेचे काम सुरू केले होत.े त्यांनीही हातबॉंम्ब तयार करण्याचे णशक्षण 

घेतल ेहोते. पणु्यातील जॅक्सन खून प्रकरणात त्यांना 10 वषााची तुरंूगवासाची णशक्षा झाली येरवडा जेलमध्येच 11 

ऑक्टोबर 1918 ला त्यांचा मृत्यू झाला. णमरजेतील त ेणिटीशां णवरूद्धच्या लढ्यात पणहल ेहुत्मा झाले.  

 राष्ट्रीय चळवळीबरोबर शकै्षणणक चळवळी णजल्यात जोर धरू लागली होती. शरीरसंपदा ही महत्त्वाची 

अह ेहा टटळकांनीच अदशा घालून ददला होता. त्यानुसार णमरजेत अंबाबाइ ताणलम, सांगलीतील समथा व्यामाम 

शाळा, कवठेणपराण यथेे नाना पाटलांची व्यायामशाळा स्थापन झाल्या. कमावीर भाउराव पाटील यांनी दधुगाव 

येथून रयत णशक्षण संस्थेची स्थापना करून राष्ट्रीय णशक्षण चळवळ सुरू केली. याचा पटरणाम म्हणून णजल्यामध्य े

णिटटशांणवरूद्ध वातावरण णनमााण होउन तरूण वगा लढ्यात सहभागी होउ लागला.  

णमठाचा सत्याग्रह अणण ऄसहकार चळवळ –  

 सन 1930 पासून सत्याग्रह अणण ऄसहकार चळवळ महात्मा गांधीजीच्या मागादशानाखाली ऄखंड देशभर 

पसरली. त्यानुसार णभलवडी, णवटा, तासगांव आ. टठकाणी सत्याग्रहाच्या घटना घडल्या. तासगावच्या दत्तात्रय 

ऄभ्यंकर यांनी णवलपेाले यथेून मीठ अणले होते. बेडे गुरुजींही याचंया सोबत होते. यांनी णजल्यात मीठ णवक्री करून 

सत्याग्रहाचे लोण सामान्य जनतेपयंत पोहचवल.े करोली मध्ये परकीय कापडाची होळी करण्यात अली. यामध्य े

ऄभ्यंकर, का. दद. पोंक्षे, बापूराव शेंडगे यांना णशक्षा झाली होती.  

 णबळाशीचा जगंल सत्याग्रह (18 जलु,ै 5 सप्पटेंबर 19830) -  

 णजल्यातील वाळवा तालुक्यातील णबळाशी येथे रंगनाथ दांडेकर, बाबुराव चरणकर, कुलकणी, हसबनीस आ. 

नी महादेव मंदीरात जंगलातून सागवान सोट (40 फूट) ईभारून त्यावर णतरंगा फडकणवला. यामध्ये राजूबाइ कदम, 

मैनाबाइ धनकर, धोंडूबाइ मस्कर या मणहलांनी यामध्ये भाग घेतला होता. या प्रकरणात गावातील शंकर भाउ 

चांभार व धोंडी संत ु कंुभार ही लहानमुल े आंग्रजांच्या गोळीबारात हुतात्मा जाली होती. 5 सप्पटेंबर 1930 रोजी ही 

घटना घडली होती.  

 तासगावं नगरपाणलकेवर णतरंगा फडकणवला (1931) - 

 तासगावचे तत्कालीन नगराध्यक्ष श्री. मनोळकर यांनी अपल्या सहकाऱयांसोबत ऄब्दलुकादर भाइ, 

दादाभाइ मोमीन यांच्या हस्त े नगरपाणलका कायाालयावर णतरंगा फडकणवला. याच दरम्यान भोसे, कवठेएकंद, 

बुधगांव, ईरण, गोटखखडी, बोरगाव, येडेणनपाणी, णमरज, सांगली शहर आ. टठकाणी शेकडो कायाकत्यांनी कायदेभंग 

चळवळीत भाग घेउन जनजागतृी केली. णमरजेत पेंटर, पाटील, णशराळकर आ. नी पणहली सत्याग्रह फेरी काढली.  

वयैणिक सत्याग्रह –  

 महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्य लढा ऄत्यंत प्रभावी करण्यासाठी वैयणिक सत्याग्रह कायाक्रम हा ददला. 

त्यानुसार णजल्यातील णचखलीचे बापू कदम, ऄंकलखोपचे धुळाप्पपा नवल,े स्वामी रामानंद भारती, वसंतदादा 

पाटील, अर. पी. पाटील, णव. स. पाग,े जगन्नाथ णनकम ऄशा वीस पेक्षा जास्त स्वाततं्र्य सैणनकांनी णजल्यात 

टठकटठकाणी सत्याग्रह केले. व स्वतःला णशक्षा करून घतेली.  
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 1942 चा भारत छोडो / चलजेाव ऐणतहाणसक लढा –  

 9 ऑगस्ट 1942 रोजी च्या ‘करेंग े या मरेंग’े या णनवााणीच्या संदेशामुळे पणूा भारतात एक नवे चैतन्य 

णनमााण झाले. मुंबइतील या ऐणतहाणसक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी सांगलीहून वसंतदादा पाटील, रामचंद्र सुतार, 

लक्ष्मणराव गाडगीळ, नारायण खशदे, णव. स. पाग ेऄनेक कायाकते गले ेहोते. करेंग ेया मरेंग ेहा संदेश घेउन ह ेकायाकत े

णजल्यात परतले व टठकटठकाणी अपल्या परीने दक्रयाशील झाले.  

 क्रांतीनेते ऄच्युतराव पटवधान, लक्ष्मणराव गाडगीळ, वसंतराव दादा पाटील यांनी णजल्यातील तरूणांच्या 

बैठका घेउन लढ्याची ददशा ठरवत होते. स्थाणनक ईपक्रमाचे णनयोजन करत होत.े णवखलग्डन महाणवद्यालय, जैन व 

खलगायत बोर्डडग येथील णवद्याथी ही यामध्य े सामील झाल े होते. तासगाव मधील णवद्याथी गणपत कोळी यांनी 

तेथील हायस्कूल बंद पाडले. णजल्यातील टठकटठकाणच्या गावी गाव चावडीवर णतरंग ेफडकू लागले. णभलवडीमध्य े

तर स्त्रीयांनी णतरंगे फडकणवले.  

 णजल्यातील स्वातंत्र्यप्रेमी युवकांनी म्हणजे वसंतरावदादांनी णबळाशीचे चरणकर व बडे गरुूजीं, नागनाथ 

अण्णा नायकवडी, णज. डी. लाड, गोखवदराव खोत, पी. बी. पाटील, गणपत कोळी आ. 30/35 पासून 60/70 लोकांचे 

गट स्थापन केले होत.े या णवणवध गटांकडून णजल्हाभर णिटीश णवरोधी कारवाया केल्या जात होत्या. खचचणी, 

तासगाव, आस्लामपरू, मणरेाजूरी आ. टठकाणी मोचे, अंदोलने करण्यात अली वसंतराव दादा पाटील गटान े

णवश्रामबाग रेल्वे स्टेशन जाळले. त्यानंतर यांनीच णमरज पढंरपूर रेल्वेलाइन वरील अरग, बेडग, धुळगाव ही 

स्टेशनेही एका रात्रीत जाळली तर 19 सप्पटेंबर 1942 ला गणपतराव पाटलांनी णबळाशी गावच्या पाटीलकीचा 

राजानामा ददला त्यांच्याबरोबर 46 पाटलांनी राजीनामे ददले. या सवांना ऄटक होउन त्यांना णशक्षा झाल्या. या 

णिटीश सते्तला हादरे दणेाऱया घटना तर घडणवल्याच पण त्याचबरोबर क्रांतीकारकांनी लोकप्रबोधनाचेही काया केल.े 

पोवाडे, कवन,े लोककला, मेळे आ. व्दारे सामान्य जनतेपयंत स्वातंत्र्यलढा पोहचणवला. यामध्ये दधुगावचे नाभीराज 

अठमुठे, कंुडलचे शाहीर णनकम, शेटफळेचे ग. दद. माडगूळकर, णशवाजी यादव आ. नी पोवाडे रचना, गायन आ. व्दारे 

लोकांचे प्रबोधन केले.  

शस्त्रसाठा व परुवठा –  

 आंग्रजांच्या णवरूद्ध संघषा करायचा म्हणजे दारूगोळा, बॉम्ब, बंदकूा ऄशा शस्त्रात्रांची गरज होती. ती 

णमळणवण्यासाठी स्वातंत्र्य सैणनकांनी ऄथक पटरश्रम घतेल.े मणहलांनी गरोदर ऄसल्याचे सोंग घउेन पोटावर बांधून 

शस्त्राते्र अणली तर णमरजेच्या भूपाल कुते्त यांनी स्त्रीवेषात, युरोणपयन वेशात ह ेकाम केले. यासाठी गोवा पणजी 

ऄसा प्रवास करावा लागे.  

सागंलीचा जले फोडला 24 जलु ै1943 –  

 21 जून 1943 रोजी आंग्रज णशपायांनी वसंतदादा व त्यांच्या सहका-यांना पकडल ेव सांगलीच्या जेलमध्य े

ठेवले. आतर कारणांनी दतू्त तात्या, खहदरूाव अण्णा, जयराम कुष्ट,े खहदरूाव पाटील, बाबू जाधव, ऄण्णा पत्रावळे, 

णजनपाल खोत, महादेव बुटाल ेऄसे ऄक सैणनक जेलमध्ये होत.े या कैद्यांना 25 जुललैा सांगली मधून सातारा जलेमध्य े

स्थलांतरीत करणार होते. तवे्हा अदल्या ददवशीच तरुूगांतनू पळून जाण्याची धाडसी योजना यांनी अखली व ती 

यशस्वी केली. यामध्ये बाबू जाधव व अण्णा पत्रावळे ह ेहुतात्मा झाले. बाकीचे जखमी होउन आंग्रजांच्या हातावर 

तुरी दउेन पसार झाले. काही पकडल ेगले ेत्यांना पुन्हा णशक्षा झाली.  

 यानंतर आतर काही घडामोडी घडल्या ईदा. कारंडवाडी चावडी जाळली, सुरूळ कवठे त ेमलकापूर 700 

णवजेचे खांब पाडून तारा तोडल्या. नावरसवाडी, शेणोली, बुधगाव, णमरज जवळ ऄशा मालगाड्या पाडल्या, 

पगाराची रेल्वे लुटली, बाशी रेल्वे लाइट दरोडा घातला. तासगाव मध्ये गुरूवार पेठेतील पंचम जॉजाचा पुतळा णवद्रपु 

केला. ऄशा शेकडो घटना णजल्हा पटरसरात घडल्या व यामध्ये प्राणाची पवाा न करता हजारो स्वातंत्र्य सैणनकांनी, 

णस्त्रयांनी, णवद्यार्थयांनी स्वातंत्र्य प्रेरणेन ेसहभाग घतेला.  

 प्रणतसरकारची स्थापना – 

 क्रांतीखसह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा णजल्यात स्थापन झाललेे ह े भारताच्या स्वातंत्र्य 

अंदोलनातील सुवणापवाच म्हणावे लागेल. दफतुरीचा बंदोबस्त, गरीबांना न्याय, ऄणनष्ठ प्रथांना णवरोध, स्थाणनक 

न्यायदान मंडळे, णशस्तबध्द प्रणशणक्षत सैन्य ईभारणे, आंग्रजांच्या णवरोधात न्यायी प्रणत प्रशासन चालणवणे ऄसे या 

प्रणतसरकारचे स्वरूप होत.े हा स्वतंत्र संशोधनाचा णवषय अह.े प्रणतसरकारन ेकेलले्या कामाची दखल ऄथवा पडसाद 
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णिटीश पालामेंटमध्य ेईमटलले े ददसून येतात. अजचा सांगली णजल्हा म्हणजे तत्कालीन सातारा णजल्हाच होय. या 

प्रणतसरकारमध्ये कंुडल, वाळवा, सांगली, णमरज, तासगाव ऄशा ऄखंड णजल्हयातून हजारो स्वातंत्र प्रेमी सहभागी व 

लाभाथी होते. शेकडो कायाकते जीवाची बाजी लावून कायारत होते. यामध्ये रामभाउ लाड, जी. डी. लाड, नागनाथ 

अण्णा नायकवडी, बडे मास्तर ऄसे 18 जणाचं्या नेतृत्वाखाली 18 गट कायारत होत.े या सवांचे मागादशाक क्रांतीखसह 

नाना पाटील यांना पकडण्यासाठी णिटीश सरकरने 5000 रू. बणक्षस लावले होत.े नाना भूणमगत झाल,े प्रकृती 

खालावली पण तरी देखील त ेमागादशान करीतच राणहल.े सलाम त्यांच्या कायााला.  

मणहलाचं ेयोगदान –  

 भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात हजारे मणहलानंी अपल े महान योगदान ददल े अह.े झेंडा सत्याग्रह, वैयणिक 

सत्याग्रह, सभा, णमरवणूका, शस्त्रास्त्रे जमाकरणे, णवतरीत करणे, पत्रके वाटण,े भूणमगतांना संरक्षण दणेे, त्यांच्या 

णनवास भोजनाची व्यवस्था करणे आ. काया मणहलांनी णिटीशांचा ऄन्याय, ऄत्याचार सहन करून स्वातंत्र्य प्रेमापोटी ह े

काया केले. यामध्ये राजमती पाटील, लीलाताइ पाटील, गगंुताइ पाटील, आंदमूती पाटणकर, गीता पाटील, लक्ष्मीबाइ 

नाइकवडी, क्रांतीखसह कन्या हौसाताइ पाटील, मैना यमगर, रतन शहा, ऄशा शेकडो मणहलाचंी नावे सांगता येतील. 

याणशवाय ायांनी प्रत्यक्ष काम केल ेनाही पण स्वातंत्र्य सैणनकाच्या पत्नी अइ, बहीण, मलुगी यांनी अपापल ेसंसार 

सांभाळून जे सहकाया केले ते ही मोलाचेच अह.े  

समारोप –  

 ऄशा प्रकारे भारतीय स्वातंत्र्य अंदोलनामध्य ेसांगली णजल्याचे योगदान ऄखडं देशामध्य ेमहत्वपूणा अह.े 

ऄशा घटनांच्या नोंदी आणतहासामध्ये अहते. या एकूणच लढ्यामध्ये णजल्हयातील एकूण 19 हुतात्मे झाल ेअहते. कें द्र 

सरकारच्या पेन्शन धारकामध्ये 558 स्वाततं्र्य सैणनक तर राायशासनाच्या पने्शन धारकांमध्ये 954 स्वाततं्र्य 

सैणनकांच्या नावाचा समावेश अह.े जे या यादीमध्ये नाहीत पण ायांचे योगदान महत्त्वाचे अह ेऄसे हजारो कायाकते 

स्वातंत्र्य सैणनक अहते. त्यांच्याही कायााची दखल घणेे महत्त्वाचे अह.े  

णनष्कषा –  

1. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामध्य ेसांगली णजल्याचे योगदान ऄत्यंत ईच्च कोटीचे महान अह.े  

2. जेल फोडणे, प्रणतसरकारची स्थापना ऄशा घटनांनी णिटीशांना हादरून सोडल ेहोते.  

3. णजल्हयातील घटनांची नोंद देशाच्या आणतहासाबरोबरच णिटीश पालामेंट मध्येही ऄसल्याचे ददसून येते.  

4. णजल्हयाने स्वातंत्र्य अदंोलनामध्ये रााय व देशपातळीवरचे नतेृत्व ददले अह.े  

5. या अंदोलनामध्य े हजारो स्वातंत्र्य सैणनक, मणहला यांचा ईत्स्फूता सहभाग होता. त्यामळेुच या स्वातंत्र्य 

लढ्यातील यशामध्य ेसांगली णजल्हा ऄग्रेसर होता.  
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   izLrkouk %& 

Lokra«; y<;kr dksYgkiwj vkf.k bpydjathrhy vusdkauh eksBs ;ksxnku fnys-+ R;krp ,dk 

drZ`Rooku vkf.k /kkMlh efgysus gh Lokra«;kP;k j.klaxzkeke/;s vykSdhd dkefxjh dsyh gksrh- Lor%P;k 

ofMykaps vk’khokZn ?ksÅu Lokra«; y<;kr /kkMlkus mMh ?ksÅu egRoiw.kZ dkefxjh ctko.kkjh yhyk Eg.ktsp 

Lokra«; lsukuh lkS- ufyuh lnkf’ko dqyd.khZ- L++=h tkrhr tUekyk ;sÅugh eukr ns’kkP;k Lokra«;kfo”k;h 

izpaM rGeG ck.kowu] tqyeh fczVh’k lRrsfo#/n >qat ns.;klkBh Lokra«;kP;k j.klaxzkekr mrjysY;k 

ufyuhrkbZuh thokoj mnkj gksÅu dsysys /kkMl ,sdrkuk vusdkauk vaxkoj jksekap mBr- ns’k Lora= 

gks.;klkBh j.kkax.k rkiys vlrkuk R;ke/;s vkiykgh dkghrjh okVk vlkok v’kk gsrwus ufyuh dqyd.khZ 

;k laxzkekr mrjY;k- baxzt O;kikjh Eg.kwu vkys vkf.k pDd jkT;drsZ cuys-  fnM’ks o”kkZaph R;kaph lRrk 

?kkyo.;klkBh vki.k Hkkjrh;kauh 1857 rs 1947 vlk rCcy uOon o”kZ la?k”kZ dsyk- ;k la?k”kkZr gtkjksauh 

cfynku fnya] loZLokpk R;kx dsyk- yk[kksauh lØh; lgHkkx ?ksryk- gkyvis”Vk lgu dsY;k vkf.k vki.k 

Lora= >kyks- 

mfn~n”Vs%& 

19 O;k o 20 O;k ‘krdkrhy Lokra«; y<;krhy ;ksxnkukpk vKkr fL=;kapk vk<kok ?ksÅu R;kaP;k dk;kZoj izdk’k>ksr 

Vkd.ks- 

la’kks/ku i/nrh o lk/kus %& 

izLrqr la’kks/ku isijlkBh nq¸;e L=ksrkapk vk/kkj vlwu R;ke/;s orZekui= ekflds] baVjusV] eqyk[krhps lanHkZ b- pk okij dsyk 

vkgs- 

ifjp; %& 

ufyuhrkbZapk  tUe 1924 lkyh bpydjathe/;s >kyk- R;kaps izkFkfed vkf.k ek/;fed f’k{k.k dkxy vkf.k bpydjathe/;sp 

>kys- ek/;fed ‘kkGsr f’kdr vlrkukp ufyuhrkbZ dkWaxzslP;k lsokny la?kVusr lgHkkxh >kY;k- tursyk baxzth jktoVhpk] 

jkT;dkjHkkjkpk izR;{k vizR;{k [kwi =kl gksrks- ;kph R;kauk tk.kho gksrh- R;krhy bpydjathrhy dk¡xzslps ds- vkj- ikVhy] 

e`xasnzvk..kk lqyrkuiqjs] ns’kHkDr lqyrkuiqjs ekDlZoknh fopkjkaps dkW- ,l-ih-ikVhy bR;knh izeq[k dk;ZdrsZ R;kosGh 

baxztkaP;kfo#/nP;k y<;kr vxzHkkxh gksrs- ;k lokZaP;k iszj.ksrwu vkf.k vktwcktwph lkekftd] jktdh; Hk;kog fLFkrh c?kwu 

1939 e/;s ufyuhrkbZauh Lokra«; y<;kr mMh ?ksryh- eqGkrp /kkMlh LoHkko vlY;kus R;k ?kksMsLokjh] iksg.ks ;kr rjcst 

gksR;k- izHkkrQsjh] tutkxj.k] cqysfVu okV.ks] gh dkes R;k lrr djhr vlr- 19 O;k o”khZ loZ f’k{k.k iw.kZ dsya- rl gs R;k 
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dkGkr yXukp o;] i.k yXukis{kk R;kauk Lokra«; toGpa vkf.k egRRokpa okVya- 1942 lky vusd vFkkZuh Lokra«; y<;kr 

egRRokp Bjya- 9 vkWxLVpk Økarhfnu ns[khy--- 

dk;Z%& 

 egkRek xka/khuh lkafxrys gksrs dh] ^^izR;sd fBdk.kh eksgunkl xka/kh mifLFkr jkg.ks ‘kD; ukgh- Lokra«;klkBh y<.kkjk 

izR;sdt.k gk vkrk xka/khp vkgs-** gk R;kapk fopkj loZ ?kjk?kjkr iksgkspyk- Hkkjrh; Lokra«; pGoGhps tuuk;d jk”Vªfirk 

egkRek xka/kh ;kauh 9 vkWx”V 1942 yk baxztkauk ^^pys tko** pk vkns’k fnyk- Økarhf’kok; i;kZ; ukgh gs letY;koj xka/khuh 

tursyk ^^djk fdaok ejk** gk lans’k fnyk- R;kaP;k vkokgukyk izfrlkn nsr ijra= Hkkjrkrys yk[kks] djksMks r#.k tkr&ikr] 

/keZ] iaFk fol#u Lokra«; ;Kkr vkgqrh n;k;yk iq<s >kys- pkiwu&pksiwu uslysya czkEg.kh i/nrhpa yqxM] dslkapk js[kho 

vackMk] dikGkoj BlB’kr dqadw] lqlaLd`r okx.ka] baxzth& ejkBhr eqn~nslwn cksy.k- ;keqGs ufyuhrkbZaps O;DrheRo [kwi pkaxys 

gksrs- rjhns[khy ufyuhrkbZ Lokra«; y<;kr dke djr gksR;k ;kpk ekxewlgh dq.kkyk ykxr uls vkf.k ;kp dkj.kkeqGs R;k 

,dnkgh iksfylkaP;k gkrh lkiMY;k ukghr- Lokra«; y<;kph fofo/k jpuk djrkuk vkfFkZd jln gh [kwi egRRokph gksrh- rsOgk 

ftYg;kr loZ= vkfFkZd raxh tk.kow ykxyh gksrh- Lokra«; ;KkP;k vkgqrhr ?kjk?kjkrhy iSlk] lksua ;kaph vkgqrh iMrp gksrh- 

i.k ;k /kx/kxR;k ;KdaaqMkr lkjpa deh iMr gksra- dk; djkoa vlk iz’u ufyuhrkbZauk lrr HksMlkor gksrk- rso<;kr 

gkrd.kaxys LVs’kukoj iksLVkpk Mck ;s.kkj vlwu R;kr cjhp eksBh jDde vkgs ;kph ufyuhrkbZauk dq.kdq.k ykxyh- dkj.k R;kap 

baxzth Hkk”ksps Kku pkaxys vlY;kus nksu fczVh’k vf/kdkÚ;kap gs cksy.ka R;kaP;k y{kkr vkya- ek= vkiY;kyk baxzth ;srp ukgh 

v’kk vfoHkkZokr ufyuhrkbZauh R;kap loZ cksy.k ,sdy vkf.k R;k xqipwi frFkwu fu?kkY;k- o loZ gfddr ofj”B eaMGhauk 

lkafxryh- jkrksjkr dk;ZØekph #ijs”kk Bjowu ;kstuk iDdh dsyh- dkgh iq#”k vkf.k nks?kh& fr?kh fL=;k ?ksowu ufyuhrkbZ 

?kksM;koj Lokj >kY;k vkf.k FksV gkrd.kaxysyk iksgkspY;k- rks iksLVkpk iSlk gk Hkkjrh;kapk gksrk] R;keqGs R;kph ywV dj.;kr 

dks.krp iki uOgra- i/nr’khji.ks dks.kkykgh btk u djrk] ?kkrikr u djrk R;kauh rks xkMhpk Mck yqVyk- vkf.k va/kkjkrp 

ilkj >kY;k- cjkp iSlk ufyuhrkbZaP;k gkrh ykxY;kus] R;kauk ;k /kkMlh dk;kZlkBh ,dk ‘ksrkr lHkk ?ksÅu ofj”Bkauh 

ufyuhrkbZauk ‘kkckldh fnyh- 

 R;kapk gk /kkMlh LoHkko ikgwu ufyuhrkbZaoj vk.k[kh ,d tks[khe dke lksifo.;kr vkya- egRRokP;k dkxni=kaph 

,d fi’koh eqacbZyk Bjkfod fBdk.kh iksgpok;ph gksrh- gs dke lgdkj egf”kZ jRukIik..kk dqaHkkj ;kauh lksioya gksr- bpydjath 

rs eqacbZ gk lkMspkj’ks  fdyksehVjpk izokl- R;kr gk izokl jk=h djk;pk gksrk- ek= bpydjathgwu FksV eqacbZph xkMh uOgrh- ;k 

vk/kh ufyuhrkbZauh d/khp eqacbZ ikfgyh uOgrh] R;keqGs R;kauk FkksMh fHkrh okVr gksrh dkj.k lkMspkj’ks fdyksehVjpk izokl jk=h 

,dVh dj.kkj gksR;k i.k ^^ djk fdaok ejk** gs okD; eukr iDd gksra- nqikjh eqacbZ LVs’kukr vkxxkMh ikspyh- ,d [kq.ksph 

O;Drh R;kauk mrjowu ?;k;yk vkyh gksrh] gs R;kauh vksG[kya vkf.k dks.kkyk dG.kkj ukgh v’kk rÚgsus R;k R;kP;k ikBh pkyw  

ykxY;k vkf.k lksukoky ukokP;k bekjrhr R;kauk ikspk;ps gksrs- frFks lqjf{kri.ks iksgpY;koj Ugk.kh?kjkr tkÅu] yiowu Bsoysyh 

fi’koh ckgsj dk<yh vkf.k ;ksX; O;DrhP;kdMs lqiwnZ dsyh- R;kauh rh fi’koh m?kMyh o ikghya rj R;kr dkagh egRokph 

dkxni=s vkf.k pDd nksu ck¡c gksrs- i.k ufyuhrkbaZpa gs /kkMlh d`R; ikgwu frFkY;k exnwe ukokP;k x`gLFkkauh R;kauk ‘kkckldh 

gh fnyh o yxspp ijrk;yk lkafxrya- iqUgk jk=Hkj izokl d#u R;k bpydjathr iksgpY;k- ns'kkyk Lokra«; feGkoa Eg.kwu 

vusd izdkjs dkea lq#p gksrh- vkf.k R;krp 1945 lkyh ufyuhrkbZaps ofMy vkRekjkaiar dqyd.khZ ;kaps fu/ku >kys- R;kuarj 
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gh ufyuhrkbZuh vkiys Lokra«; laxzkekrys dke lkrR;kus lq#p Bsoys- v[ksj rks egku fnol mtkMyk- Hkkjr 15 vkWxLV 

1947yk Lora= >kyk- 1939 rs 1947 ;k dkGkryh o;kph 16 rs 24 v’kh ,su r#.ki.kkph vkB o”ksZ ufyuhrkbZauh 

Lokra«; y<;klkBh fnyh- Lokra«;ksRrj dkGkrgh R;kap lekt lsosps dke lq#p gksr- 1948 rs 1952 gh pkj o”ksZ R;k 

bpydjath uxjifj”knsoj fuoMwu vkY;k- osrkGisB Hkkxkr xksjxjhc efgykaP;k f’k{k.kklkBh R;kauh vla[; dkes dsyh- 

R;kpcjkscj Hkwehxr jkgwu Lokra«;lSfud Eg.kwu dke dsY;kph n[ky ‘kklukusgh ?ksryh- vkf.k izns’k dk¡xszl dfeVh vkf.k 

olarnknk fodkl izfr”Bku lkaxyh ;kauhgh ;Fkksfpr lUeku dsyk- HkkjrkP;k Lokra«; vkanksyukr efgykapk izpaM lgHkkx gksrk gs 

vki.k y{kkr ?ksrys ikfgts- ‘kkarkckbZ v=s] m”kkrkbZ Mkaxs] e`.kky xksjs] dey QkVd] ekfyuh xqGiqGs] eknke dkek] voafrdkckbZ 

xks[kys] dYiuk nRr] fcuk nkl] rkjkckbZ eksMd] ljksftuh uk;Mw] deyknsoh pVksik/;k;] lqpsrk d`iykuh] galk esgrk v’kk 

gtkjks fL=;kauh jkT; o jk”Vªh; ikrGhoj Hkjho dkefxjh dsyh-  

fu"d”kZ %& 

xka/khthaP;k usr`Rok[kkyh pGoGhr fL=;kauk izR;sd VII;kaoj vuar vMp.khaek lkeksjs tkos ykxrs- i.k R;k loZR;kx d#u jk”Vªh; 

lsoslkBh jkfgY;k- ek= ufyuhrkbZalkj[;k vla[; vKkr fL=;k vlwu R;kaph vksG[k Qkj deh izek.kkr d#u fnyh vlY;kus 

la’kks/ku ?ks.ks xjtsps vkgs- vusd Lokra«; lSfudkauh vkiY;k izk.kkaph ckth ykowu gs Lokra«; feGoy;a ;kph vkBo.k Bsok 

vkf.k [kwi dkGth ?;k vkiY;k ns’kkph --- 

lanHkZ %& 

1. Hkkjr Lokra«; y<;kph xks”V 

2. lkeuk ys[k 

3. iq.;uxjh ys[k 

4. fodhfiMh;k 

5. tqus vad            
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 Lkkfo=hckbZ Qqys & izFke efgyk f'kf{kdk vkSj vxz.kh efgyk lekt lq/kkjd 
 

 

Mk0 izseyrk 

v/;{kk o ,lksfl,V izksQslj, lekt'kkL= foHkkx, nkÅ n;ky efgyk ih0th0 dkWyst 

fQjkstkckn  
 

 

         : 

     19 oha lnh esa tc leLRk fo'o esa tc efgykvksa ds gkykr cgqr 

[kjkc Fks mudh fLFkfr cM+h gh n;uh; Fkh mudkss fdlh Hkh izdkj ds 

vf/kdkj izkIr ugha Fks] lHkh izdkj ds izfrcU/k muds Åij ykxw FksA os ?kj 

dh ngyht yka?kdj ckgj ugha tk ldrh FkhaA vius Åij gks jgs 

vR;kpkjksa dks lgus ds fy, foo'k FkhaA ,sls gh gkykr Hkkjrh; lekt esa 

Hkkjrh; efgykvksas dh FkhA Hkkjrh; lekt esa O;kIr inkZ izFkk] 

cky&fookg] fo/kok&fookg fu"ks/k vkfn tSlh lkekftd dqizFkkvksa ls 

efgyk;sa =Lr FkhaA mudks f'k{kk izkIr djus rd dk vf/kdkj ugha FkkA 

Hkkjrh; lekt esa fL=;ksa dh ;g fLFkfr lHkh oxksZa ,oa tkfr;ksa esa FkhA 

nfyr efgykvksa dh fLFkfr rks vkSj Hkh [kjkc Fkh os bu lHkh dqizFkkvksa ls 

Hkh tw> jgh Fkh lkFk gh bu fo"ke ifjfLFkfr;ksa esa vLi`';rk dk na'k Hkh 

>sy jgh FkhA 

        :  

Ekfgykvksa dh fLFkfr;ksa dks lq/kkjus ds fy, fo'o ds vU; ns'kksa esa dbZ efgyk 

lekt lq/kkjdksa us dk;Z fd;k] muds vf/kdkjksa] eku lEEkku] LokfHkeku] Lora=rk vkSj 

gd ds fy, vkokt mBkbZA 19 oha 'krkCnh ds bUgha eqf'dy gkykrkas esa Hkkjr esa Hkh 

efgyk vf/kdkjkas ds fy, vusd efgyk lekt lq/kkjdksa us dk;Z fd;s buesa izeq[k :Ik ls 

egkjk"Vª dh efgyk lekt lq/kkjd lkfof=ckbZ Qqys us efgykvksa ds fo:) gkus okys 

vR;kpkjksa ds f[kykQ vkokt mBkbZA  

     Lkfo=hckbZ Qqys us efgykvksa dh fLFkfr esa lq/kkj djus ds fy, lekt lq/kkjd ds 

:Ik esa efgykvksa dks lkekftd 'kks"k.k ls eqDr djus vkSj muds lEeku rFkk leku f'k{kk 

nsus ds fy, iz;kl fd;kA og efgykvksa vkSj ckfydkvksa ds fy, f'k{kk iznku djus dh 

i{k/kj FkhA mUgksaus ckfydkvksa dh f'k{kk ds fy, Hkkjr ds izFke ckfydk fo|ky; dh 

LFkkiuk dhA os Hkkjr dh izFke efgyk f'kf{kdk gksus ds lkFk lkFk ejkBh Hkk"kk dh 

dfof;f= Hkh FkhaA viuh dforkvkas rFkk ys[kksa esa mUgksaus ges'kk lkekftd psruk dh ckr 

dh gSA mudks fL=;ksa ds vf/kdkjksa dk izdk'k LrEHk ekuk tkrk gSA 
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Lkfo=hckbZ Qqys dk iwjk thou lekt ds oafpr oxksZa [kkldj nfyrksa ,oa 

efgykvksa ds vf/kdkj ds fy, la?k"kZ esa chrkA mudk thou vkSj dk;Z Hkkjrh; lekt esa 

lkekftd lq/kkj vkSj efgyk l'kfDrdj.k dk lk{kh gSA og vk/kqfud ;qx esa vusd 

efgyk vf/kdkj dk;ZdrkZ ,oa lq/kkjdksa ds fy, izsj.kk L=ksr cuh gqbZ gSaA    
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 वसतं दादा पाटील याचं ेभारतीय स्वाततं्र्यलढ्यातील योगदान 
 

 

डॉ. एस.ए.मोरे 

म ह. शिंद ेमहाववद्यालय वतसंगी 
 

 

         : 

आधुवनक भारताच्या इवतहासातील एक अवतिंय ददैदप्यमान व वैभविंाली घटना 

म्हणज े  भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ होय. जगाच्या इवतहासात केवळ अशहस क मागााने 

सामर्थयावान सत्तेिंी संघर्ा करून वविंाल प्रदिेंाचे स्वातंत्र्य वमळाल्याचे ह े एक मेव 

उदाहरण होय .भारतीय समाजान े केलेल्या प्रखर ववरोधा मुळेच िंस्त्रसज्ज असलेल्या 

विटटिं िंासनाला भारत सोडून जाणे भाग पडले. या काळात भारतातील प्रत्येक नागटरक, 

स्त्री-पुरुर्, आबाल    वृद्ध या स्वातंत्र्य  लढ्यातील  पाईक  बनलेला  होता. भारतीय 

स्वातंत्र्य लढ्यात अनेक स्वातंत्र्य सैवनकांनी आपले बवलदान ददल.े अिंा या स्वातंत्र्य 

सैवनका पैकी एक थोर स्वातंत्र्य सैवनक म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री,आधुवनक 

महाराष्ट्राच ेविंल्पकार वसंत दादा पाटील होय.  

        :  

वसंत दादा पाटील यांनी सहकार,विंक्षण, िेंती याक्षेत्रात केलेले काया सवाांना ज्ञात आह.े परंतु 

स्वातंत्र्य पूवा काळात भारतीय स्वातंत्र्य  चळवळीतील त्यांनी  केलेल्या कायााला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त 

आह.े त्यांच्या या कायााची मावहती नवीन वपढीला व्हावी, नवीन वपढीने त्यांच्या कायाा पासून पे्ररणा घ्यावी 

म्हणून या पेपरमध्ये वसंत दादा पाटील यांचे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान यांचा आढावा 

घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आह.े त्यांच्या कायााची सूत्र बद्ध व पद्धती िंास्त्रा नुसार मांडणी करण्यासाठी त्या 

काळातील  वतामान पत्राच्या फाइल्स ,सांगली  संस्थानातील  प्रजापटरर्दचा  अहवाल, सहकार क्षेत्रातील 

त्यांच्या  कायााचा  आढावा  घेऊन  हा पेपर  वलवहण्याचा प्रयत्न केला आह े

बालपण 

    वसंत दादा पाटील यांचा जन्म 13 नोव्हेंबर 1917 रोजी सांगलीच्या उत्तरेस तीन दकलो मीटर अंतरावर  

असलेले पद्माळे येथ ेझाला. वसंत दादा दहा मवहन्याचे  असतानाच त्यांचे आई-वडील साथीच्या रोगान े

मरण पावले. वसंत     दादाचे प्राथवमक विंक्षण पद्माळा येथे व त्या नंतर सातवी पयांतच ेविंक्षण सांगली 
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येथे झाल.े १वसतं दादाचा  बालपणा पासूनच स्वातंत्र्य चळवळीत कल होता. त्यामुळे स्वातंत्र्य लढ्यातील 

सहभाग त्यांचा महत्वपूणा आह े .1940 साली त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात जोमाने सहभाग घेतला. त्यांनी 

क्ांवतकारक कामाच्या माध्यमातून 1942 मध्ये   विटटिं सरकार ववरोधात प्रखर लढा सुरू केला .त्या 

काळात काही काळ ते भूवमगत होत े   तर तीन वर्ााचा कारावास ही त्यांनी भोगलेल्या आपणास ददसून 

येतो. सातारा सांगली या भागात वसंत दादा स्वातंत्र्य लढ्यात क्ांवतशसह नाना पाटील, यिंवंतराव चव्हाण 

यांच्या बरोबरआघाडी वर होत े दादा कुिंल संघटक होत.ेत्यामुळेच त्यांची 1937 मध्ये तालुका कााँग्रेस 

सरवचटणीस म्हणून नेमणूक करण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात कााँग्रेस पक्षबळकट करण्याच ेकाम त्यांनी 

अवतिंय प्रामावणक पणे केल्याचे आपणास ददसू नये ते. २दादांच्या न सान  सा मध्ये संघटन कौिंल्य व 

जाज्वल्य दिेंावभमान ददसून येत होता .६मे१९३० ला सोलापूरला ताडीचा सत्याग्रह झाला. त्यावेळी 

अनेक तरुणांना अटक होऊ नफािंी झाली. म्हणून त्यांनी त्या हुतात्म्याचं्या त्यागाची आठवण म्हणून चहा 

सोडला  व पुढे  भारत स्वतंत्र झाल्यावर  आनंदाने चहा वपऊन संकल्प पूणा केला. 24 माचा 1941 रोजी, 

वबसूर येथे पवहला सत्याग्रह त्यांनी केला.३ या सत्याग्रहा बद्दल सरकारन ेत्यांना  दहा  मवहन्याची  विंक्षा 

ठोठावून  त्यांची  रवानगी  येरवड्याच्या  जेल  मध्ये  केली.  

1942  च्य  स्वाततं्र्यलढ्यातील योगदान 

मंुबईच्या गवावलया टाँक मैदानावर अवखल भारतीय कााँग्रेस कवमटीचे अवधवेिंन ददनांक 7 व 8 

ऑगस्ट 1942 रोजी भरल ेहोत.े ४या वेळी  जवाहरलाल  नेहरू  यांनी  चलेजावचा  ठराव मांडला. त्या 

वेळी अवधवेिंनात महात्मा गांधीजीन े भार्ण करून करेंगे या मरेंगे असा मंत्र उच्चारला व 1942 च्या 

क्ांतीला सुरुवात झाली. ५विटटिं सरकारन ेमहात्मा गांधी प्रमुखने त्यांना अटक करून स्थान बद्धकरण्यात 

आल े .वसंत दादा पाटील या अवधवेिंनात प्रत्यक्ष हजर होत.े सरकारच्या अटकेत न सापडतात आपण 

माघारी जावयाच े व भूवमगत राहून काया करावयाचे  असे  त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱयांनी बैठक घेऊन 

ठरववल.े दादा भूवमगत राहून काया करू लागल.े ६चलेजाव आंदोलन शहदसु्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळीच े  

िेंवटचे जन आंदोलन ठरले चळवळीचे  नेत े तुरंुगात असताना सवा सामान्य क्ांतीकारकानंी ही चळवळ 
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चालववली ह ेया चळवळीचे वैविंष्ट्य होय. ७सातारा वजल्हा लढा सुसंघटटत चालववण्यासाठी कायाकत्याांच े

पाच प्रमुखगट वनमााण झाल.े कंुडलगट, विंराळागट, उत्तरेचागट व सांगली गटया पैकी सांगलीगटाचे पुढारी 

वसं त दादा पाटील होते.त्या विंवाय या गटामध्ये काविंनाथदिेंमुख ,स्वामीरामानं दभारती, भोपालकत्ते ह े

कायाकत ेहोत.े ८पयााय प्रवतसरकार स्थापन करून भूवमगत चळवळीचे काया सातारा वजल्या मध्ये सुरू होत.े 

क्ांवतकारकांनी महसूल, न्यायवनवाडा इत्यादी बाबीं मध्ये प्रवतसरकारचा कारभार सुरू केला होता 

.सरकारी खवजने, टपाल व्यवस्था लुटून त्यामधील वमळालेला पैसा क्ांवत कारककायाासाठी वापरत. ९संपूणा 

भारत  भरहरताळ, मोचे, संप,टेवलफोनच्या तारा तोडणे रुळू उखडणे इत्यादी कृत्ये क्ांवतकारक करीत 

होत.े१० दादांनी  तासगाव तालुक्यातील गावोगावी दफरून चावडीव रध्वज उभारण्यात प्रोत्साहन ददल.े 

त्यांच्या समवेत भाईपेंडसे, पीबीपाटील, वव. स. पागे ही मंडळी होती. 4 सप्टेंबर 1942 रोजी त्यांना पांडू 

मास्तरांनी आपल्या समवेत नेऊन वाळवे तालुक्यातील येडवेनपाणीच्या  डोंगरावर  श्रावणाती ल िेंवटच्या 

सोमवारी भरणाऱया जत्रेत कायाकत्याांची बैठक घेऊन त्यांनी वसंत दादांची ओळख एक धाडसी कायाकताा  

म्हणून  करून ददली. ११विटटिं सत्ता वखळवखळी करण्यासाठी ववववध ववध्वंसक कृत्ये करण्यासाठी एक 

योजना तयार करण्यात आली. या योजन े मध्ये वसं त दादानी दतू्त तात्या, डी.जी.पाटील,बाबूजामदार, 

वामन काका पाटील, धोंडी राम माळी, नारायणजगदाळे, रंगराव पाटील, शहदरुाव पाटील इत्यादी 

कायाकत्याांची एक  तुकडी तयार केली. नांद्र ेव करना ल रेल्व ेमागाा वरील रेल्व ेरूळ उखडून टाकण्यात आले 

.तसेच भूपाल कत्ते यांच्या ववचारा प्रमाणे गोव्यातून खवजना लुटून आणण्याची योजना तयार करून सवा 

जण गोव्यात गेले. परंत ु पोवलसांना  संिंय आला म्हणून त्यांनी लुटीचा बेत र द्द करून सवा जण परत 

दफरल.े खवजना लुटण्यात जरी त्यांना अपयिं आले असले तरी या वनवमत्तान े  त्यांच्या  ओळखी झाल्या व 

त्याचा  उपयोग पु ढे त्यांना  िंस्त्र  वमळवण्यासाठी  झालेला  ददसून  येतो. १२ वसतं दादा पाटील यांनी 

व्यसनाधीनत े मुळे पैिंाचा अपव्यय होतो व गटरबी वनमााण होत े म्हणून अनेक योजना त्यांनी हाती 

घेतलेल्या ददसून येतात .दारूमुळे कुटंुब उद्धध्वस्त होत ेम्हणून त्यांनी अलकुड व पाटगाव येथील दारूगुत्त ेही 

उध्वस्त केले होत.े कंुडल गु्रपने स्पेिंल पेटे्रन लुटण्याची योजना आखली होती. त्या साठी त्यांना तयार 
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राहण्याची सूचना आली होती व पुढील वनणायाची त ेवाट पाहत होत.े परंतु वनणाय येण्या ऐवजी कंुडलगु्रपने   

स्पेिंल पेटे्रन लुटल्याचे समजले. मात्र त्यांच्या अंगामध्ये विटटिं सरकार ववरोधात उत्साह वनमााण झालेला 

होता आवण म्हणूनच उत्साह पोटी दादानी रेल्व े मालगाडी पाडण्याचे  ठरववले व  कुपवाडच्या रानात 

रेल्वेमाल गाडीपाडण्यात आली. १३सांगली संस्थानातील स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्व पूणा घटना 

म्हणज े 1943 ला वसंत दादा पाटील व इतर 13 स्वातंत्र्य सैवनकानंी सांगली, तुरंुगातून केलेल ेपलायन 

होय. या तून त्यांच्या अनेक गुणांचे दिंान होत.े १४वसतं दादा पाटील अगदी आघाडीचे कायाकत े असून 

त्यांचा बऱयाच रेल्व ेघातपात या मध्ये सहभाग असल्याची गुप्त मावहती वमळाली होती. म्हणून त्यांच्या 

अटकेसाठी एक हजार रुपयाचे बक्षीस लावल ेहोत.े सांगली िंहरातील एका घरातई. एस. मोडकया पोवलस 

अवधकाऱयांच्या मागादिंाना खाली 22/ 7/ 1943 ला एका घरावर छापा टाकून वसंत दादा पाटील व 

त्यांच्या सहकाऱयानंा अटक करण्यात आली. दादा तुरंुगात असताना त्त्यांनी टरवाल्वर चा 

वापर करून आपल्या तेरा सहकार्यांसह तुरंुगातून 24 /7 /1943 लापलायन केले. पोवलसांिंी झालेल्या 

चकमकीत एक गोळी त्यांच्या खांद्याला लागून त ेजखमी झाले तर अण्णा पत्रावळे ह ेगोळी लागून मरण 

पावले. अिंा धाडसी लढ्यामुळे सरकार विंणले  असल्याचे अवतटरक्त गृह सवचवएच.व्ही.आर.आयंगर यांनी 

कबुली ददली होती. १५ पोवलसांनी गोळीबार केल्यावर स्वातंत्र्य सैवनकानंीवह त्याला गोळीनेच प्रत्युत्तर 

ददल.े या चकमकीत वसंत दादा पाटील व शहदरुाव पाटील यांना संस्थानाच्या वैद्यकीय अवधकारी यांनी 

उपचा रकेले. त्यांच्या वर खटले भरल े गेले, त्यात त्यांना 13 वर्ाांची विंक्षा झाली. वनकाल पत्र दतेा ना 

त्यावेळचे न्यायमूती श्री ददवेकर यांनी वसंत दादा पाटील यांच्या बद्दल पुढील उद्गार काढले. आज  एका 

ववविंष्ट  पटरवस्थतीत तुम्हाला या कृत्या  बद्दल विंक्षा  द्यावी  लागत आह.े परंत ुआपला दिें स्वातंत्र  असता  

तर  तुमच्या  या धाडसाचे  कौतुकच  झाल े असत े व  पाटरतोवर्के  ही द्यावे  लागल े असत.े १६ 

अिंा प्रकारे वसंत दादा पाटील 1942 च्या क्ांवत कायाात सहभागी झाल ेहोत.े सांगली व आ  जू बाजूच्या 

पटरसरा मध्ये त्त्यांनी विटटिंा मध्ये दहिंत वनमााण करून विटटिं सत्तेला प्रचंड ववरोध केला होता. सांगली, 

सातारा या भागात दादा स्वातंत्र्य लढ्यात नाना पाटील, यिंवंतराव चव्हाण यांच्या बरोबर आघाडी वर 
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होत.ेपुढे भारतालाज ेस्वातंत्र्य वमळाल ेआवण  सांगली  सातारा  व  आधुवनक  महाराष्ट्राचा  ववका स झाला 

त्या मध्ये दादांच्या  कायााचा वाटा  मोलाचा  आह.े  
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