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Objectives: To equip students with main events and processes of Post Independence Indian history.

Module 1. Political Developments

(a) Partition, Integration and Reorganization of States

(b) Indian Constitution, Democracy at Work, Regional Politics;  Separatist Movements

(c) Communalism and Secularism
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(a) Mixed Economy, Five Year Plans and Land Reforms
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(a) Panchsheel and Non Alignment Movement
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(c) India and International Politics
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२)   फाळणीला जबाबदार ाऄसणाऱ्या घटकाांची चचाव करणे. 

३)   जाद्दतयवाद ाअद्दण लोकशाही याांचा परस्पर सांबांध समजून घेणे .  

४)   स्वातांत्र्य ाअद्दण फाळणी याांचा सांबांध प्रस्थाद्दपत करणे .  

५)   फाळणी टाळता ाअली ाऄसती का यावर चचाव करणे. 

१.२ प्रस्तावना     

भारतामध्ये द्दिद्दटशाांनी ‚फोडा ाअद्दण राज्य करा ‚ (Divide and Rule) या नीतीचा ाऄवलांब 

करून ाअपले साम्राज्यवादी धोरण राबवले. १८५७ च्या ाईठावामध्ये द्दहांदू-मसु्लीम 

ऐक्याच्या प्रदशवनामळेु हा ाईठाव मोडून काढताना ाआां्रजजाांची दमााक ााली. ्याांना कळून 

चकुले की भारतामध्ये ाअपले शासन द्दटकवायचे ाऄसेल तर द्दहांदू ाअद्दण मसुलमानाांना एकत्र 

येाउ देणे धोक्याचे ाअहे. १८५७ च्या ाईठावानांतर भारतीय जनतेचे नेतृ् व पारांपाररक 

सरांजामशाही शासक वगावकडून ाअधदु्दनक द्दशक्षण घेतलेल्या मध्यमवगीयाांकडे ाअले. या 

वगावने भारतीय जनतेमध्ये द्दिटीशाांच्या शोषण व्यवस्थेद्दवरुद् जनजागतृी करून भारतीय 

राष्ट्रवादाची महुूतव मेढ रोवली. हा ाऄसांतोष कमी करण्यासाठी द्दिद्दटशाांनी भारतीयाांना शासन 

व्यवस्थेमध्ये प्रद्दतद्दनद्दध्व देण्याची योजना ाअखली. ्यातूनच स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांचा 

ाईदय ााला. या ाअधदु्दनक लोकशाही सांस्थाांमध्ये 'एक व्यक्ती एक मत’ हे महत्त्वाचे तत्त्व 
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ाऄसून लोकशाहीमध्ये बहुमत ाऄसणाऱ्या वगावची सत्ता चालत ाऄसते. भारतामध्ये द्दहांदू 

बहुसांख्य ाअद्दण मदु्दस्लम ाऄल्पसांख्य ाऄसल्यामळेु ाऄल्पसांख्य मसुलमानाांना बहुसांख्य 

द्दहांदूांच्या भद्दवष्ट्यकालीन वचवस्ववादाची भीती वाटायला लागली. यातूनच फुटीरतावादी 

प्रवतृ्ती द्दनमावण ााल्या व मसुलमानाांचे द्दहतसांवधवन करण्यासाठी मदु्दस्लम लीगची स्थापना 

ााली तर द्दहांदूांचे द्दहतसांवधवन करण्यासाठी द्दहांदू महासभेची स्थापना ााली. १९०९ च्या 

कायद्याने मुसलमानाांना व१९१९ च्या कायद्याने द्दशखाांना स्वतांत्र मतदारसांघ देाउन या 

फुटीरतावादाला  द्दिद्दटशाांनी खतपाणी घालण्याचे काम केले. कााँ्ेरजसनेही मसुलमानाांना 

राष्ट्रीय चळवळीत सामावून घेण्यासाठी ्याांच्या मागण्या वेळोवेळी मान्य केल्या. ्यातूनच 

पाद्दकस्तानची बीजे रोवल्या गेली. कवी मोहम्मद ाआक्बाल याांनी स्वतांत्र मदु्दस्लम राष्ट्राची 

सांकल्पना माांडली तर रहमत ाऄली याने या सांकल्पनेला मूतवरूप देण्याचे काम केले. याचाच 

ाअधार घेाउन पढेु बॅररस्टर जीना याांनी द्दिराष्ट्र द्दसद्ाांत माांडून पाद्दकस्तानची मागणी लावून 

धरली. शेवटी स्वातांत्र्याच्या पूववसांध्येला ाअपली मागणी मान्य होत नाही म्हणून जीनाांनी 

प्र्यक्ष कृती करून जातीय दांगलीसारख्या द्दहांसाचाराचा ाअधार घेतला. द्दिद्दटशाांनी हा 

द्दहांसाचार थाांबवण्यासाठी द्दवषेश प्रय्न केले नाही तर कााँ्ेरजसने हा द्दहांसाचार थाांबून 

स्वातांत्र्याचा मागव मोकळा व्हावा म्हणून भारताच्या फाळणीला सांमती द्ददली. शेवटी १९४७ 

मध्ये भारताला स्वातांत्र्य द्दमळून भारत ाअद्दण पाद्दकस्तान या स्वतांत्र साववभौम राष्ट्राांची 

द्दनद्दमवती ााली. 

१.३ फाळणीची पार्श्वभूमी 

भारताच्या फाळणीचे मूळ हे द्दिद्दटशाांच्या फोडा ाअद्दण राज्य करा या नीतीमध्ये  द्ददसून येते. 

मुांबाइचा गव्हनवर एलद्दफस्टन याने म्हांटले होते की ‚द्दवभाद्दजत करा व राज्य करा ही प्राचीन 

काळातील रोमन म्हण होती ाअद्दण ती ाअता ाअमची ाऄसायला पाद्दहजे.‛ प्रशासकीय 

ाऄद्दधकारी ाऄसलेल्या जॉन स्रेची याने ाऄसे द्दलद्दहले होते की, ‚भारतातील द्दभन्नद्दभन्न 

तत्त्वाांमध्ये द्दवरोध ाऄसणे ाअमच्या राजकीय द्दस्थतीच्या दृष्टीने चाांगले ाअहे.‛ १८५७च्या 

ाईठावात बहादरुशहा जफरला पनु्हा सम्राट बनवण्याचा प्रय्न ााल्याने मुसलमानाांबिल  

ाआां्रजजाांच्या मनात कटू भावना होती. वहाबी ाअांदोलनाने ती ाऄद्दधकच तीव्र बनली. ्यामळेु 

ाआां्रजजाांनी मसुलमानाांना दडपून टाकण्याचे धोरण ाऄवलांद्दबले. परांत ु द्दहांदूांमध्ये जशीजशी 

राजकीय जागतृी द्दनमावण ााली ाअद्दण ्याांनी राजकीय ाऄद्दधकाराांची मागणी सरुू केली तसे 

तसे ाआां्रजजाांचे धोरण बदलत गेले. १९८०च्या समुारास हे स्पष्ट ााले की राजकीय, ाअद्दथवक 

ाअद्दण द्दशक्षणके्षत्रात मागासलेल्या मसुलमानाांपेक्षा द्दहांदू द्दिद्दटश साम्राज्याकरता ाऄद्दधक 

धोकादायक वाटू लागले. पररणामी दोन्ही धमावबिल ाआां्रजजाांचे धोरण द्दवद्दशष्ट ाअकार घेाउ 

लागले. 

१.३.१.  सर सय्यद अहमद खान आद्दण अद्दिगड चळवळ :  

सरुुवातीच्या काळात द्दहांदू-मदु्दस्लम ऐक्याचे कट्टर समथवक ाऄसलेले सर सय्यद ाऄहमद खान 

पढेु कााँ्ेरजसचे कट्टर द्दवरोधक ाअद्दण द्दिद्दटश साम्राज्याचे समथवक बनले. सरुुवातीच्या काळात 

्याांनी द्दहांदू व मसुलमानाांना सुांदर वधूचे दोन डोळे ाऄशी ाईपमा द्ददली. १८८४ मधील एका 

भाषणात ाऄहमद खान म्हणाले होते की ‛तमु्ही एकाच देशाचे रद्दहवासी ाअहात, द्दहांदू व 

मसुलमान यामध्ये फक्त धमावची द्दभन्नता ाअहे ाऄन्यथा सवव लोक द्दहांदू, मसुलमान ाऄथवा 
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द्दिश्चन एकाच राष्ट्राशी सांलग्न ाअहेत.‛ पांजाब मधील द्दहांदू समोर बोलताना ते म्हणाले की, 

‚ाअम्ही मनाने ाअद्दण रृदयाने एक होण्याचा प्रय्न केला पाद्दहजे;कायवही एकत्र केले पाद्दहजे; 

जर ाअम्ही एक ाालो तर परस्पराांचा ाअधार बनू शकतो ाअद्दण ाऄसे न करता एकमेकाांना 

द्दवरोध करत राद्दहलो तर ाअम्हा दोघाांचाही नाश होाइल ‚        

मात्र हळूहळू सर सय्यद ाऄहमद खान याांच्या द्दवचाराांमध्ये बदल होाउ लागला. १६माचव 

१९८८ रोजी मीरत येथे केलेल्या भाषणात ते म्हणाले की, ‚द्दहांदू व मसुलमान दोन राष्ट्र 

ाअहेत एवढेच नाही तर ते द्दवरोधी राष्ट्र ाअहेत.‛ ्याांच्या ध्येयधोरणात ाऄसा ाऄचानक बदल 

ााला कारण स्थाद्दनक मांडळे तयार करण्यासाठी द्दनवडणूक प्रद्दिया सरुू होताच स्वतांत्र 

मतदारसांघाची मागणी करण्यात ाअली. ररपनच्या स्थाद्दनक स्वराज्य द्दवधेयकावर कें द्रीय 

कायदे मांडळात बोलताना ्याांनी दोन्ही जमाती व धमावतील महत्त्वाच्या भेदाद्दवषयी व दोन्ही 

धद्दमवयाांनी ाऄांद्दगकारलेल्या द्दशक्षणाच्या दजाव द्दवषयी द्दवचार व्यक्त केले व स्पष्ट केले की, 

‚सववसाधारण द्दनवडणूक पद्तीचा ाऄवलांब केल्यास मोठी जमात लहान लहान जमातीकडे 

दलुवक्ष करले‛. ाअता ाऄहमद खान पूणवत: मसुलमानाांचे पक्षपाती बनले. ाअपली जमात 

राजकारण व द्दशक्षण के्षत्रात पूणवत: मागासलेली ाअहते याची ्याांना जाणीव होती. ाअपल्या 

जमातीला परुसेे प्रद्दतद्दनद्दध्व द्दमळणार नाही हे लक्षात येताच ते या द्दनष्ट्कषाववर ाअले की, 

‚प्राद्दतद्दनद्दधक व जबाबदार प्रकारच्या पद्दश्चमेकडील राजकीय सांस्थाांसाठी ाऄजून भारतीय 

पररपक्व ााले नाहीत‛. ाऄहमद खानच्या या द्दवचाराांनी द्दहांदू बिल भयगांड द्दनमावण होाउन 

मसुलमान वेगळ्या मागाव ने द्दवचार करू लागले. पररद्दस्थतीचा ाऄचूक फायदा घेाउन द्दिद्दटश 

प्रशासकाांनी द्दहांदू व मसुलमान याांमधील भेदाला खतपाणी घातले. ाऄद्दलगड कॉलेजच्या 

ाअरांभीचे तीन द्दप्रद्दन्सपॉल - बेक  , मॉररसन, ाअचवबोल्ड याांनी ाऄद्दलगड चळवळीला ाआां्रजज 

समथवक व द्दहांदू द्दवरोधाचे रूप द्ददले. ाऄद्दलगड चळवळीने मसुलमानाांच्या मनात द्दिटीश 

राजपदाद्दवषयी द्दनषे्ठची भावना द्दनमावण केली ाअद्दण भारताच्या राजकीय जीवनापासून दूर 

राहण्याची पे्ररणा द्ददली. ऑगस्ट १८८८ मध्ये सय्यद ाऄहमद खान याांनी सांयकु्त भारतीय 

राजद्दनष्ठ सभा (United Indian Patriotic Association) स्थापना केली. ्यामागील 

प्रमखु ाईद्दिष्ट म्हणज,े भारतातील ाआां्रजजी राजवटीचे समथवन करणे व मसुलमानाांना राजकीय  

प्रवाहापासून दूर ठेवणे हे होते. (ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास : ्रजोवर, बेलेकर;४९६)  

१.३.२ भारतीय इद्दतहास िेखनाचा प्रभाव:   

भारतीय ाआद्दतहासाच्या काही ाआां्रजज ाआद्दतहासकाराांनी द्दहांद-ुमसुलमानाांन प्रश्न डोळ्यासमोर 

ठेवून भारतीय सांस्कृतीच्या द्दवकासाच्या घटनािम द्दलद्दहला ाअद्दण ाऄप्र्यक्षरी्या 

साम्राज्यवादाला चालना द्ददली. ्याांचे ाऄनकुरण करून काही भारतीय ाआद्दतहासकाराांनी 

तसेच प्रद्दतपादन केले. प्राचीन भारताच्या ाआद्दतहासाला द्दहांदूयगु व मध्ययगुीन ाआद्दतहासाला 

मदु्दस्लमयगु ाऄसे सांबोधून ाआद्दतहास कालखांडाचा ाअधार धमव ठरद्दवला. ाअपल्या राजकीय 

ाअद्दण ाअद्दथवक ाईद्दिष्ट पूतीसाठी राजा ाअद्दण प्रजा दोघाांनीही धमावचा ाअधार घेतला हे खर े

ाअहे. परांत ु सवव मसुलमान शासक होते व द्दहांद ु शाद्दसत होते ाऄसे म्हणणे म्हणजे 

वस्तदु्दस्थतीचा द्दवपयावस होाइल. मदु्दस्लम सते्तच्या काळात द्दहांदूांचे शोषण ााले तसे ाअद्दण 

तेवढे  नसले तरी सामान्य मसुलमानाांचे ही शोषण ााले. पण ाऄशा प्रकार ेस्याकडे पाठ 

करून केवळ जातीय दृष्टीकोनातून द्दलद्दहल्या गेलेल्या ाआद्दतहासामळेु १९व्या शतकाचा 
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शेवटच्या कालखांडात ाअद्दण २०व्या शतकाच्या पूवावधावत भारतीय राजकारणाला प्रभाद्दवत 

केले. 

१.३.३ धमवसुधारणा चळवळीचा प्रभाव:   

१९व्या शतकात ाालेल्या द्दहांदू व मसुलमान धाद्दमवक सधुारणा चळवळीत काही 

परस्परद्दवरोधी त्वे होती. ाअपल्या धमावतील जनु्या टाकााउ प्रथा-परांपरा बाजूला सारून 

धमावला ाईजाळा देणे हा या चळवळीचा ाईिेश होता. परांत ु्यातून काही ाऄद्दनष्ट तत्त्वे द्दनमावण 

ााली. वहाबी ाअांदोलनाने सवव द्दबगर मसुलमान जनतेप्रती द्दजहाद पकुारणे ाअद्दण देशाला 

दारुल ाआस्लाम बनण्याची स्वप्ने पाहणे द्दहांदूांसाठी ाऄमान्य ाऄशीच गोष्ट होती. ्याच न्यायाने 

या देशाला ाअयाववतव  बनवण्याच्या काही द्दहांदू सधुारकाांचा प्रय्न ाअद्दण शदु्दद् ाअांदोलनािार े

मसुलमानाांना द्दहांदू धमावत परत येण्याचे ाअवाहन करणे मसुलमानाांना ाऄमान्य ाऄसेच होते. 

द्दववेकानांदाांनी प्राचीन भारताच्या गौरवशाली परांपराचा ाईल्लेख केल्यामळेु काही मसुलमान 

नाराज होते ाअद्दण ते ाअपल्या परांपरासाठी पद्दश्चम ाअद्दशयाच्या ाआद्दतहासाकडे पाहू लागले.  

द्दवसाव्या शतकाच्या प्रारांभी जहालवाद्याांनी महाराणा प्रतापद्दसांह, ात्रपती द्दशवाजी महाराज 

व गरुुगोद्दवांद द्दसांग याांना राष्ट्रपरुुष मानून ्याांच्या वीरगाथा जनतेपयंत पोहोचवण्याचे प्रय्न 

केले. मरगळ ाअलेल्या द्दहांदू समाजाला देशभक्तीने भारून टाकने, ाआां्रजजाांद्दवरुद् लढा देण्यास 

तयार करणे, ाऄन्यायाचा प्रद्दतकार करण्यास द्दशकवणे, यासाठी वरील ाअदशव समोर 

ठेवण्यात ाअले.दृष्टी राष्ट्रवादाची होती पण तसे करताना जाणते-ाऄजाणते पणे ाऄकबर, 

शहाजान, औरांगजेब ाआ्यादी मदु्दस्लम सम्राटाांना परकीय सांबोधल्यामळेु मसुलमान ाऄस्वस्थ 

ााले. ्याला खतपाणी घालण्याचे कायव मसुलमान पढुाऱ्याांनी केले व ्यातून जातीयवाद 

बोकाळला. लोकमान्य द्दटळक, लाला लजपतराय, ाऄरद्दवांद घोष व नांतरच्या काळात महा्मा 

गाांधी हे सवव द्दहांदू-मसुलमान ऐक्याचे समथवक होते. ाअपल्या भाषणाांमधून जनतेला प्रबोद्दधत 

करताना ्याांना समजण्यासाठी काही ाईदाहरणे देत, स्वाभाद्दवकच ती द्दहांदू सांस्कृती, 

परांपराांशी द्दनगद्दडत ाऄशी होती.ाअदशव राज्याची कल्पना करताांना गाांधीनी स्वाभाद्दवक रर्या 

रामराज्य शब्दाचा वापर केला ते एक ाईदाहरण होते. वास्तद्दवक ्यात जातीयता 

औषधालाही नव्हती परांत ु ाआां्रजजाांनी रााइचा पववत केला ाअद्दण ्याला जातीयवादाचा रांग 

द्ददला. मदु्दस्लम पढुाऱ्याांनी ते ाईचलून धरले, पररणामी रामराज्य शब्दही मसुलमानाांना खटकू 

लागला. जातीयवादाचे द्दवष हळूहळू ाआतके पसरले की  द्दतरांगी ाेंडा समोर नतमस्तक 

होण्यास मदु्दस्लम लीगने ाअके्षप घेतला. वरील वैचाररक त्वज्ञानातून फुटीरतावादास 

चालना द्दमळाली. 

१.३.४  द्दिमिा द्दिष्टमडंळ :  

भारत सद्दचवा पासून द्दजल्याच्या प्रशासनापयंत सवव पदाद्दधकाऱ्याांचे या बाबतीत एकमत 

होते की भारतात ाआां्रजज सत्ता द्दटकवून ठेवायची ाऄसेल तर कााँ्ेरजसच्या वाढ्या शक्तीला 

काहीतरी प्रद्दतबांध घालणे ाअवश्यक ाअहे. ाऄसाच एक प्रद्दतबांध होता जातीय मतदारसांघ, 

म्हणजेच मसुलमानाांसाठी स्वतांत्र जागाांचे ाअरक्षण ज्यात फक्त मसुलमान मतदारच भाग 

घेतील. १९०९च्या घटना्मक सधुारणाांचे वारे वाहू लागले होते. ्यामळेु वरील द्दवचाराला 

ाऄद्दतशय महत्त्व प्राप्त ााले. ाऄद्दलगड कॉलेजचे द्दप्रद्दन्सपल ाअचवबोल्ड याांच्या सूचनेवरून 

ाअगाखान एक द्दशष्टमांडळ घेाउन ऑक्टोंबर १९०६ मध्ये व्हााइसराय लॉडव द्दमांटोला द्दसमला 
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येथे भेटले. द्दनवेदन स्वताः द्दप्रद्दन्सपल ाअचवबोल्डने तयार केले होते. द्दशष्टमांडळाने द्दिटीश 

राजपदाप्रती द्दनष्ठा व्यक्त केली व ्याांच्या सधुारणाांची स्ततुी केली. ्याचबरोबर सांयकु्त 

द्दनवडणूक पद्ती ्याांच्या द्दहतासाठी योग्य नाही हेही स्पष्ट केले. मसुलमानाांना ्याांच्या 

लोकसांख्येच्या ाअधारावर नव्हे तर ्याांचे राजकीय महत्त्व ाअद्दण साम्राज्याच्या रक्षणासाठी 

्याांनी केलेल्या सेवेचे महत्त्व लक्षात घेाउन ्याांना जागा द्दमळाल्या पाद्दहजे ाऄशी द्दवनांती 

केली. ही द्दवनांती लॉडव द्दमांटोने लगेच मान्य केली. ्यावर भारत सद्दचव लॉडव मोरलेने 

व्हााइसराय लॉडव द्दमांटोला शाबासकी देत, ५ ऑक्टोंबर १९०६ रोजी द्दलद्दहले की, ‚ज्या 

कुशलतेने तमु्ही पररद्दस्थती हाताळली ्याबिल येथे वतृ्तपते्र ाअद्दण जनता प्रसांशा करीत 

ाअहे‛ 

१.३.५ मदु्दस्िम िीगची स्थापना १९०६:   

द्दशमला द्दशष्टमांडळाच्या वेळी मसुलमान ने्याांनी एक कें द्रीय मदु्दस्लम सांघटना स्थापन 

करण्याचे ठरवले होते. मसुलमानी द्दहताचे रक्षण करणे ्यामागील ाईिेश होता. ्याप्रमाणे 

३० द्दडसेंबर १९०६ रोजी मदु्दस्लम लीगची स्थापना ढाका येथे करण्यात ाअली. द्दतचे ाईिेश 

खालीलप्रमाणे होते.                        

(१)  भारतीय मसुलमानाांमध्ये ाआां्रजज सरकार प्रती राजद्दनषे्ठची भावना वदृ्दद्ांगत करणे ाअद्दण 

सरकारच्या काही कायावबाबत गैरसमज द्दनमावण ााल्यास तो दूर करणे. 

(२)  भारतीय मसुलमानाांच्या राजकीय व ाआतर हक्काांचे सांरक्षण करणे ाअद्दण ्याांच्या 

ाअकाांक्षा व गरजा सांयमपूणव शब्दात सरकार समोर ठेवणे.  

ाऄशाप्रकार ेप्रारांभापासूनच मदु्दस्लम लीग एक जातीयवादी सांस्था होती. द्दतचा ाईिेश केवळ 

मसुलमानाांचा राजकीय व ाआतर द्दहताांचे रक्षण करणे हा होता . मदु्दस्लम लीगचे हेच रूप 

१९४७ पयंत तसेच होते. नवाब वकार-ाउल-मलु्कने ाऄद्दलगडला केलेल्या भाषणावरून  

लीगचा राजकीय ाईिेश स्पष्ट होतो. ्या भाषणात म्हटले होते की, ‚ाऄल्लाच्या कृपेने ाऄसे 

होाउ नये की भारतातून ाआां्रजज सत्ता समाप्त ााल्यावर द्दहांदू ाअमच्यावर राज्य करतील ाअद्दण 

ाअमच्या द्दजद्दवताला, सांपत्तीला व धमावला धोका द्दनमावण होाइल. या धोक्यापासून वाचण्याचा 

एकच मागव मसुलमानाांसाठी ाअहे तो म्हणजे ाआां्रजज सत्ता कायम राहण्यास साहाय्यभूत ठरणे. 

जर मसुलमान मनापासून ाआां्रजजाांच्या पाठीशी राद्दहले तर ्याांचे राज्य यथाद्दस्थत चालेल. 

मसुलमानाांनी स्वताःला ाआां्रजज सैन्य मानले पाद्दहजे. ते द्दिटीश राज पदासाठी ाअपले रक्त 

साांडण्यास व जीव ाऄपवण करण्यास तयार ाअहे.‛ १९१३ नांतर जवळ जवळ एक दशक 

मसु्लीम लीगवर मौलाना मोहम्मद ाऄली, मौलाना मजर ाईल-हक, सय्यद वजीर हुसेन, 

हजरत ाआमाम ाअद्दण महांमद ाऄली द्दजना याांच्या सारख्या सधुारक ने्याांचा प्रभाव होता. 

१९२० ते १९२३ पयंत मसु्लीम लीगचे द्दवशेष ाऄसे कायव द्ददसत नाही. परांत ु सायमन 

कद्दमशन ाअद्दण गोलमेज पररषदाांमळेु मदु्दस्लम लीगमध्ये पनु्हा चैतन्य द्दनमावण ााले.या 

वेळेपयंत पूणव जातीयवादी बनलेल्या द्दजनाकडे ाअता लीगचे सववमान्य ाअद्दण एकमेव नेतृ् व 

ाअले. १९३२ च्या जातीय द्दनवाड्याने द्दहांद-ुमसुलमानात ाऄसलेली तेढ ाऄद्दधकच 

वाढवण्याचे कायव केले.  
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१.३.६ द्दहदूं महासभा:    

भारतात जातीय समजल्या गेलेल्या सांस्था द्दनमावण व द्दवकद्दसत होण्यासाठी द्दिद्दटशाांचे 

साम्राज्यवादी धोरण कारणीभूत ठरले. द्दवद्दशष्ट जमातीच्या रक्षणासाठी स्थापन केलेल्या 

ाऄशा सांस्था वैयद्दक्तकरर्या ्याांच्या ने्याांच्या ाअकाांक्षापूती करीत ाऄसताना ाऄप्र्यक्षपणे 

द्दिद्दटश साम्राज्याला सहाय्यभूत ठरत हो्या. द्दहांदू  महासभा, मदु्दस्लम लीग व दद्दलत जाती 

सांघटना ्याला ाऄपवाद नव्ह्या. द्दहांदू महासभेच्या स्थापनेची नेमकी माद्दहती नाही. परांत ु

१९१० मध्ये  ाऄलाहाबादच्या प्रमखु द्दहांदूांनी ाऄद्दखल भारतीय द्दहांदू महासभा स्थापन 

करण्याचा द्दनश्चय केला. १९११ मध्ये पांजाब द्दहांदू महासभेने ाऄमतृसर येथे द्दहांद ुाऄद्दधवेशन 

ाअयोद्दजत केले. द्दहांदू महासभेचे कायावलय  हररिार येथे ठेवण्यात ाअले ाअद्दण महत्त्वाच्या 

द्दहांदू मेळयाांच्या प्रसांगी ाऄद्दधवेशने घ्यावी ाऄसे ठरवण्यात ाअले. १९२२ मध्ये ाऄसहकार 

चळवळ थाांबल्यानांतर मलबार ाअद्दण मलुतान मध्ये व्यापक प्रमाणावर जातीय दांगली होाउन 

्यात प्रचांड प्रमाणात द्दहांदूांच्या जीद्दवताचे व मालमते्तचे नकुसान ााले. द्दहांदूांना 

स्वसांरक्षणासाठी सांघद्दटत करण्याचे प्रय्न सरुू ााले. द्दहांदू महासभेची स्थापना करताना 

्याचे महत्त्व प्रद्दतपाद्ददत करीत पांद्दडत मदन मोहन मालवीय म्हणाले, ‚मसुलमान ाअद्दण 

द्दिश्चन ाऄनेक शतकाांपासून ाअपल्या धमवप्रसाराचे कायव करीत ाअहे. भारतातील बहुसांख्य 

मसुलमान धमव पररवद्दतवत द्दहांदू ाअहेत हे थाांबवण्यासाठी एक द्दहांदू द्दमशन स्थापन करणे 

ाअवश्यक ाअहेत.‛ ्याचप्रमाणे स्थाद्दनक मांडळामध्ये जास्त प्रद्दतद्दनद्दध्व द्दमळण्याच्या 

मसु्लीम लीगच्या मागणीला ाऄडवून धरण्यासाठी द्दहांदू सांघटनेचे महत्त्व मालवीय याांनी स्पष्ट 

केले. प्रारांभीच्या काळात शदु्ी व सांघटन द्दहांदमुहासभेचे ाईद्दिष्ट होते. ्याचप्रमाणे मालवीय 

याांनी या चळवळीच्या ाअद्दथवक, सामाद्दजक ाईिेशावरही भर द्ददला. कााँ्ेरजसचे कायव प्रामखु्याने 

राजकीय के्षत्रात ाऄसल्याने सामाद्दजक, साांस्कृद्दतक ाअद्दण द्दबगर राजकीय के्षत्रात फारसे 

कायव नव्हते. म्हणून द्दहांदू समाजातील जातीप्रथा, बालद्दववाह, ाऄस्पशृ्यता ाआ्यादी सामाद्दजक 

ाऄद्दनष्ट प्रथा दूर करण्याकरता द्दहांदमुहासभेचे सांघटन करण्यात ाअले. पांद्दडत मदन मोहन 

मालवीय याांनी ही बाब स्पष्ट केली की, ‚द्दहांदू महासभा कााँ्ेरजसची प्रद्दतस्पधी नसून कााँ्ेरजसच्या 

कायावला पूरक ठरले व कााँ्ेरजस सदुृढ बनेल यासाठी स्थापन करण्यात ाअली ाअह‛े.   

्यावेळी एक धारणा ाऄशी होती की मदु्दस्लम लीग, ाऄकाली दल व ाआतर जातीय 

सांस्थानप्रमाणे प्रमाणे द्दहांदमुहासभा एक होती ाअद्दण द्दतचा सामाद्दजक व साांस्कृद्दतक 

ाई्थानाचा दावा पोकळ होता. १९३८ मध्ये स्वातांत्र्यवीर सावरकर द्दहांदू महासभेचे ाऄध्यक्ष 

द्दनवडले गेले व ्या पदावर ाऄनेक वषे राद्दहले. ्याांच्या नेतृ् वाखाली सभेने एक राजकीय 

कायविम तयार केला होता. कॉ ां्ेरजसच्या मसुलमानाांना खषु ठेवण्याचा धोरणामळेु नाराज 

ाालेल्या सावरकराांनी द्दहांदू राष्ट्राची गजवना केली. सावरकराांचे ाऄसे म्हणणे होते की, ‚या 

देशाला मातभूृमी मानतात ्याांचा हा देश ाअहे. मसुलमान तसेच ाआतर ाऄल्पसांख्याकाांनी 

ाऄल्पसांख्याांकासारखेच राहायला हवे. लोकशाहीच्या तत्त्वानसुार बहुसांख्याांकाांची भाषा 

राष्ट्रभाषा ाऄसावी‛. ाऄथावत भारत द्दहांदूांचा देश ाऄसला तरी ाआतराांना येथे न्याय द्दमळेल 

्यासाठी ्याांनी एक व्यक्ती एक मत या द्दसद्ाांताचा परुस्कार केला. द्दहांदू महासभेने भारतात 

द्दहांदू जमात, द्दहांदू सांस्कृती, द्दहांदू राष्ट्र ाऄशी केलेली मागणी पाहून मदु्दस्लम लीगची 

पाद्दकस्तानची मागणी ाऄद्दधकााऄद्दधक जोर धरू लागली. (ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास : 

्रजोवर, बेलेकर;५०१)  
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१.४  द्दिराष्ट्रवादाचा द्दसद्ातं आद्दण पाद्दकस्तान सकंल्पनेचा उदय  

१.४.१. कवी महमंद इक्बाि :  

सार े जहासे ाऄच्ाा द्दहांदोस्ता हमारा या गीताचे कवी व राजकीय द्दवचारवांत ाऄसलेल्या 

महांमद ाआक्बाल हे मसुलमानाांसाठी स्वतांत्र पाद्दकस्तान मागणीच्या द्दवचाराचे जनक  मानले 

जातात. १९३०च्या मदु्दस्लम लीगच्या ाअलाहाबाद ाऄद्दधवेशनात ाआक्बाल म्हणाले की, ‚जर 

हा द्दसद्ाांत मान्य केल्या जात ाऄसेल की, भारतातील जातीय समस्येचे कायम स्वरूपाचे 

ाईत्तर भारतीय मसुलमानाांना ाअपला देश भारतात ाअपली सांस्कृती व प्रथा परांपराांचा पूणव 

रूपाने व स्वतांत्रपणे द्दवकास करण्याचा ाऄद्दधकार देण्यात येत ाअहे, तर मााी ाऄशी तीव्र 

ाआच्ाा ाअहे की पांजाब, वायव्य सीमाप्राांत ाअद्दण बलदु्दचस्तान याांचे एक राज्य द्दनमावण  केले 

जावे. द्दिद्दटश साम्राज्य ाऄांतगवत ाऄथवा बाहेर. भारताच्या वायव्य सीमेवर एक स्वतांत्र मसु्लीम 

राज्य द्दनमावण करणे सध्या ्या प्रदेशातील मसुलमानाांचे ाऄांद्दतम ध्येय ाअहे.‛  

१.४.२. रहमत अिी:  

मसुलमानाांसाठी स्वताःचा देश ाऄसण्याची कल्पना ाआांग्लांडमधील कें द्दिज द्दवद्यापीठामध्ये  

द्दशकत ाऄसलेल्या रद्दहमत ाऄलीची होय. पांजाब, वायव्य सीमा प्राांत, काश्मीर ाअद्दण 

बलदु्दचस्तान याांचे द्दमळून एक स्वतांत्र मदु्दस्लम राष्ट्र व्हावे ाऄसा द्दवचार ्याच्या समोर होता 

ाअद्दण ्याने ्याला पाद्दकस्तान ाऄसे नाव द्ददले होते. पांजाब-P, वायव्य सीमा प्राांत ाऄथावत 

ाऄफगाद्दणस्तान-A, काश्मीर-K ाअद्दण द्दसांध-S बलदु्दचस्तान- THAN वरील प्राांताांच्या  ाअद्य 

ाऄक्षरावरून ाअद्दण शेवटच्या प्राांताच्या शेवटच्या शब्दावरून ्याने PAKISTHAN हे नाव 

तयार केले. ्याचे ाऄसे स्पष्टीकरण होते की, ‚द्दहांदू व मसुलमान मूलताः स्वतांत्र व वेगळ्या 

जमाती ाअद्दण राष्ट्र ाअहेत. तो द्दलद्दहतो ाअमचा धमव, सांस्कृती, ाआद्दतहास, परांपरा, साद्दह्य, 

ाऄथव पद्ती, वांश द्दनयम, वारसा ाअद्दण द्दववाह पूणवपणे द्दहांदूांपेक्षा वेगळे ाअहे. ाोट्या ाोट्या 

गोष्टींमध्येही ते वेगळेपण द्ददसून येते. ाअम्ही मसुलमान व द्दहांदू एकत्र भोजन घेत नाही व 

परस्पर द्दववाह सांबांध नाही. ाअमचे राष्ट्रीय रीतीररवाज, पांचाांग, खाणेद्दपणे, पोशाख सवव काही 

वेगळे ाअह‛े.  (ाअधदु्दनक भारत; साहेबराव गाठाळ;२८५)  

१.४.३ महुम्मद अिी जीना:  

द्दहांदू व मसुलमान स्वतांत्र जमाती ाअहेत ाऄशी स्पष्ट घोषणा जीनाने मदु्दस्लम द्दलगच्या 

१९४०च्या लाहोर ाऄद्दधवेशनात केली. ्या ाऄद्दधवेशनात द्दजना म्हणाले ‚द्दहांदू व मसुलमान 

हे शब्द केवळ धमव दशववीत नाहीत तर स्वतांत्र व वेगळी सामाद्दजक व्यवस्था दशववतात. द्दहांदू 

व मसुलमानाांचे एक राष्ट्र बनेल हे केवळ स्वप्नरांजन होय. या दोघाांचे धाद्दमवक तत्त्वज्ञान, 

सामाद्दजक रीतीररवाज, साद्दह्य सवव काही वेगळे ाअहे. ाऄशा दोन जमातींना एका 

राज्यसूत्रात बाांधणे ज्यात एक ाऄल्पसांख्याांक ाअहे ाअद्दण दसुरा बहुसांख्याांक, म्हणज े

ाऄसांतोष वाढवणे ाअद्दण ाऄांती राष्ट्राचा द्दवनाश होय‛. ाऄशाप्रकार े वरील वैचाररक 

पार्श्वभूमीच्या ाअधार े भारताच्या फाळणीची मागणी करताना मदु्दस्लम लीगने पढुील ठराव 

सांमत केला, ‚मदु्दस्लम लीगचे हे ाऄद्दधवेशन ाऄसा दृढ द्दनणवय घेते की, या देशाची कोणतीही 

घटना्मक योजना सफल होणार नाही तसेच मसुलमानाांना मान्य होणार नाही जी खालील 

तत्त्वाांवर ाअधाररत नसेल. भौगोद्दलकदृष््टया एकमेकाांना लागून ाऄसलेल्या प्रदेशाांच्या 
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ाअवश्यक बदलाांसह ाऄशाप्रकार े सांघटन केल्या जावे जेणेकरून मसु्लीम बहुसांख्याक प्रदेश 

एकत्र येाउन एक स्वतांत्र साववभौम राज्य बनवणे शक्य होाइल‛. मात्र ्या ठरावात प्रदेशाांचे 

द्दववरण द्ददले नव्हते. पढेु १९४२ मध्ये द्दजनाांनी कुपलाँड याांना द्ददलेल्या स्पष्टीकरणात ाऄसे 

म्हटले की, ‚पाद्दकस्तान एक मदु्दस्लम राज्य राहील ाअद्दण भारताच्या एका बाजूला वायव्य 

सीमा प्राांत, पांजाब व द्दसांध ाऄसतील ाअद्दण दसुऱ्या बाजूला बांगाल‛. ्यात बलदु्दचस्तानचा व 

ाअसामचा ाईल्लेख नव्हता तसेच काश्मीर व हैदराबादचे नाव नव्हते. मात्र १२ माचव १९४६ 

रोजी मदु्दस्लम लीगने कॅद्दबनेट द्दमशनला द्ददलेल्या मागणी पत्रात पांजाब, वायव्य सीमा प्राांत, 

बलदु्दचस्तान, द्दसांध, बांगाल ाअद्दण ाअसाम या सहा प्राांताांचा ाईल्लेख व समावेश केला होता. 

ाऄशाप्रकार ेमसु्लीम लीगच्या १९४०च्या लाहोर ाऄद्दधवेशनात पाद्दकस्तानची ााया द्ददसून 

ाअली. यानांतरच्या काळात पाद्दकस्तानची मागणी भारतीय मसुलमानाांसाठी कुरानाप्रमाणे  

श्रद्चेी बाब ााली.  

     प्रगती        

१)     ष्ट्र           स्पष्ट करा. 

१.५ भारताच्या स्वाततं्र्याची प्रगती आद्दण पाद्दकस्तानची द्दनद्दमवती  

१.५.१. कााँग्रेसची मदं्दिमडंळे आद्दण मसु्िीम िीगचा मदु्दिद्ददन (१९३७ ते ३९):   

१९३५च्या कायद्यानसुार पद्दहल्या द्दनवडणकुा १९३७ मध्ये ााल्या. मदु्दस्लम लीगने ्यात 

भाग घेाउन काही ाऄांशी यश प्राप्त केले. मसुलमानाांसाठी ाअरद्दक्षत ाऄसलेल्या ४८५  

जागाांपैकी मदु्दस्लम लीगला फक्त ११० जागा  द्दमळवता ाअल्या. वायव्य सीमा प्राांत, पांजाब, 

द्दसांध, बांगाल सारख्या मदु्दस्लम बहुल प्राांतातही ाआतर मदु्दस्लम पक्षाने लीगला मागे टाकले. 

कााँ्ेरजसने मुांबाइ ,मद्रास,सांयकु्तप्राांत, द्दबहार, ओररसा व मध्यप्राांतात पूणव बहुमत द्दमळवले ाअद्दण 

वायव्य सीमा प्राांतात सवावत मोठा पक्ष म्हणून कााँ्ेरजस समोर ाअली. जलैु १९३७ मध्ये 

कााँ्ेरजसने सरकार बनवण्याचा द्दनणवय घेतला. मदु्दस्लम लीगने बांगाल, ाअसाम ाअद्दण पांजाब 

मध्ये कााँ्ेरजसबरोबर सांद्दमशे्र सरकार बनवण्याची ाआच्ाा प्रगट केली व ाअशा व्यक्त केले की 

सांयकु्त प्राांत व द्दबहारमध्ये लीगच्या सदस्याांना मांद्दत्रमांडळात घेतले जााइल. पण 

जातीयवादाला द्दवरोध करणाऱ्या कााँ्ेरजसने ही सूचना फेटाळून लावली ाअद्दण स्पष्ट केले की 

मदु्दस्लम लीगच्या सदस्याांना मांत्री बनवायचे ाऄसेल तर ्याांना कााँ्ेरजसच्या प्रद्दतज्ञापत्रावर 

स्वाक्षरी करावी लागेल. कााँ्ेरजसची ही सूचना ्याांना मान्य होणे शक्यच नव्हते. जीनाांनी 

कााँ्ेरजसवर टीकेची ाोड ाईठवून ाऄसे म्हटले की, कााँ्ेरजस म्हणजे द्दहांदू सांघटना ाअह ेाअद्दण ती 

ाऄल्पसांख्याांकाांना द्दचरडू पाहात ाअहे. कााँ्ेरजसकडून मसुलमानाांसाठी न्यायाची ाऄपेक्षा करणे 

व्यथव ाअहे. १९३८ मध्ये मदु्दस्लम लीगने द्दहांदू कााँ्ेरजसी प्राांतात मसुलमानाांवर होत ाऄसलेल्या 

ाऄन्यायाची व ाऄ्याचाराची चौकशी करण्यासाठी पीरपूरच्या राजाच्या  नेतृ् वाखाली एक 

सद्दमती द्दनयकु्त केली. सद्दमतीने ाअपल्या ाऄहवालात मसुलमानाांवर होत ाऄसलेल्या 

ाऄ्याचाराचा पाढा वाचला. ्यात म्हटले होते, ‚कााँ्ेरजस व द्दहांदू महासभेचा ाईिेश एक ाअह.े 

जरी कााँ्ेरजस स्वताःला जातीवादी मानत नाही ाअद्दण काही कााँ्ेरजसी खरोखर राष्ट्रवादी 

धमावप्रमाणे ाअचरण करतात, परांत ु ाऄद्दधकाांश कााँ्ेरजसी द्दहांदू ाअहेत ाअद्दण ाऄनेक शतकाांचा 

मदु्दस्लम व ाआां्रजज राजवटीनांतर शदु् द्दहांदू राज्य द्दनमावण करण्याचा ्याांचा प्रय्न ाअहे.‛ 
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सववसाधारण मसुलमानी जनमत ्यामळेु वेगळ्या द्दवचाराांनी प्रभाद्दवत होत होते. म्हणूनच 

१९३९ मध्ये द्दितीय महायदु् सरुू होताच कााँ्ेरजसच्या मांद्दत्रमांडळाांनी राजीनामे द्ददले ्यावेळी 

मदु्दस्लम लीगने ‘मकु्ती द्ददन' साजरा केला. 

१.५.२ १९४०चा ऑगस्ट प्रस्ताव:  

यदु्ानांतर ताबडतोब स्वातांत्र्य द्दमळावे ाअद्दण ाअता ाऄांतररम राष्ट्रीय सरकारची स्थापना 

व्हावी तरच यदु्ात पूणव सहकायव द्दमळेल या कााँ्ेरजसच्या मागणीवर व्हााइसराय लीन द्दलथगोने 

ऑगस्ट १९४० चा प्रस्ताव ठेवला. ज्यात यदु्ानांतर घटना सद्दमती स्थापन करण्याबाबत 

म्हटले होते; पण ्याचबरोबर ाऄल्पसांख्याकाांना ाअर्श्ासन देण्यात ाअले की, ‘ाआां्रजज सरकार 

कोण्याही ाऄशा राज्यपद्तीचे समथवन करणार नाही ज्यात ्यातील सरकारचा ाऄद्दधकार 

देशातील एक प्रमखु जमात मान्य करणार नाही'. या ाअर्श्ासनाचे स्वागत करून मसु्लीम 

लीगने एक ठराव सांमत केला जात म्हटले होते, ‛भारताच्या भावी सांद्दवधानाच्या कठीण 

प्रश्नाचे एकच ाईत्तर ाअह,े ते म्हणजे फाळणी.‛ 

१.५.३ १९४२चे द्दिप्स द्दमिन आद्दण फुटीर ििींना चािना:  

मदु्दस्लम लीगच्या भारताच्या फाळणीच्या मागणीला द्दिप्स योजनेने ाऄद्दधक चालना द्ददली. 

सरकारने जाहीर केलेल्या प्रस्तावात हे स्पष्ट केले की यदु्ानांतर बनवल्या गेलेल्या घटनेला 

खालील ाऄटीवर स्वीकृत केले जााइल.  

(१)  द्दिद्दटश भारतातील कोणताही प्राांत सांद्दवधान न स्वीकारता ाअपली द्दस्थती कायम ठेवू 

ाआद्दच्ात ाऄसेल तर ्याला तसे स्वतांत्र ाअहे ाअद्दण कालाांतराने ाआच्ाा ााल्यास ्याला 

भारतीय सांघराज्यात द्दवलीन होता येाइल.  

(२)  ाऄशा द्दवलीन होणाऱ्या प्राांताांची ाआच्ाा ाऄसल्यास ाआां्रजज सरकार ्याांच्या करता नव्या 

सांद्दवधानाला मान्यता देाइल ाअद्दण ्याला भारतीय सांघराज्याच्या बरोबरीचा दजाव 

ाऄसेल. 

परांत ु यामध्ये पाद्दकस्तानचा स्पष्ट ाईल्लेख नसल्यामळेु मसु्लीम लीगने द्दिप्स योजना 

फेटाळून लावली ाअद्दण पाद्दकस्तानच्या योजनेचा पनुरुच्चार केला. 

१.५.४. वेव्हिे योजना १९४५ :  

१४ जून १९४५ रोजी भारत सद्दचव एमरीने कॉमन सभागहृात घोषणा केली की माचव 

१९४२चा प्रस्ताव कोणताही बदल न करता कायम ाअहे ाअद्दण मखु्य सेनापती वगळता 

गव्हनवर जनरलच्या कौद्दन्सल सदस्याांची द्दनयकु्ती भारतीय राजकीय ने्याांमधून केली जााउ 

शकते. ्यात द्दहांदू व मसुलमानाांचे समान प्रद्दतद्दनधी राहतील.  ्यासाठी लॉडव वेव्हेलने 

द्दसमला येथे जलैु १९४५ मध्ये एक सांमेलन बोलवले जेणेकरून कााँ्ेरजस व लीग मधील 

मतभेद दूर होाउ शकतील. कााँ्ेरजसने ाअपल्याकडून दोन कााँ्ेरजसी मसुलमान द्दनयकु्त 

करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पण ्यावर द्दजनाने ाऄशी भूद्दमका घेतली की, सवव मसुलमान 

सदस्य द्दलगकडूनच मनोद्दनत केले जावे. ाऄशा प्रकार े गद्दतरोध द्दनमावण ााल्याने वेव्हेलने 
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सांमेलन समाप्त केले ाअद्दण दाखवून द्ददले की, भारताची घटना्मक प्रगती रोखण्याचा 

ाऄद्दधकार जणूकाही द्दजनाला ाअहे. 

१.५.५.  द्दिमिंी योजना १९४६ :   

१९४५-४६ च्या द्दनवडणकुाांमध्ये मदु्दस्लम लीगने  वायव्य सीमा प्राांत वगळता ाईववररत सवव 

मसु्लीम बहुसांख्य प्राांतात खूप जास्त जागी द्दवजय सांपादन केला. मदु्दस्लम लीगला 

मसुलमानाांची 75 टक्के मते द्दमळाली. सवव द्दहांदबुहुल प्राांतात ाअद्दण वायव्य सीमा प्राांतात 

कााँ्ेरजसने मांद्दत्रमांडळ बनवली तर लीगचे मांद्दत्रमांडळ बांगाल व द्दसांधमध्ये ाअली. पांजाब मध्ये 

सवावत मोठा पक्ष मदु्दस्लम लीग ाऄसला तरी मांद्दत्रमांडळ मात्र यदु्दनयद्दनस्ट पक्षाने ाआतर पक्षाांच्या 

सहाय्याने बनवले. एकूण द्दचत्र ाऄसे होते की, लीग एक मजबूत राजकीय पक्ष ाअहे. 

माचव १९४६ मध्ये भारत सद्दचव पेद्दथक लॉरने्स, व्यापार मांडळाचा ाऄध्यक्ष स्टेफडव द्दिप्स 

ाअद्दण  नौदलातील ए. व्ही. ाऄलेक्ााांडर याांचा समावेश ाऄसले द्दत्रमांत्री मांडळ भारतात 

पोहोचले. ाआांग्लांडचे पांतप्रधान लॉडव ाॅऄटलीने हे स्पष्ट केले होते की, ाऄल्पसांख्याकाांना 

बहुसांख्याकाांच्या प्रगतीतील ाऄडथळा बनू द्ददला जाणार नाही. म्हणून द्दत्रमांत्री मांडळाने 

पाद्दकस्तानची मागणी नामांजूर करून एक कें द्र सरकार ाऄसावे ाअद्दण ्याच्या द्दनयांत्रणाखाली 

सांरक्षण, परराष्ट्र सांबांध व सांचार व्यवस्था ाऄसावी ाऄशी सूचना केली. पण ्याचबरोबर  

लीगची मागणी ाऄांशताः स्वीकारली ाअद्दण प्राांताांना तीन भागात वाटण्याची सूचना केली. 

• मद्रास, मुांबाइ, मध्यप्राांत,सांयकु्त प्राांत, द्दबहार व ओररसा हे द्दहांदबुहुल प्राांत ाऄ गटात. 

• पांजाब, वायव्य सीमा प्राांत ाअद्दण द्दसांध हे मदु्दस्लम बहुल प्राांत ब गटात  

• ाअद्दण बांगाल व ाअसाम क गटात ाऄशी व्यवस्था होती. 

प्राांताांना पूणव स्वायत्तता देणे ाअद्दण गट बनवण्याचे स्वातांत्र्य होते. ्यातून मदु्दस्लम लीगला 

पाद्दकस्तानचे सार द्दमळाले. याद्दशवाय या योजनेत घटना सद्दमती द्दनवडण्याची प्रद्दिया 

द्दनद्दश्चत करण्यात ाअली ाअद्दण ्यानसुार ाालेल्या द्दनवडणकुीत सववसामान्य २१० 

जागाांपैकी १९९ जागा कााँ्ेरजसला द्दमळाल्या ाअद्दण मसुलमानाांसाठी ाऄसलेल्या ७८ 

जागाांपैकी ७३ जागा मदु्दस्लम लीगला द्दमळाल्या. ज्यावेळी वस्तदु्दस्थती जीनाच्या लक्षात 

ाअले की,एकूण २९६ जागाांपैकी कााँ्ेरजसला २११ चे समथवन द्दमळेल ाअद्दण मसु्लीम लीग 

ाऄल्पमतात जााइल. ्यावेळी दोन घटना सद्दमतीची मागणी पढेु  केली एक भारतासाठी व 

दसुरी पाद्दकस्तानसाठी. 

१.५.६ प्रत्यक्ष कायववाही आद्दण जातीय दंगिी १९४६-४७:  

घटना सद्दमतीतील ाऄल्पमताला घाबरून द्दत्रमांत्री योजनेला द्ददलेली मांजरुी फेटाळून लावत 

मसु्लीम लीगने १६ ऑगस्ट १९४७ हा प्र्यक्ष कायववाही द्ददवस म्हणून साजरा केला. 

यामागील ाईिेश पाद्दकस्तानसाठी ाआां्रजजाांवर नव्हे तर द्दहांदूांवर दबाव ाअणणे हा होता. बांगाल, 

सांयकु्तप्राांत,  मुांबाइ,  पांजाब ाअद्दण द्दसांध प्राांतात लीगने जातीय दांगली घडवून ाअणल्या. २ 

सप्टेंबर १९४६ पांद्दडत जवाहरलाल नेहरू याांच्या नेतृ् वाखाली ाऄांतररम सरकार बनवण्यात 

ाअले. तो द्ददवस मदु्दस्लम लीगने शोकद्ददन म्हणून पाळला. ाऄांतररम सरकारमध्ये सामील 
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होण्यास सरुुवातीला लीगने नकार द्ददला पण नांतर २६ ऑक्टोंबर १९४६ ला सहभागी 

ााली. ्यामागील हेतू ाऄांतररम सरकार यशस्वी बनवण्याचा नसून ाअतून तोडण्याचा होता. 

तसेच घटना सद्दमतीत  येण्यासही लीगने नकार द्ददला. 

१.५.७  पंतप्रधान अाँटिी याचंी घोषणा २० फेब्रुवारी १९४७: 

कॉमन सभागहृात केलेल्या एका घोषनेिार े पांतप्रधान ाऄाँटली याांनी स्पष्ट केले की जून 

१९४८ पूवी साववभौम सत्ता भारतीयाांकडे सोपवण्याचा सरकारचा द्दनश्चय ाअहे. जर मदु्दस्लम 

लीग सहकायव देणार नसेल तर द्दिद्दटश सरकारला द्दवचार करावा लागेल की,‛ ाआां्रजज प्रदेशाांची 

कें द्रीय सत्ता ठरवलेल्या तारखेपयंत कोणाकडे सोपवायची. सांपूणव सत्ता कोण्यातरी कें द्र 

सरकारकडे द्दकां वा ाआतर प्रदेशातील प्राांतीय सरकारकडे द्दकां वा ाआतर मागव जो योग्य ाऄसेल व 

भारतीयाांचा द्दहताचा ाऄसेल.‛ ाऄशाप्रकार े भारताचे एक्य कायम राखण्याचा ाआां्रजजाांच्या 

मनोवतृ्तीत बदल ाालेला द्ददसतो. 

१.५.८ माउंटबॅटन योजना- (३ जून १९४७) व भारताची फाळणी :  

१९४८ च्या जूनपूवी भारत सोडण्याचा द्दिद्दटशाांचा द्दनधावर ाऄसल्याचे पांतप्रधान  ाऄटली 

याांनी १९४७च्या फेिवुारीत घोद्दषत केले. या घोषणेने ाईते्तद्दजत होाउन लीगने प्र्यक्ष 

कृतीचा मागव स्वीकारला. पररणामताः पांजाबमध्ये भीषण दांगली ाईसळल्या. ्यामळेु 

भारतातील सत्ताांतराचे कायव लवकर ाईरकण्यासाठी द्दिद्दटश सरकारने लॉडव मााईांटबॅटन याांची 

नवीन व्हााआसरॉय म्हणून नेमणूक केली. ते माचव मद्दहन्यात भारतात ाअले. ्याांनी राष्ट्रीय 

सभा व मदु्दस्लम लीग याांच्या ने्याांशी देशातील राजकीय पेच प्रसांगाबिल प्रदीघव वाटाघाटी 

केल्या. परांत ु बॅररस्टर जीनाांना देशाच्या फाळणीच्या द्दवचारापासून परावतृ्त करण्यास ते 

ाऄपयशी ठरले. भारतीय ने्याांशी ाालेल्या वाटाघाटी व देशातील राजकीय पररद्दस्थतीचा 

ाऄभ्यास यातून द्दमळालेल्या माद्दहतीच्या ाअधार े लॉडव मााउां टबॅटन याांनी भारताच्या 

फाळणीची योजना तयार केली. द्दिद्दटश सरकारची मान्यता घेाउन ्याांनी ३ जून १९४७ 

रोजी भारताच्या फाळणीची योजना जाहीर केली. 

्यानसुार वायव्य सीमा प्राांतात लोकमतािार े भारतात द्दकां वा पाद्दकस्तानात सामील 

होण्यासांबांधी द्दनणवय घ्यायचा होता. ्याच पद्तीने ाअसाम मधील बहुसांख्याांक मदु्दस्लम 

द्दसल्हट द्दजल्याला द्दनणवय घ्यायचा होता. मदु्दस्लमबहुल प्रदेशाांचे प्रद्दतद्दनधी व ाआतर 

प्रदेशाांच्या प्रद्दतद्दनधींनी ाअपल्या प्राांताांची फाळणी करायची ाऄथवा नाही हे ठरवायचे होते. 

ाऄपेके्षप्रमाणे या दोन्ही प्राांताांच्या द्दहांदबुहुल प्रदेशाांच्या प्रद्दतद्दनधींनी प्राांताांच्या फाळणीच्या 

बाजूने कौल द्ददला. पूवव बांगाल ाअद्दण पद्दश्चम पांजाबने पाद्दकस्तानात तर पद्दश् चम बांगाल व पूवव  

पांजाब ते भारतात सामील होण्याचा द्दनणवय घेतला. द्दसल्हट द्दजल्हा ाअद्दण वायव्य सीमा 

प्राांतातील जनतेने पाद्दकस्तानच्या बाजूने कौल द्ददला. 

मदु्दस्लम लीगने पांजाब व बांगालच्या फाळणीस मान्यता देाउन मााईांटबॅटन योजना 

स्वीकारली. कााँ्ेरजसच्या ने्याांना देशाच्या फाळणीची तरतूद ाऄसलेली मााईांटबॅटन योजना 

नााइलाजाने स्वीकारावी लागली. ्याांनी सरुुवातीपासूनच स्वातांत्र्याबरोबरच ाऄखांड भारताचे 

स्वप्न ाईराशी बाळगले होते. महा्मा गाांधींनी पूवव पाद्दकस्तानच्या कल्पनेस द्दवरोध करताना 

म्हटले होते की, ‚माझ्या मूतव शरीरावरच पाद्दकस्तान. बनवावा लागेल‛. परांत ुपाद्दकस्तानच्या 
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द्दनद्दमवतीबाबत बॅररस्टर जीनाांनी स्वीकारलेली दरुा्रजही भूद्दमका, देशात भीषण जातीय 

दांगलीचा भडकलेला वणवा, हांगामी सरकारच्या कामकाजात वारांवार द्दनमावण होणार े पेच 

प्रसांग यामळेु महा्मा गाांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभााइ पटेल ाअदी सभेच्या 

ने्याांनी शेवटी द्दनरुपायाने देशाच्या फाळणीस व पाद्दकस्तानच्या द्दनद्दमवतीस सांमती द्ददली. 

ाऄशा प्रकार ेभारतीय स्वातांत्र्याचा कायदा ाआांग्लडच्या सांसदेत १८ जलैु १९४७ मध्ये सांमत 

करण्यात ाअला ाअद्दण ्याप्रमाणे १४ऑगस्ट १९४७ रोजी द्दसांध, बलदु्दचस्तान, वायव्य 

सरहि प्राांत , पूवव बांगाल व पद्दश्चम पांजाब याांचे द्दमळून बनलेले पाद्दकस्तान ाअद्दण १५ ऑगस्ट 

१९४७ रोजी ाईववररत भारत ाऄसे स्वतांत्र ाअद्दण साववभौम राष्ट्र भारतीय ाईपखांडात ाईदयास 

ाअले.  

१.६ भारताच्या फाळणीिा जबाबदार कोण ?   

भारताच्या फाळणीला जबाबदार कोण याची द्दनद्दश्चती करणे ाऄवघड काम ाअहे. या प्रश्नाचे 

ाईत्तर लेखक कोण भारतीय, पाद्दकस्तानी द्दकां वा ाआां्रजज यावर ाऄवलांबून ाअहे. ाआद्दतहासकाराांनी  

कााँ्ेरजस, मदु्दस्लम द्दलग ाअद्दण द्दिद्दटश याांना वेगवेगळ्या दृष्टीने जबाबदार ठरवले ाअहे. 

भारताची फाळणी ाआां्रजजाांची फोडा ाअद्दण राज्य करा द्दनतीचा, तसेच मदु्दस्लम लीगच्या 

जातीयवादाचा ाअद्दण फुटीरतावादाचा तो एक स्वाभाद्दवक ाऄांद्दतम पररणाम होता. या दोन्ही 

प्रवतृ्तींनी परस्पर सहकायावने काम केले व फाळणी स्वीकारण्यास कााँ्ेरजसला बाध्य केले. 

ाऄनेक लेखक याबाबत कााँ्ेरजसच्या ने्याांना दोष देतात. ्याांच्या मते कााँ्ेरजसने कणखर 

भूद्दमका घेतली ाऄसती व मु् सिीपणा दाखवला ाऄसता तर फाळणी टळू शकली ाऄसती. 

पाद्दकस्तानात मात्र फाळणीला तकव सांगत व ाअवश्यक मानले जाते. मदु्दस्लम राष्ट्रवाद 

भारताच्या ाआद्दतहासात ाऄांतभूवत होता ाऄसा ्याांचा यदु्दक्तवाद ाअहे. ाऄथावत पररणाम ाअद्दण 

कारणे काही ाऄसली तरी पररद्दस्थतीचा ाऄचूक फायदा घेणाऱ्या द्दजनालाच फाळणीचे शे्रय 

द्ददले जाते. द्दजनाची ताकद द्ददवसेंद्ददवस जास्तच वाढत गेली ाअद्दण शेवटी ्याांना 

कायदेाअाम ाऄसे म्हटले जााउ लागले. पांद्दडत नेहरूां च्या मते, ‚मसुलमानाांमध्ये 

मध्यमवगावचा ाईदय ाईद्दशरा ााल्याने ्याांच्यात जातीयतेची भावना बळावत गेली ाअद्दण 

सांधीचा फायदा घेत लीगने मसुलमानाांमध्ये भीतीची भावना द्दनमावण केली‛. ाआस्लाम खतरें मे 

है ाऄसा नारा देाउन सवव मसुलमान लीगच्या ाेंड्याखाली एकत्र ाअले ाअद्दण जीना 

्याांच्याकररता पे्रद्दषत बनले. ्याचप्रमाणे द्दहांदू महासभेच्या कायावमळेु प्रक्षोभ द्दनमावण ााला 

ाऄसे म्हटले जाते.  

भारताच्या फाळणीसाठी सरदार पटेल, पांद्दडत नेहरू ाअद्दण राजेंद्र प्रसाद हे सदु्ा जबाबदार 

ाअहेत. ्याांनी गाांधीजींच्या सहमती द्दशवाय जीनाांच्या पाद्दकस्तानच्या मागणीला सांमती 

देाउन द्दहांदू ाअद्दण मदु्दस्लम बहुल प्राांताांमध्ये जनमत घेण्यास मान्यता द्ददली. ाऄब्दलु कलाम 

ाअजाद ाअद्दण गाांधीजी याचा द्दवरोध करत होते परांत ु स्वातांत्र्याची मह्वकाांक्षा ाऄसलेले 

नेहरू ाअद्दण पटेल याांच्यासाठी गाांधींचा ाअता काही ाईपयोग नव्हता. ाऄांत: तीन जूनला 

मााउां टबॅटन याांनी द्दवभाजनाची योजना माांडली ाअद्दण गाांधीजींनी ्याला सहमती दशववली. 

जून १९४७ मध्ये गोद्दवांद वल्लभ पांत याांनी  कााँ्ेरजसमध्ये स्वीकृती प्रस्ताव माांडला. नेहरू 

ाअद्दण सरदार पटेल याांनी याचे समथवन केले. परांत ु ाअजाद ाअद्दण ाआतर सदस्याांच्या 
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द्दवरोधामळेु मत द्दवभाजन होाउन प्रस्तावाच्या बाजूने २९ व द्दवरोधामध्ये १५ मते पडली. 

केवळ १४ मताांच्या ाऄांतराने कााँ्ेरजसने भारताच्या द्दवभाजनाचा प्रस्ताव स्वीकार केला. 

ाऄशाप्रकार ेहे स्पष्ट होते की भारताच्या फाळणीला कााँ्ेरजस, मदु्दस्लम द्दलग ाअद्दण द्दिद्दटश याांची 

सांयकु्त भूद्दमका राद्दहलेली द्ददसून येते. म्हणून फाळणीसाठी कोणा एकावर जबाबदारी टाकता 

येत नाही. 

१.७ द्दनवडक द्दवचार 

 (१) जवाहरिाि नेहरू: 

 मला ाऄसे वाटते की, हे घटनाांचे न टाळता येण्यासारखे दडपण होते ाअद्दण ज्या प्रकार े

ाअम्ही जात होतो ्या दलदलीच्या व प्रद्दतरोधाच्या मागावतून बाहेर येणे शक्य नव्हते ाअद्दण 

पररद्दस्थती द्दबघडतच गेली. याद्दशवाय ाऄसे वाटत होते की सांघराज्याच्या घटकाांकडे 

जास्तीत जास्त सत्ता ाऄसल्यामळेु स्वातांत्र्य द्दमळाले तरी भारत एक दबुवल देश बनेल. तशा 

द्दवशाल भारतात सतत भाांडणे होत राद्दहली ाऄसती ाअद्दण द्दवघटनकारी त्वे कायवरत 

राद्दहली ाऄसती. ्याद्दशवाय ाअम्हाला नजीकच्या भद्दवष्ट्यकाळात स्वातांत्र्य द्दमळद्दवण्याचा 

दसुरा मागव द्ददसत नव्हता. म्हणूनच ाअम्ही ्याला मान्यता देाउन सदुृढ भारत द्दनमावण 

करण्याचे ाअव्हान केले ाअद्दण काही ्यात सामील होाउ ाआद्दच्ात नाही तर ाअम्ही ्याांना 

तसे करण्यास बाध्य करू शकत नव्हतो.  

(२) सरदार वल्िभ भाई पटेि: 

मला ाऄसे द्ददसून ाअले की भारताची फाळणी ाअम्ही मान्य केली नसती तर भारत लहान 

लहान तकुड्याांत द्दवभागला गेला ाऄसता ाअद्दण पूणवताः नष्ट ााला ाऄसता. माझ्या एका 

वषावच्या ाऄनभुवाने, मााी खात्री होाउन चकुली होती की, ाअम्ही ज्या मागाववरून समोर 

जात होतो तो पूणवपणे द्दवनाशाचा मागव होता. ाअम्हाला एक नाही तर ाऄनेक पाद्दकस्तान 

द्ददसले ाऄसते. ाअमच्या प्र्येक कायावलयात पाद्दकस्तानी घटक होता.  

(३) सी एच द्दफद्दिप्स: 

कााँ्ेरजस ाअद्दण मसु्लीम लीग मध्ये वाढत ाऄसलेल्या मतभेदाांमळेु ाऄसा गद्दतरोध ाई्पन्न 

ााला. तो १९४२ ची द्दिप्स योजना, १९४६ ची द्दत्रमांत्री योजना ाऄशा स्वरूपाचे 

ाआां्रजजाांकडून प्रस्ताव येाउनही सांपूणव यदु् काळात कायम राद्दहला. या वेळेपयंत जबाबदार 

सरकार ाअद्दण भारताचे एक्य यावर भर देणार ेाआां्रजज ाअपले म्हणणे कााँ्ेरजसच्या व मसु्लीम 

लीगच्या गळी ाईतरवण्यात ाऄयशस्वी ााली. भारतीयाांना सत्तासांघषावची द्दचांता होती तर 

मसु्लीम लीग प्रद्दतद्दनद्दधक सरकारच्या पररणामाांद्दवषयी द्दचांतीत होती.ाअपले लष्ट्करी व नागरी 

द्दनयांत्रण कमी होत ाअह े तसेच देशात शाांतता व सवु्यवस्थेची द्दस्थती राद्दहलेली नाही ह े

लक्षात येताच ाआां्रजज सरकारने फेिवुारी १९४७ मध्ये ाऄशी घोषणा केली की जून १९४८ 

च्या पूवी सते्तचे हस्ताांतरण केले जााइल. शेवटी स्वातांत्र्य द्दमळवण्याच्या घााइत भारताची 

फाळणी ााली. 
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(४) ए के जॉन्सन: 

काळाची मयावदा (जून १९४८ पयंत) वास्तद्दवक यदु्ाच्या सरुुवातीच्या द्ददवसात ाआां्रजजाांनी 

भारतीय मलुकी सेवेत भरती बांद करण्याचा स्वाभाद्दवक पररणाम होता. या सेवेत 

कमवचाऱ्याांची सांख्या ाऄांदाजे ११०० पेक्षा जास्त राहत नव्हती. नोव्हेंबर १९४६ पयंत फक्त 

मखु्य ५२० ाआां्रजज ाऄद्दधकारी व ाईरलेले भारतीय ाऄशी द्दस्थती होती. नोकरशाहीचे कायव 

वाढत गेली ाअद्दण तलुनेत ाआां्रजज ाऄद्दधकारी कमी होत गेल्याने भारतावर प्रशासन करणे 

१९४९ नांतर शक्य नाही हे स्पष्ट ााले होते. जी गोष्ट दोन्ही प्रमखु राजकीय पक्षाांना मान्य 

नाही ते ्याांना स्वीकारण्यास बाध्य करण्यासाठी १९४७ मध्ये पोद्दलस दलही तेवढे 

शद्दक्तशाली नव्हते. तसेच भारतात सत्ता द्दटकून ठेवण्यास लष्ट्कराचा वापर करायला द्दिद्दटश 

सरकारची मनपूववक तयारी नव्हती. 

१.८ सारािं 

भारतामध्ये द्दिद्दटशाांनी फोडा ाअद्दण राज्य करा या नीतीचा ाऄवलांब करून साम्राज्यवादाचा 

पाया घातला. हे साम्राज्य द्दस्थर ठेवण्यासाठी ्याांनी द्दहांदू ाअद्दण मसुलमान याांच्यामध्ये दहुी 

द्दनमावण करण्याचे द्दनरांतर काम केले. भारतामध्ये जनजागतृी होाउन राष्ट्रवादाची पायाभरणी 

ााल्यानांतर भारतीय जनतेमध्ये जो ाऄसांतोष द्दनमावण ााला होता तो दूर करण्यासाठी  

भारताला काही सांद्दवधाद्दनक सधुारणा देण्याचे द्दिद्दटशाांनी ठरवले. ्याचाच पररपाक म्हणजे 

प्रद्दतद्दनद्दधक शासनाची द्दनद्दमवती होय. प्रद्दतद्दनद्दधक शासनामध्ये एक व्यक्ती एक मत हे त्व 

ाऄसल्यामळेु बहुसांख्याांक लोकाांचे शासन ाईभे राहते. याचीच भीती बाळगून मसुलमानाांनी 

स्वतांत्र मतदार सांघाची मागणी केली. ्याांच्या या मागणीला ाआां्रजज सरकारने लगेच मान्यता 

देाउन १९०९ च्या कायद्यात तशी तरतूद केली. लोकमान्य द्दटळकाांनीही १९१६च्या 

लखनाउ कराराच्या द्दनद्दमत्ताने मसुलमानाांना राष्ट्रीय ाअांदोलनात सहभागी करून 

घेण्यासाठी ्याांच्या या मागणीला सहमती द्ददली. ्यामळेु मसुलमानाांमध्ये फुटीरतावादाची 

पाळेमळेु खोलवर रुजली. कवी ाआक्बाल ाअद्दण रहमत ाऄली याांनी पाद्दकस्तानच्या कल्पनेला 

मूतव स्वरूप देाउन द्दिराष्ट्रवादाचा द्दसद्ाांत माांडला. द्दजनाांनी याचे समथवन करून 

पाद्दकस्तानची मागणी ाईचलून धरली. १९३५ च्या कायद्यानसुार ाालेल्या द्दनवडणकुाांमध्ये 

लीगला म्हणावे तसे यश द्दमळाले नाही. ्यामळेु कााँ्ेरजसच्या मांद्दत्रमांडळाने १९३९ मध्ये 

राजीनामा द्ददल्यानांतर ्याांच्या शासनातून मकु्त ााल्या बिल मकु्ती द्ददवस साजरा केला 

ाअद्दण १९४० च्या लाहोर ाऄद्दधवेशनामध्ये पाद्दकस्तानी द्दशवाय काहीच कमी नाही याचा 

पनुरुच्चार करून पाद्दकस्तानची द्दनद्दमवती ााल्याद्दशवाय स्वस्थ बसायचे नाही ाऄसा दृढ 

द्दनश्चय लीगने केला. दसुऱ्या महायदु्ाच्या कालखांडामध्ये १९४२ द्दिप्स योजनेमधील 

तरतदुीनसुार प्राांताांना स्वतांत्र राहण्याचा ाऄद्दधकार द्ददला गेला होता, ्यामध्ये पाद्दकस्तानची 

बीजे द्ददसून येतात.१९४५ मधील वेवेल योजना जीनाांच्या दरुा्रजही स्वभावामळेु बारगळली. 

्यामळेु जीनाांना ाअपण म्हणू तेच द्दिद्दटश सरकार ाअद्दण कााँ्ेरजस ऐकते ाऄसे वाटले. तरीपण 

१९४६च्या द्दत्रमांत्री योजनेत पाद्दकस्तानची मागणी फेटाळून लावत ाऄल्पसांख्याकाांना 

बहुसांख्याकाांच्या द्दहताच्या ाअड येता येणार नाहीाऄसे म्हणतपाद्दकस्तानची मागणी फेटाळून 

लावली. ाअपली स्वतांत्र राष्ट्राची मागणी फेटाळल्यामळेु मदु्दस्लम लीगने द्दचडून जााउन 

जातीय दांगली घडवून ाअणल्या. द्दिद्दटश सरकारने हा द्दहांसाचार थाांबवण्यास ाऄसमथवता 
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दशववली. शेवटी नााइलाजाने हा द्दहांसाचार थाांबावा म्हणून कााँ्ेरजसने पाद्दकस्तानच्या 

द्दनद्दमवतीसाठी सहमती द्ददली. 

ाऄशाप्रकार ेद्दिद्दटशाांनी लावलेल्या जातीयवादी द्दवषवकृ्षाला मदु्दस्लम लीगने खतपाणी घालून 

वाढवले. हा जातीयवाद कााँ्ेरजसला थोपवता न ाअल्याने शेवटी नााइलाजाने पाद्दकस्तानच्या 

द्दनद्दमवतीला सांमती द्यावी लागली. ज्याचे पररणाम ाअज देखील भारत ाअद्दण पाद्दकस्तान 

भोगत ाअहे. 

१.९ प्रश्न 

१)   भारताच्या फाळणीची सद्दवस्तर पार्श्वभूमी साांगा?  

२)   द्दिराष्ट्रवादाचा द्दसद्ाांत स्पष्ट करा ?  

३)  भारतीय स्वातांत्र्य ाअद्दण द्दवभाजन याचा सहसांबांध स्पष्ट करा ?  

४)  भारताच्या फाळणीस जबाबदार घटकाांची चचाव करा ?  

१.१० सदंभव  

१) ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास -  ्रजोवर बी एल ाअद्दण बेलेकर 

२) भारत का ाआद्दतहास -               के कृष्ट्ण रड्ेडी 

३) भारत का स्वतांत्रता सांघषव -      द्दबद्दपन चांद्र  

४) भारत का ाआद्दतहास -               सदु्दमत सरकार 

५) स्वतांत्रता के बाद भारत -         द्दबद्दपन चांद्र 

 

 

***** 
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२   

भारतीय ससं्थानाचंे विली  करण आवण राजयाचंी पुनररचना 

घटक रचना 

२.१ ईद्दि      

२.२  प्रस्तावना 

२.३ भारतीय ससं्थानाचें द्दवली  करण 

२.३.१   ससं्थानाचं्या द्दवली  करणाची पार्श्वभूमी     

२.३.२  जनुागड  

२.३.३  हैदराबाद   

२.३.४  काश्मीर  

२.४ राजयाचंी पनुरवचना 

२.४.१  राजय पनुरवचनेची पार्श्वभूमी 

२.४.२  भाषावार राजय पनुरवचना 

२.४.3   दार भाषावार सद्दमती १९४८ 

२.४.४   जे व्ही पी सद्दमती १९४८ 

२.४.५  अधं्र प्रदेश व ताद्दमळनाडूची द्दनद्दमवती १९५३ 

२.४.६  राजय पनुरवचना अयोगाची स्थापना १९५३  

२.४.७  राजय पनुरवचना कायदा १९५६ 

२.४.८  महाराष्ट्र व गजुरातची द्दनद्दमवती १९६० 

२.४.९  पंजाब व हररयाणाची द्दनद्दमवती १९६६ 

२.५ साराशं 

२.६  प्रश्न 

२.७ सदंभव   

२.१ उवि     

१)   ससं्थानाचें एकीकरण का अवश्यक होते याचा ऄभ्यास करणे.  

२)   प्रमखु ससं्थानाचं्या द्दवलीनीकरणा ऄभ्यास करणे.  

३)   द्दवलीनीकरणानतंर राजयाचं्या पनुरवचनेची  पार्श्वभूमी समजून घेणे.  

४)   पनुरवचनेची अवश्यकता का होती याचा मागोवा घेणे.  

५)   द्दवद्दवध राजयाचं्या द्दनद्दमवतीचा अढावा घेणे.  

 



 

 

भारतीय संस्थानांचे विलीणीकरण आवण 

राजयांची पुनररचना 
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२.२  प्रस्तािना 

१७५७च्या प्लासीच्या लढाइत द्दवजय द्दमळवून भारतामध्ये द्दिद्दिश सते्तचा पाया घातला 

गेला. यावेळी भारतावर कोणत्याही राजकीय सते्तचा एकछत्री ऄंमल नव्हता. म्हणून 

द्दिद्दिशानंी जसे जसे प्रदेश अपल्या ऄद्दधपत्याखाली अणले तसे तसे त्याचंी प्रशासन 

व्यवस्था ईभी केली. त्यातील काही भागावर द्दिद्दिशाचंी प्रत्यक्ष सत्ता होती तर काही 

भागावंर त्याचें माडंद्दलकत्व पत्करलेल्या भारतीय राजाचंी सत्ता होती. यालाच  ससं्थाने 

म्हिंली जातात. या ससं्थानांशी  द्दिद्दिशांनी करार करून त्यानंा ऄंतगवत स्वायत्तता द्ददली 

होती. मात्र परराष्ट्र व्यवहार अद्दण सरंक्षण व्यवस्था द्दिद्दिशाचं्या हाती होती. ऄशा या 

ससं्थानंाचंी संख्या भारतामध्ये समुार े ५६२ होती. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास; ग्रोवर, 

बेलेकर :६५२) ही ससं्थाने द्दिद्दिशाचंी एकद्दनष्ठ होती अद्दण भारतामध्ये स्वातंत्र्य 

चळवळीस सरुुवात झाल्यानंतर भारतीय जनतेच्या ऄसंतोषाला ऄिकाव करण्यासाठी 

त्यानंी अघात प्रद्दतबंधक म्हणून कायव केले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीस यश येउन 

१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला व द्दिद्दिश सत्ता भारतातून नष्ट झाली. त्यामळेु 

अपोअपच या देशी ससं्थानावरील द्दिद्दिशाचंी सवोच्च सत्ता अपोअपच समाप्त झाली. 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यामध्ये या ससं्थानंाना स्वतंत्र राहण्याचा द्दकंवा भारत द्दकंवा 

पाद्दकस्तान या मधून कोणत्याही देशात द्दवलीन होण्याचा ऄद्दधकार देण्यात अला. भारतीय 

स्वातंत्र्याच्या पूववसधं्येला सरदार वल्लभभाइ पिेल यानंी त्यांचे सद्दचव मेनन याचं्या साह्याने 

या ५६२ ससं्थानापैंकी जनुागड, हैदराबाद अद्दण काश्मीर ही ससं्थाने वगळता १५ ऑगस्ि 

१९४७ पूवी बाकी ससं्थानानंा भारतात द्दवलीन करण्यास यश द्दमळवले अद्दण 

स्वातंत्र्यानतंर जनुागड, काश्मीर अद्दण हैदराबाद यानंा लष्ट्करी बळावर भारतात सामील 

करून घेण्यात अले.  

या ससं्थानानंा  द्दवलीन करून घेताना  कोणताही स्पष्ट द्दनयम न लावता अजूबाजूच्या आतर 

राजयामंध्ये द्दकंवा स्वतंत्रपणे त्याचंी रचना करण्यात अले. परतं ु स्वातंत्र्यानतंर भाषावार 

प्रातंरचनेचा मिुा समोर अला. त्याचे पद्दहले यश म्हणजे तेलगू भाद्दषक अंध्र प्रदेश राजयाची 

द्दनद्दमवती होय. यानतंर भाषावार प्रातंरचनेची चळवळ ईभी राहून भारत सरकारला भाषावार 

प्रातंरचनेसाठी अयोग नेमावा लागला. या अयोगाच्या ऄहवालाच्या अधार े भाषावार 

प्रातंरचनेला समंती द्ददली व भाषेच्या अधारावर राजयांची पनुरवचना करण्यात येउ लागली. 

त्यातूनच महाराष्ट्र, गजुरात, पंजाब, हररयाणा ऄशा राजयाचंी द्दनद्दमवती झाली अद्दण अजही 

या मागणीमध्ये खडं पडलेला द्ददसून येत नाही.  

२.३ भारतीय ससं्थानाचें विली  करण 

२.३.१ संस्थानांच्या विली  करणाची पार्श्रभूमी:               

आसवी सन १७५७ मधील प्लासीच्या लढाइने भारतात द्दिद्दिश सते्तचा पाया घातला. 

त्यावेळी भारतामध्ये कोणतीही एक सघं सत्ता नव्हती लहान मोठ्या राजकीय सत्तामंध्ये 

भारत देश द्दवभागलेला होता. त्यामळेु द्दिद्दिशानंी जसे जसे प्रदेश अपल्या ताब्यात घेतले  

तस-तशी अपल्या सोयीच्या दृष्टीने प्रशासन व्यवस्था ईभी केली. त्याला कोणताही 

शास्त्रीय अधार नव्हता. त्यानंी काही भागावर अपले प्रत्यक्ष शासन स्थाद्दपत केले तर काही 
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भागावंर भारतीय राजयांची माडंद्दलक ऄसलेली राजय होती. त्यानंाच अपण ससं्थाने 

म्हणतो. ऄशा ससं्थानाचंी सखं्या भारतामध्ये समुार े५६२ आतकी होती अद्दण त्यानंी एकूण 

७,१२,५०८ चौरस मैल भूभाग व्यापला होता. त्यात काही मोठी राजय होती तर काही 

ऄगदी लहान होती. हैदराबादचे राजय आिली आतके मोठे होते व त्याची लोकसखं्या १ कोिी 

४० लाख होती तर ईत्पन्न साडेअठ कोिी रुपये होते. दसुऱ्या बाजूला द्दबलबारीचे राजय 

होते जयाची लोकसखं्या केवळ सत्तावीस होती व वाद्दषवक ईत्पन्न अठ रुपये होते १९४१ 

मधील ऄंदाजाप्रमाणे दहा चौरस मैलापेंक्षा कमी के्षत्रफळ ऄसलेली २०२ राजय, पाच चौरस 

मैला ंपेक्षा कमी के्षत्रफळाची १३९ राजय तर एक चौरस मैलापेंक्षा जास्त के्षत्रफळ नसलेली 

७० राजय होती .बहुसखं्य राजय भारताच्या कमी ईपजाउ प्रदेशात व दगुवम भागात होती. 

कंपनीने भारतात द्दवजय कायव करतानंा सागरी द्दकनाऱ्यावरील महत्त्वाचे प्रदेश, समदु्रमागाव ने 

सहज अवागमन करता येतील ऄशी मोठमोठ्या नद्याचंी सपुीक खोरी व श्रीमंत प्रदेश यावर 

जास्त लक्ष कें द्दद्रत केले होते. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास: ग्रोवर, बेलेकर ; २९४)  

या राजयापं्रती द्दिद्दिशाचंी नीती काळानरुूप बदलत गेली. द्दिद्दिश कालखडंात दत्तक वारस 

नामंजूर तसेच कुप्रशासनाच्या नावाखाली सातारा, झासंी, नागपूर, ऄवध यासारख्या ऄनेक 

ससं्थानाचें द्दवलीनीकरण करण्यात अले. परतं ु १८५७च्या ईठावा पासून धडा घेउन 

द्दिद्दिशानंी या राजयाचं्या बाबतीत मैत्रीपूणव धोरण ऄवलंबले अद्दण या राजयांनीही द्दिद्दिशाशंी 

एकद्दनष्ठ राहून  भारतीयाचं्या  राजकीय ऄसतंोषा द्दवरुद्ध संरक्षणात्मक द्दभतंीचे कायव केले. 

भारतामध्ये राष्ट्रीय चळवळीचा ईदय झाल्यानतंर त्याचा प्रभाव ससं्थानातील प्रजेवर पडणे 

स्वाभाद्दवक होते. त्यातूनच या ससं्थानामंध्ये प्रजा पररषदाचंी स्थापना होउन राजाचं्या 

ऄन्यायी अद्दण सरजंामशाही शासनाद्दवरुद्ध अवाज ईठवण्यास प्रारभं झाला व ही चळवळ 

राष्ट्रीय चळवळीशी जोडली गेली. ३ द्दडसेंबर १९३८ रोजी महात्मा गाधंींनी घोषणा केली 

की, ‚राजयामंध्ये द्दनमावण झालेली जागतृी म्हणजे काळाची मागणी अहे अद्दण पूणवपणे 

जबाबदार शासनात राजयांनी स्वतःचे ऄद्दस्तत्व गमावणे द्दनद्दित ठरले अह,े यात कोणताही 

ऄन्य मागव ऄसू शकत नाही‛. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास: ग्रोवर, बेलेकर; ३०२)  

दसुऱ्या महायदु्धाच्या काळात भारतातील राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग अला. 

द्दिद्दिशाबंरोबर कााँगे्रसने ऄसहकायावचे धोरण ऄवलंद्दबले. म्हणून भारतीयाचें सहकायव 

द्दमळवण्यासाठी द्दिद्दिश सरकारने ऄनेक प्रयत्न केले. द्दिप्स द्दमशन -१९४२, वेवेल योजना 

-१९४५, द्दत्रमंत्री योजना-१९४६ अद्दण प्रधानमंत्री ऄॅिली याचंी घोषणा २० फेिवुारी 

१९४७ म्हणजे या प्रयत्नांचा एक भाग होता. वरील सववच प्रस्तावामध्ये भारतीय 

राजयाबंाबत द्दवचार करण्यात अला होता. द्दिप्स मंडळाच्या योजनेत राजयाचंी सवोच्च 

सत्ता दसुऱ्या कोणाकडे सोपद्दवण्याचा प्रस्ताव नव्हता. स्वतः राजयानंीही अपला साववभौम 

सत्ता ऄसलेला वेगळा सघं जो भारतात द्दतसरी शक्ती म्हणून काम करू शकेल बनवण्यावर 

द्दवचार केला होता. नरेंद्र मंडळाचा चासंलर ऄसलेल्या भोपाळच्या नवाबाने ऄशी ऄपेक्षा 

व्यक्त केली की, ‚भारतीय राजयानंा ऄनाथ बनवून आंग्रज जाणार नाहीत व हा प्रश्न जातीय 

अधारावर सोडवण्याचा प्रयत्न करतील‛. परतं ु२० फेिवुारीच्या ॲिलीची घोषणेत व ३ 

जूनच्या लॉडव माउंिबॅिनच्या योजनेत स्पष्ट केले की, भारतीय राजावंरील द्दिद्दिशाचंी 

सवोच्च सत्ता समाप्त होइल अद्दण भारतीय राजयानंा पाद्दकस्तानात वा भारतात सामील 

होण्याचे स्वातंत्र्य ऄसेल. माईंिबॅिनने राजयाला द्दकंवा राजयाचं्या सघंाला स्वतंत्र प्रदेश 

म्हणून राहण्यास मान्यता द्ददली नाही.  



 

 

भारतीय संस्थानांचे विलीणीकरण आवण 

राजयांची पुनररचना 
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हगंामी सरकारमध्ये ससं्थानासबंंधीचे खास खाते द्दनमावण करून त्याची जबाबदारी सरदार 

वल्लभभाइ पिेलाकंडे देण्यात अली अद्दण त्याचं्या मदतीला सद्दचव म्हणून वी. पी. मेनन 

याचंी द्दनयकु्ती केली. द्दवलीनीकरणासाठी राजाचंी मान्यता द्दमळवणे ऄद्दतशय द्दबकि 

ऄसल्याची पूणव जाणीव पिेलानंा होती. याबाबतीत राजावंर ऄवास्तव्य दडपण अणल्यास 

ससं्थानात नव्या जद्दिल समस्या ऄसतंषु्ट ससं्थाद्दनक ईभ्या करतील ह े ते जाणून होते. 

म्हणून त्याचं्यावर कोणत्याही प्रकार ेदडपण न अणता, ससं्थानी प्रजेवरील त्याचें ऄद्दधकार 

त्यानंी भारत सरकारच्या हाती स्वखशुीने सोपवून देणे त्यांच्या द्दहताचे ठरले, ऄसे केल्यास 

प्रशासकीय जबाबदारीतून ते मकु्त होतील, प्रजेच्या रोषाला त्यानंा तोंड द्यावे लागणार नाही 

अद्दण त्याचं्या सपंत्तीचा शातंतेने ईपभोग घेण्यास ते मोकळे होतील, हे ससं्थाद्दनकाचं्या 

मनावर ठसवण्याचा त्यानंी कसोशीने प्रयत्न केला. ऄल्पावधीतच सरदार पिेलाचं्या 

मतु्सिेद्दगरीला यश अले अद्दण द्दवद्दलनीकरणास ससं्थाद्दनकानंी मान्यता द्ददली. परतं ु

जनुागड, हैदराबाद व काश्मीरच्या ससं्थाद्दनकांनी ईपद्दस्थत केलेल्या समस्यांचे द्दनराकरण 

भारत सरकारला करावे लागले. वरील तीन ससं्थानापैंकी जनुागड व हैदराबाद येथील गुतंा 

सरदार पिेलानंी बळाचा सोडद्दवला. मात्र काश्मीरचा प्रश्न गुतंागुतंीचा होउन बसला तो 

ऄद्यापही सिुलेला नाही.  

२.३.२ जुनागड: 

जया द्ददवशी भारत स्वतंत्र झाला त्याच द्ददवशी जनुागड ससं्थानाच्या नवाब महाबतखानाने 

जनुागड पाद्दकस्तानात सामील झाल्याची जाहीर घोषणा केली. केवळ भौगोद्दलक दृष््टया नव्ह े

तर अद्दथवक व सासं्कृद्दतक दृष््टया जनुागड हा काठीयावाडचा ऄद्दवभाजय घिक होता. या 

ससं्थानातील एकूण प्रजेपैकी २० िक्के मसुलमान तर ८० िक्के द्दहदूं होते. जनुागडचा 

नवाब आस्लाम धमीय होता अद्दण ऄद्दतशय चैनी द्दवलासी होता. त्याने समुार े ८०० कुत्री 

पाळली होती अद्दण या कुत्र्यांवर तो दरमहा १६ हजार रुपये खचव करी. या नवाबाचे वणवन 

हॉडसन या आद्दतहासकाराने 'द गे्रि द्दडव्हाआड' या अपल्या ग्रथंात 'पत्यातला जोकर' ऄसे 

केलेले अहे. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास १९४७-२०००; शातंा कोठेकर, २३८) 

जनुागडचा नवाब मसुलमान ऄसल्यामळेु त्याला पाद्दकस्तान मध्ये ओढण्याचा जीनांचा 

प्रयत्न होता. जीनानंी त्याच्यावरील दडपण वाढवून त्याला मदतीची भरघोस अर्श्ासने 

द्ददली. मे १९४७ मध्ये त्याने शहानवाज भतु्तो या मसु्लीम लीगच्या सदस्याची जनुागडच्या 

द्ददवान पदी द्दनयकु्ती केली अद्दण भतु्तो माफव त द्दजना जनुागड मधील सूते्र हलवू लागले. 

भारतामध्ये सामीलीकरणाचे  करारपत्र महाबतखानाकडे स्वाक्षरीसाठी धाडण्यात अले 

ऄसता भतु्तोच्या सल्ल्यानसुार सामीलीकरणाबाबत ऄजून अपण कोणताही द्दनणवय 

घेतलेला नाही ऄसे त्याने १३ ऑगस्ि १९४७ ला सरदार पिेल यानंा कळवले अद्दण 

त्यानतंर दोनच द्ददवसांनी भारताच्या स्वातंत्र्यद्ददनी पाद्दकस्तानात सामील झाल्याची घोषणा 

महाबतखानाने करून िाकली. जनुागडच्या द्दवद्दशष्ट भौगोद्दलक द्दस्थतीमळेु महाबतखानाचा 

हा द्दनणवय काठीयावाडाच्या ऐक्याला धोका द्दनमावण करणारा होता. त्यामळेु भारत सरकार 

ऄस्वस्थ झाले. त्याचबरोबर काठीयावाडातील सवव नरषेानंी त्याला प्रखरपणे द्दवरोध केला. 

भारत सरकारने पाद्दकस्तानशी या बाबत पत्रव्यवहार केला. तेव्हा १३ सप्िेंबर १९४७ला 

जनुागड पाद्दकस्तानात सामील करून घेत ऄसल्याचे व पाद्दकस्तानात सामील होण्याचा 

द्दनणवय घेण्याचा नवाबालाला ऄद्दधकार ऄसल्याचे पाद्दकस्तानने ठामपणे भारत सरकारला 

कळवले. भारत सरकार पाद्दकस्तानशी याबाबत पत्रव्यवहार करीत ऄसतानाच जनुागडच्या 
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नवाब प्रजेवर मोठ्या प्रमाणावर ऄत्याचार करू लागला. ऄत्याचार करून ससं्थानातील द्दहदूं 

प्रजेला अपली घरदेार े सोडून जाण्यास भाग पाडायचे अद्दण आतर मसुलमानानंा जनुागड 

मध्ये येण्यास प्रोत्साहन द्यायचे ऄसा जनुागडच्या द्ददवानाचा डाव होता व त्यामागे 

पाद्दकस्तान सरकारची द्दचथावणी होती. ससं्थानातील ऄत्याचारामळेु त्रस्त झालेली द्दहदूं 

जनता नजीकच्या ससं्थानात अश्रय घेउ लागली. द्दहदूं द्दनवाव द्दसताचंा हा लोंढा पाहून 

नवानगरच्या नरशेने भारत सरकारकडे तातडीचा खद्दलता पाठवून जनुागड मधील 

समस्येची ऄद्दवलंब दखल घ्यावी व तेथील द्दहदूं प्रजेच्या रक्षणाथव योग्य ती कायववाही 

तातडीने करावी ऄशी द्दवनतंी केली.  

जनुागड नवाबाच्या पाद्दकस्तानमध्ये सामील झाल्याच्या घोषणेमळेु काठीयावाडातील 

प्रजामंडळाचे नेते सतंप्त झाले. नवाबावर दडपण अणून त्याला त्याचा द्दनणवय रि करण्यास 

भाग पाडावे या हेतूने गाधंीजींचा पतुण्या समळदास गाधंी यांच्या नेततृ्वाखाली काठीयावाड 

जनता अघाडी तयार करण्यात अली. कााँगे्रसचा त्याला पाद्दठंबा होता. जनुागड नरशेच्या 

ऄत्याचाराला कंिाळलेल्या द्दहदूं प्रजेने काठीयावाड जनता अघाडीचे स्वागत 

केले.काठीयावाड प्रजा पररषदेचे नेते बलवतंराय मेहता, रद्दसक भाइ पारखे अद्दण समळदास 

यानंी मुंबइला व्ही. पी. मेनन याचंी भेि घेतली अद्दण भारत सरकारने जनुागड द्दवरुद्ध 

कारवाइ न केल्यास काठीयावाडातील लोक कायदा अपल्या हातात घेतील ऄसे त्यानंा 

द्दनकू्षन सादं्दगतले. त्याचबरोबर समळदास याचं्या नेततृ्वाखाली जनुागडचे हगंामी सरकार 

स्थापन झाल्याची घोषणा ही २५ सप्िेंबर १९४७ रोजी करण्यात अली.  

ऄशाप्रकार ेकाठीयावाडातील  पररद्दस्थती ऄद्दतशय स्फोिक बनत ऄसल्याचे पाहून जनुागड 

बाबत द्दवचार द्दवद्दनमय करण्यासाठी भारताच्या मंद्दत्रमंडळाची बैठक १७ सप्िेंबरला झाली. 

या बैठकीला लॉडव माउंिबॅिन ईपद्दस्थत होते. जनुागडमध्ये प्रद्दतकार करण्यासाठी भारतीय 

लष्ट्कर पाठवण्याचा द्दनणवय मंद्दत्रमंडळाने एकमखुाने घेतला. माउंिबॅिन यानंा हा द्दनणवय 

पसतं नव्हता. परतं ुनेहरू व पिेल याचं्या द्दनणावयक भूद्दमकेमुळे माउंिबॅिन यानंा गप्प बसावे 

लागले. लष्ट्करी कारवाइचा द्दनणवय घेतल्यानतंरही वािाघािीचा ऄखेरचा प्रयत्न भारत 

सरकारने करून पद्दहला. त्यासाठी बोलणी करण्यासाठी व्ही पी मेनन यानंा रवाना केले गेले. 

पाद्दकस्तानला कडक शब्दात खद्दलता पाठवला गेला. हे दोन्ही मागव द्दनष्ट्फळ ठरताच 

जनुागडच्या सीमेलगत ईभे ऄसलेले भारतीय लष्ट्कर जनुागड मध्ये द्दशरले. भारतीय लष्ट्कर 

पाहून भतु्तोंनी तातडीने पाद्दकस्तानकडे लष्ट्करी मदतीची मागणी केली परतं ुऄपेद्दक्षत मदत 

द्दमळाली नाही. तेव्हा प्रक्षबु्ध जनतेला अद्दण भारतीय लष्ट्कराला तोंड देणे ऄशक्य 

ऄसल्याचे ओळखून भारतीय फौजा जनुागडच्या सीद्दमत द्दशरण्यापूवीच नवाबाने ऑक्िोंबर 

१९४७ च्या ऄखेरीस कराचीला पलायन केले. नवाबा द्दवरुद्धच्या ईठावात काही 

मसुलमानही सामील झालेले पाहून जनुागड ताब्यात ठेवणे अपल्याला शक्य नसल्याचे 

भूतो यानंी द्दजनांना कळवले अद्दण जनुागडचा ताबा द्दवभागीय अयकु्ताचं्या हाती सोपवून ८ 

नोव्हेंबर १९४७ ला भतु्तोही कराचीला द्दनघून गेले.जनुागड भागात द्दस्थरस्थावर होताच 

जनुागडच्या सामीलीकरणाबाबत तेथील प्रजेचा कौल घेण्याचा द्दनणवय भारत सरकारने 

घेतला. त्याप्रमाणे फेिवुारी १९४८ मध्ये जनुागड मध्ये साववमत घेण्यात अले. जनुागड 

मधील समुार ेदोन लाख मतदारानंी पैकी केवळ ९१ मते पाद्दकस्तानच्या बाजूने पडली. हा 

प्रचडं ऄनकूुल कौल द्दमळताच जनुागडचे सामीलीकरण भारतात केले गेले. (अधदु्दनक 

भारताचा आद्दतहास १९४७-२००० ; शातंा कोठेकर, २४०)  
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२.३.३  हैदराबाद:  

१) हैदराबाद संस्थानाचे स्िरूप:  

मोगल साम्राजयाच्या द्दवघिनाच्या काळात जन्माला अलेले हैदराबादचे ससं्थान भारताच्या 

मध्यभागी वसलेले होते. भारतातील मोठ्या ससं्थानापैंकी हैदराबाद एक होते. हैदराबादच्या 

प्रजेपैकी समुार े ८५ िक्के लोक द्दहदूं व जेमतेम पंधरा िक्के मसुलमान ऄसूनही शासक 

मसुलमान ऄसल्यामळेु द्दहदूं प्रजेवर सतत ऄन्याय करीत ऄसे. नागररकानंा मूलभूत 

ऄद्दधकार तर नव्हतेच पण त्याचबरोबर शासकीय सेवेत ऄद्दतशय पक्षपात होता. मलुकी 

शासनात समुार े ७५ िक्के तर लष्ट्कर व पोलीस दलात ९०िक्के भरती मसुलमानाचंी 

ऄसे. बहुसखं्य प्रजा द्दहदूं ऄसूनही ईदूव भाषा त्याचं्यावर लादली गेली होती. १९११  साली 

मीर ईस्मान ऄली खान द्दनजाम सते्तवर अला. तरी द्दहदं ु प्रजे वरील  ऄत्याचारात  खडं 

पडला नाही. हैदराबाद मधील द्दहदूं प्रजा कानडी, तेलगू व मराठी ऄशा तीन गिात 

द्दवभागलेली ऄसल्यामळेु द्दनजामाच्या शोषक व जलुमी शासनाला सघंद्दितरीत्या द्दवरोध 

करणे त्यानंा शक्य होत नव्हते. द्दनजामाचे रोजचे ईत्पन्न चार लक्ष रुपये ऄसूनही प्रजा 

कल्याणासाठी म्हणावा तसा तो ईपयोग करत नसे. १९२० नतंर हैदराबाद मधील द्दहदूं 

प्रजेच्या प्रबोधनाचे कायव अयवसमाजाने हाती घेतले . १९३६ मध्ये मराठवाड्यात स्थापन 

झालेल्या महाराष्ट्र पररषदेने नागररकाचं्या मूलभूत ऄद्दधकाराचंी मागणी केली. राजकीय 

ऄद्दधकार द्दमळवण्यासाठी संघिीत लढा देण्याच्या हेतूने १९३८ साली हैदराबाद स्िेि 

कााँगे्रस नावाची सघंिना स्थापन झाली. गोद्दवदंराव नानल या सघंिनेच्या ऄध्यक्षपदी होते. 

स्वामी रामानदं तीथव यांचे प्रभावी नेततृ्व या समुारास पढेु अले. या सघंिनेच्या स्थापनेमागे 

राष्ट्रीय कााँगे्रसची पे्ररणा होती. हैदराबाद स्िेि    गे्रसचे नेते राष्ट्रीय कााँगे्रसच्या नेत्याशंी 

सतत सपंकव  साधून होते. भारतात सते्तच्या हस्तातंरणाची प्रद्दिया सरुू होताच 

हैदराबादनेही भारतात सामील व्हावे ही मागणी हैदराबाद स्िेि कााँगे्रस करू लागली. परतं ु

लोकमताचा हा कौल द्दनजामाला मंजूर नव्हता.  

२) जैसे थ ेकरार:  

भारतावरील द्दिद्दिश सत्ता सपंषु्टात येताच हैदराबादला स्वतंत्र व साववभौम राजयाचा दजाव  

द्दमळवून घेण्याचा अद्दण द्दिद्दिश राष्ट्रकुलाचे सदस्यत्व द्दमळवण्याचा त्याचा मानस होता. 

म्हणून घिना सद्दमतीत सहभागी होण्यास त्याने नकार द्ददला. तसेच सामीलीकरण्याच्या 

करारपत्रावरही स्वाक्षरी करण्याचे त्याने नाकारले. ११ जलैु १९४७ रोजी हगंामी सरकारशी 

वािाघािी करण्यासाठी एक द्दशष्टमंडळ त्याने द्ददल्लीला रवाना केले. हैदराबादला स्वायत्त 

राजय म्हणनु मान्यता द्दमळावी अद्दण भारतात कींवा पाद्दकस्तानात सामील न होता 

भारताशी जैसे थे करार करण्याची परवानगी द्ददली जावी ऄशी मागणी त्याने हगंामी 

सरकारपढेु ठेवली.हगंामी सरकार ही मागणी मंजूर करणे ऄशक्य होते. १५ ऑगस्ि १९४७ 

पयंत सामीलीकरणाबाबत त्याने मौन पाळले अद्दण सप्िेंबरमध्ये द्दनजामाने एक नवी मागणी 

भारत सरकार पढेु माडंली. हैदराबादला भारतात सामील करण्याचा अग्रह भारत सरकारने 

न धरता हैदराबादला सहवती राजयाचा दजाव द्यावा व परदेशात वकील नेमण्याचा ऄद्दधकार 

मान्य करावा. या बदल्यात द्दनजाम हा भारत सरकारशी जैसे थे करार करून रले्वे, पोस्ि व 

दळणवळण या बाबतचे भारत सरकारचे सवव द्दनयम पाळेल व भारताच्या मदतीसाठी वेळ 
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पडल्यास अपले लष्ट्कर पाठवेल ही नवी योजना द्दनजामाने माडंली. द्दनजामाच्या मागण्या 

मंजूर करण्याचे सरदार पिेल याचंी तयारी नव्हती. तरीही बऱ्याच ईहापोहा नतंर 

द्दनजामाच्या मागण्याचं्या ऄनरुोधाने कराराचा एक मसदुा तयार करण्यात अला अद्दण त्या 

कराराला द्दनजामाची समंती द्दमळवण्यासाठी द्दशष्टमंडळ २२ सप्िेंबरला हैदराबादला रवाना 

झाले. कराराचा मसदुा द्दनजामाला बऱ्याच ऄंशी ऄनकूुल ऄसूनही द्दनजामाने त्यावर स्वाक्षरी 

करण्यास िाळािाळ केली अद्दण जया द्ददवशी कराराचा मसदुा घेउन हैदराबादचे द्दशष्टमंडळ 

द्ददल्लीला परत जाणार होते त्या द्ददवशी पहािे तीन वाजता आते्तहाद नावाच्या कट्टर धमवद्दनष्ठ 

मदु्दस्लम सघंिनेचा नेता कासीम रझवी व त्याच्या समुार े३० हजार ऄनयुायानंी द्ददल्लीला 

जाणाऱ्या द्दशष्टमंडळातील प्रत्येक सदस्याच्या घराला वेढा घातला अद्दण हैदराबाद भारतात 

सामील करण्यात येउ नये ऄशी मागणी केली. द्दनजामने करार ऄमान्य करू नये ऄसा 

सल्ला द्दनजामाच्या प्रधानमंत्री यानंी देउनही द्दनजामाने रजवीच्या दडपणाखाली येउन 

करार ऄमान्य केला. आतकेच नाही तर अपल्या सवव ऄिी मान्य न झाल्यास अपण 

पाद्दकस्तानात सामील होउ ऄशी धमकी द्ददली. मात्र त्याच वेळी पनु्हा वािाघािी 

करण्यासाठी दसुर े द्दशष्टमंडळ द्ददल्लीला पाठवले या द्दशष्टमंडळाबरोबर काद्दसम रजवीला 

सरदार पिेलानंी भेिीसाठी बोलावले. त्यावेळी त्यांने ऄत्यतं ईिाम व अिमक पद्दवत्रा 

घेउन ; ‚ हैदराबाद हे आस्लाद्दमक राजय अहे. त्याच्या स्वातंत्र्यावर भारत सरकारने 

ऄद्दतिमण केल्यास हैदराबादमधीलच नाही तर, सपूंणव भारतातील मसुलमान सशस्त्र ईठाव 

केल्याद्दशवाय राहणार नाहीत. मसुलमान हा प्रथम एक योद्धा ऄसतो अद्दण अपला द्दनिय 

पूणव झाल्याद्दशवाय तो अपली तलवार म्यान करत नाही. हैदराबाद वर अिमण झाल्यास 

ससं्थानातील एकही द्दहदं ुद्दजवतं राहणार नाही, ऄशा धमक्या द्ददल्या‛. (अधदु्दनक भारताचा 

आद्दतहास १९४७-२०००; शातंा कोठेकर, २४२) याच समुारास हैदराबाद ससं्थानातील 

द्दहदूंवंर रझाकारांनी  ऄत्याचार करण्यास प्रारभं केला.  

ऄशाप्रकार े हैदराबाद मधील पररद्दस्थती द्दचघळत ऄसताना २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी 

द्दनजामाशी एक वषव मदुतीचा जैसे थे करार भारत सरकारने केला. या काळात हैदराबाद व 

भारत सरकार याचें परस्पर सबंंध पूवीच्या द्दनजाम-द्दिद्दिश सबंंधा सारखे राहावेत, दोन्ही 

पक्षानंी एकमेकाजंवळ राजदूत ठेवावेत अद्दण दोघात ऄसणार े द्दववाद्य प्रश्न लवादा माफव त 

सोडवले जावेत ऄशा या करारातील तरतदुी होत्या. या करारामळेु स्वायत्त राजयाचा दजाव  

बऱ्याच ऄंशी हैदराबादला द्दमळणार ऄसल्यामळेु तो करार सरदार पिेल यानंा पसतं नव्हता. 

परतं ुलॉडव माईिंबॅिन यानंी घोळ घातल्यामळेु त्यानंी तो नाइलाजाने मंजूर केला.  

जैसे थे हा करार भारत सरकारला मान्य करण्यास भाग पाडून अपण एक लढाइ द्दजकंली 

अहे ऄसे द्दनजामाची कल्पना झाली. जैसे थे कराराच्या कालावधीत हर प्रयत्नाने अपले 

सामर्थयव वाढवून हा करार अपण धडुकावून लावू अद्दण हैदराबादवरच नव्हे तर द्ददल्लीवर 

अपला ध्वज फडकावून ऄशा स्वरूपाच्या मसु्लीम मने ईिीद्दपत करणारा प्रक्षोभक प्रचार 

यावेळी काद्दसम रझवी करू लागला. जानेवारी ते ऑगस्ि १९४८ या काळात रजाकारांची 

सखं्या द्दतपिी पेक्षाही जास्त वाढली. द्दहदूंवंरील रझाकाराचं्या पाशवी ऄत्याचाराला ईत 

अला. लिुालूि जाळपोळ, द्दहसंक हल्ले याचें साम्राजय हैदराबाद ससं्थानात पसरले. 

रझाकाराचं्या राक्षशी ऄत्याचारातून द्दस्त्रया व मलेुही सिुली नाहीत. द्दहदूंचंी सरुद्दक्षतता 

धोक्यात अल्यामळेु शेकडो द्दहदूं कुिंुबे घरादारावर तळुशीपत्र ठेवून ससं्थाना बाहेर पडू 

लागली अद्दण हैदराबादचे शासन जणू रझाकाराचं्या हाती अले.  



 

 

भारतीय संस्थानांचे विलीणीकरण आवण 

राजयांची पुनररचना 
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दरम्यान द्दनजामाने अपले लष्ट्करी सामर्थयव वाढवण्यावर भर द्ददला. आराक,आराण व 

पाद्दकस्तान कडून शस्त्रासे्त्र द्दमळवू लागला. वायदुल बलशाली करण्यास त्याने द्दिद्दिश 

ऄद्दधकाऱ्याचंी मदत घेतली. बॉम्बफेकी द्दवमाने खरदेी करण्यासाठी द्दिद्दिश कंपनीशी 

पत्रव्यवहार केला. कनवल जॉन कॉब या ऄमेररकेतील वायदुल ऄद्दधकाऱ्याला हाताशी धरून 

ऄमेररकेकडून ऄत्याधदु्दनक शस्त्रासे्त्र द्दमळवण्यासाठी त्याची खिपि चालू होती. 

पाद्दकस्तानच्या मदतीवर तर त्याची सवव द्दभस्त होती. जीना देखील द्दनजामाला 

पाद्दकस्तानमध्ये सामील होण्यास ईते्तजन देत होते. एवढेच नाही तर पाद्दकस्तान व हैद्राबाद 

यानंा जोडणारी एक भूपट्टी अपल्या प्रदेशातून पाद्दकस्तानला द्यावी ऄशी मागणी करण्याचे 

धाररष््टय ही ते करीत होते. हैदराबादचा प्रश्न संयकु्त राष्ट्रसघंाकडे सोपवावा ऄसाही प्रयत्न 

द्दनजामाचे ऄमेररकेतील हीतसबंंधी करू लागले. सयंकु्त राष्ट्र सघंातील ऄमेररकन 

प्रद्दतद्दनधीने हैदराबादचा प्रश्न तेथे ईपद्दस्थत करण्याची तयारीही दशववली. ऄसे करून 

भारताच्या ऄंतगवत समस्येला अंतरराष्ट्रीय अयाम देण्याचा व भारतावर बड्या राष्ट्रांचे 

दडपण अणण्याचा साम्राजयवादी शक्तींच्या डाव होता.  

३) पोलीस कायरिाहीचा वनणरय:  

हैदराबाद ससं्थानातील द्दहदं ु प्रजे वरील ऄमानषु ऄत्याचाराच्या अद्दण द्दनजाम परकीय 

सत्ताशंी सपंकव  साधीत ऄसल्याच्या बातम्या हैदराबाद मधील भारताचे राजदूत कन्हैयालाल 

मनु्शी याचं्याकडून भारत सरकारकडे येत होत्या. हैदराबाद मधील अत्याचाराच्या 

बातम्याने भारतातील लोकमत प्रक्षबु्ध होत होते. भारत सरकारने हैदराबाद द्दवरुद्ध 

कायववाही करून तेथील बेबंदशाहीला अळा घालावा ऄशी मागणी ऄनेक भारतीय नेते करू 

लागले. ऄशातच मे १९४८ मध्ये द्दनजामाने दोन अदेश काढून हैदराबाद मधून भारताला 

होणाऱ्या मौल्यवान धातूंची द्दनयावत बंद केली अद्दण भारत सरकारचे चलन हैदराबाद 

ससं्थानात ऄवैध ठरवले. यामळेु भारत सरकार द्दवलक्षण ऄस्वस्थ झाले. या समुारास २१ 

जून १९४८ रोजी लॉडव माउंिबॅिन मायदेशी परतल्यामळेु  पिेलाचें हात मोकळे झाले. 

त्यानतंरच्या दोन मद्दहन्यात रझाकाराचें ऄत्याचार  बेसमुार वाढले. २९ ऑगस्ि १९४८ 

रोजी माउंिबॅिन यानंा द्दलद्दहलेल्या पत्रात नेहरु म्हणतात; ‚ हैदराबाद द्दवरुद्ध कारवाइ न 

करण्याचा मी अजपयंत अिोकाि प्रयत्न केला. परतं ुत्यामळेु माझ्या द्दनकिच्या लोकाचं्या 

मनात माझ्याद्दवषयी ऄद्दवर्श्ास द्दनमावण होउ लागला अहे. हैदराबाद द्दवरुद्ध बळाचा वापर 

केल्या द्दशवाय हा प्रश्न द्दनकालात द्दनघणार नाही ऄशी माझी अता पक्की खात्री झाली अहे 

अद्दण लष्ट्करी कारवाइ करायची तर त्यात द्दवलंब करण्यात ऄथव नाही ऄसेही माझे स्पष्ट मत 

बनले अहे.‛ सरदार पिेलानंीही १५ जलैु रोजी केलेल्या एका जाहीर भाषणात हैदराबाद 

द्दवरुद्ध सशस्त्र बळाचा वापर करण्याचा मानस बोलून दाखवला. ‚हैदराबाद मधील 

पररद्दस्थतीत सधुारणा झाली नाही तर जनुागड सारखीच हैदराबादची द्दस्थती होइल अद्दण 

जया परकीय मदतीवर हैदराबाद द्दवसबूंन अहे त्या मदतीचा त्यावेळी द्दयद्दत्कंद्दचतही ईपयोग 

होणार नाही‛. ऄसा गभंीर आशारा द्दह त्यानंी द्दनजामाला द्ददला. द्दनजामाला वठणीवर 

अणण्याच्या हेतूने भारत सरकारने प्रथम हैदराबादची अद्दथवक नाकेबंदी केली परतं ु हाही 

मागव ऄयशस्वी झाल्याचे पाहून मंद्दत्रमंडळाने ऄखेर लष्ट्करी कारवाइचा द्दनणवय ९ सप्िेंबर 

१९४८ रोजी घेतला. या द्दनणवयाची माद्दहती घिना सद्दमतीला देताना पिेल म्हणाले, 

‚हैदराबाद अद्दण भारत  याचंा प्रादेशीक दृष््टया ऄतिु सबंंध ऄसल्यामळेु हैदराबादचे स्वतंत्र 

ऄद्दस्तत्व मान्य करणे भारताला शक्य नाही. तसेच तेथील प्रजेवर सतत होत ऄसलेल्या 
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ऄमानषु ऄत्याचार द्दनद्दष्ट्ियपणे पाहात बसणे भारत सरकारला शक्य नाही. लष्ट्कर 

पाठद्दवण्यामागे हैदराबादवर सामीलीकरणाबाबत दडपण अणण्याचा भारताचा हेतू नसून 

केवळ जनतेच्या सरुद्दक्षततेच्या दृष्टीने हे पाउल ईचलण्यात येत अह े हे त्यानंी स्पष्ट 

केले.त्याप्रमाणे द्दनजामाला पूववसूचनाही देण्यात अली. 

४) ऑपरशेन पोलो:  

द्दनजामाकडून झालेला करार भगं, रझाकारांनी सरुू केलेला रक्तपात,त्याचें लूिमाराचे सत्र, 

द्दनजामी फौजेचे ईपदव््याप अद्दण हैदराबाद ससं्थानातील ईग्र होत जाणाऱ्या 

स्वातंत्र्यलढ्याचे दडपण यामुळे द्दनजामाद्दवरुद्ध बळाचा वापर करणे ऄपररहायव अह ेम्हणून 

९ सप्िेंबर १९४८ रोजी भारत सरकारने सैन्यदलाला हैदराबाद वर चढाइ करण्याचे अदेश 

द्ददले. त्यानसुार १३ सप्िेंबर १९४८ रोजी भारतीय फौजा हैदराबाद ससं्थानामंध्ये 

घसुल्या. हैदराबाद ससं्थानावरील लढाइची योजना ‘ऑपरशेन पोलो’  या साकेंद्दतक नावाने 

ओळखले जाते. भारतीय सेनेच्या सदनव कमाडंचे प्रमखु जनरल गोडाडव यानंी ही योजना 

तयार केली तथाद्दप ते द्दनवतृ्त झाल्याने लेफ्िनिं जनरल राजेंद्र द्दसगं याचंी द्दनयकु्ती झाली. 

त्याचं्या मागवदशवनाखाली मेजर जनरल जयतं चौधरी अद्दण व्हाइस माशवल मखुजी यानंी ही 

योजना राबवली व पूणवत्वास नेली. १७ सप्िेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद भोवती ऄसलेल्या 

द्दनजामी फौजांनी माघार घेतली. भारतीय सैन्याने द्दनजामी फौजाचें प्रमखु जनरल ऄल 

आद्दद्रस यानंा शरणागती पत्करावी ऄसा सदंेश पाठवला. त्याप्रमाणे १७ सप्िेंबर १९४८ 

रोजी सायकंाळी द्दनजामाने अपली शरणागती घोद्दषत केली. दसुऱ्या द्ददवशी म्हणजे १८ 

सप्िेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्याने द्दनजामाची राजधानी हैदराबाद शहरात प्रवेश केला. 

तेथे मेजर जनरल चौधरींनी ऄद्दधकृतपणे द्दनजामाचे सेना प्रमखु जनरल आद्दद्रस याचं्याकडून 

सते्तची सूते्र स्वीकारली अद्दण भारताद्दवरुद्ध यदु्ध करण्याचा बेफाम वल्गना करणाऱ्या 

काद्दसम रझवी अद्दण पंतप्रधान मीर लायक ऄली यानंा ऄिक करण्यात अली. 

(मराठवाड्याचा आद्दतहास; सोमनाथ रोडे :१९६) ससं्थानंी प्रजेने या कारवाइचे प्रचडं 

ईत्साहाने स्वागत केले. ८ ऑक्िोंबर रोजी सरदार पिेलानंी हैदराबादला भेि द्ददली. 

त्यावेळी द्दनजामाने भारताशी एकद्दनष्ठ राहण्याचे अद्दण प्रजा कल्याणाचे अर्श्ासन द्ददल्यामुळे 

त्याच्या पदाला व प्रद्दतषे्ठला धक्का लावला गेला नाही. १९५२ मध्ये हैदराबाद ससं्थानात 

साववत्रीक साववद्दत्रक द्दनवडणकुा होउन तेथे कााँगे्रस मंद्दत्रमंडळ ऄद्दधकारावर अले.  

ऄशा प्रकार ेऄत्यतं ऄल्पावधीत हैदराबाद द्दवरुद्धची पोलीस कारवाइ यशस्वीररता घडवून 

अणण्याची अद्दण त्यानतंर द्दनजमाबंाबत समोपचाराचे धोरण स्वीकारून त्याला भारताच्या 

राजकीय प्रवाहात सामावून घेण्याचे शे्नय सरदार पिेल याचं्या पोलादी मतु्सिेद्दगरीला अहे.  

२.३.४ काश्मीर: 

वरील दोन्ही ससं्थानापेंक्षा काश्मीर मधील पररद्दस्थती वेगळी होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये 

बहुसखं्य प्रजा मदु्दस्लम होती अद्दण शासक हरीद्दसहं द्दहदूं होता. काश्मीरचे के्षत्रफळ 

८४,४७० चौरस मैलाचें म्हणजे हैदराबाद ससं्थांनापेक्षाही मोठे होते. येथे द्दहदूं व शीख 

ऄल्पसखं्य होते. हा प्रदेश ऄत्यतं द्दनसगवरम्य तर अहेच पण त्यापेक्षा काश्मीरचे खर ेमहत्व 

अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने त्याची ऄसलेले मोक्याची भोगोद्दलक द्दस्थती होते. 

काश्मीरची जवळ जवळ तीन चतथुांश लोकसखं्या मसुलमान ऄसल्याने व त्याची सीमा 
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एका बाजूने पाद्दकस्तानशी संलग्न ऄसल्याने काश्मीर पाद्दकस्तानातच सामील व्हायला 

पाद्दहजे ऄसे पाद्दकस्तानला वािे. पाद्दकस्तान या शब्दातील 'के' हे आंग्रजी ऄक्षर काश्मीर 

शब्दावरूनच घेतले गेले होते. परतं ुसलग एकसधं मदु्दस्लम बहुसखं्य प्रदेश पाद्दकस्तानला 

जावेत हे फाळणीची मूलभूत सूत्र केवळ द्दिद्दिश अंद्दकत भारतीय प्रदेशाला लागू होते. 

ऄधवस्वायत्त भारतीय ससं्थानानंा नव्हे. १९४७ च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याने 

भारतीय ससं्थानंाना त्यांनी भारतात द्दवलीन व्हायचे की पाद्दकस्तानला जाउन द्दमळायचे की 

स्वतंत्र राहावयाचे हे ठरद्दवण्याचा ऄद्दधकार द्ददला होता. प्रारभंी काश्मीरच्या महाराजानंी 

पाद्दकस्तानात जाण्याचा द्दनणवय घेतला ऄसता तर भारताकडून त्याद्दवरुद्ध कोणतीही 

कायववाही झाली नसती. परतं ुदोहोंपैकी कोणत्याही राष्ट्रात द्दवलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचे 

महाराज हररद्दसगंाच्या मनात होते. म्हणून दोन्ही राष्ट्राचं्या सरकाराशंी त्यानंी जैसे थे करार 

केला अद्दण १५ ऑगस्ि १९४७ पयंत सामीलीकरणा सबंंधी कोणताही द्दनणवय घेतला 

नाही. त्याचं्या ससं्थानाचं्या सीमा पाद्दकस्तान व भारत दोघानंाही लागून ऄसल्यामळेु व 

तेथील बहुसखं्य प्रजा मसुलमान ऄसल्यामळेु सामीलीकरण्याबाबत द्दनणवय घेणे त्यानंा 

ऄवघड जात होत. या ऄडचणीमळेु त्याने भारत द्दकंवा पाद्दकस्तानामध्ये सामील न होता 

स्वतंत्र राहण्याचा द्दनणवय घेतला. १५ ऑगस्ि पूवी गाधंीजी व लॉडव माउंिबॅिन यांनी 

काश्मीर नरशे हरीद्दसगंाशी चचाव करून स्वतंत्र राहणे त्याच्या द्दहताचे ठरणार नाही ह ेपिवून 

देण्याचा प्रयत्न केला. लॉडव माउंिबॅिन यानंी तर पाद्दकस्तानात सामील होण्याचा त्याने 

द्दनणवय घेतला तरी भारतीय नेते त्याला हरकत घेणार नाहीत ऄसे ते म्हणाले. परतं ु

लोकमताचा कौल घेउनच काय तो द्दनणवय घ्यावा ऄसा त्याला सल्ला द्ददला. काश्मीर ह े

भारताच्या ईत्तर सीमेवर सलंग्न ऄसल्यामळेु भारताच्या सरुद्दक्षततेच्या दृष्टीने काश्मीरचे 

भारतात सामीलीकरण ऄगत्याचे अहे ऄशी भारत सरकारची धारणा होती तर काश्मीरला 

पाद्दकस्तान ओढण्याचा जीना अिोकाि प्रयत्न करत होते.  

ऄशा द्दस्थतीत हरीद्दसहंाने पाद्दकस्तानशी जैसे थे करार केलेला ऄसतानाही पाद्दकस्ताने 

काश्मीरची अद्दथवक नाकेबंदी केली. हे दडपण येउन देखील काश्मीर नरशे अपला 

स्वातंत्र्याचा हेका सोडत नाही ऄसे द्ददसताच पाद्दकस्तानने बळाचा वापर करण्याचे ठरवले 

अद्दण २२ ऑक्िोंबर १९४७ रोजी हजारा व पेशावर येथील लढाउ िोळयांना काश्मीरवर 

हल्ला करण्यास प्रवतृ्त केले. काश्मीर वररल या हल्ल्यात घसुखोरानंी लिुालिु, जाळपोळ, 

बलात्कार, कत्तली ऄसे ऄमानषु ऄत्याचार काद्दश्मरी जनतेवर केले. ऄनेक गावे काबीज 

करून श्रीनगरच्या द्ददशेने त्यानंी अगेकूच सरुू केली. त्यानंा अवर घालने ऄशक्य झाल्याने 

शेविी हरीद्दसहंाने २४ ऑक् िोबरला भारताकडे मदतीची याचना केली.  ती मदत काश्मीरला 

देण्याचा द्दनणवय भारत सरकार घेणार ऄसे २५ ऑक्िोंबर १९४७ रोजी सरंक्षण सद्दमतीत 

झालेल्या चचेवरून लक्षात येताच, भारतात सद्दम्मलीत न झालेल्या राजयाला लष्ट्करी मदत 

देण्याचा भारत सरकारला ऄद्दधकार नाही, ऄसा कायद्याचा पेच ईपद्दस्थत करून लॉडव 

माउंिबॅिन यांनी काश्मीरमध्ये लष्ट्कर पाठवण्याबाबत ऄडथळा अणला. ह्या मदुद््याचे 

द्दनराकरण करण्याच्या हेतूने नेहरंूनी मेनन यांना तातडीने श्रीनगरला रवाना केले. त्यावेळी 

हररद्दसगं हे श्रीनगर सोडून जाण्याच्या तयारीत होते. कारण काही तासातच श्रीनगर शतू्रच्या 

हाती पडणार ऄशी लक्षणे द्ददसत होती. त्यामळेु पररद्दस्थतीच्या दडपणाखाली हरीद्दसगंांनी 

लागलीच २६ ऑक्िोंबर १९४७ रोजी काश्मीर ससं्थान भारतात द्दवलीन करण्यासबंंधीच्या 

सामीलीकरण करारावर स्वाक्षरी केली. शेख ऄब्दलु्ला या काद्दश्मरी जनतेचा पाद्दठंबा 
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ऄसलेल्या काश्मीरच्या सवावत बलशाली नेत्यानेंही काश्मीर भारतात द्दवलीन करण्याचा 

सल्ला त्याला द्ददला. २७ ऑक्िोंबर १९४७ रोजी भारत सरकारने या करारास मान्यता 

देउन लागलीच द्दवमानाने भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये पाठद्दवण्यात अले. त्यामुळे 

हल्लेखोर मागे रिेले जाउन श्रीनगरचा बचाव झाला. परतं ुतोपयंत हल्लेखोरानंी काश्मीरचा 

द्दकत्येक चौरस मैलाचंा प्रदेश व्यापला होता. पररणामी पाद्दकस्तानने भारताशी यदु्ध सरुू 

केले. त्यावर भारताने सरुक्षा पररषदेत तिार केली. पाद्दकस्ताननेही द्दवरोधात तिार केली.  

राष्ट्रसघंाने मध्यस्थी करून यदु्धबंदी रषेा द्दनद्दित करून द्ददली. मात्र पाद्दकस्तानने घेतलेला 

जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश अजाद काश्मीर या नावाने अजही स्वतंत्र अहे अद्दण व्यावहाररक 

दृष््टया त्यावर पाद्दकस्तानचे द्दनयतं्रण अहे. 

ऄशाप्रकार े काश्मीर राजय भारतीय सघंराजयाचा एक ऄद्दवभाजय घिक ऄसून त्याबाबत 

अता कोणतेही प्रश्नद्दचन्ह राद्दहलेले नाही, ऄशी भारताची धारणा ऄसली तरी तो प्रश्न 

ऄजूनही ऄद्दनणीतच अहे ऄसा पाद्दकस्तानचा दावा अहे. दोन्ही राष्ट्राच्या सबंंधात काश्मीर 

एक सतत सलणार े शल्य ठरले ऄसून त्यातून द्दनमावण होणारा परस्पर ऄद्दवर्श्ास, त  व, 

यदु्धे व शस्त्रास्त्र स्पधाव या बाबी दोन्ही राष्ट्राचं्या दृष्टीने घातक ठरल्या अहेत.                                                                                                                     

२.४ राजयाचंी पुनररच    

२.४.१ राजय पुनररचनेची पार्श्रभूमी:  

भारत स्वातंत्र्याच्या ईंबरठ्यावर ऄसताना ससं्थानंासबंंधीची नीती द्दनधावररत करीत 

ऄसलेल्या सरदार पिेल यांनी दोन ईद्दिष्टे द्दनद्दित केली होती. त्यापैकी पद्दहले ईद्दिष्ट 

ससं्थानाचें भारतात सामीलीकरण करून साध्य झाले तर दसुर ेईद्दिष्ट ससं्थानाचं्या प्रदेशाचे 

भारतीय सघंराजयात पूणवतः द्दवलीनीकरण करून घेणे अद्दण ससं्थानातील प्रजेला भारतीय 

नागररकाप्रमाणे सवव ऄद्दधकार देणे हे होते. १४ द्दडसेंबर १९४७ रोजी ओररसातील किक 

येथे ससं्थाद्दनकाचं्या बैठकीत बोलताना  सरदार वल्लभभाइ पिेल म्हणाले की, ‚ससं्थाने ही 

प्रातंाचं्या शरीरावरील व्रणासारखी अहेत तेथील प्रजा प्रक्षबु्ध मनद्दस्थतीत ऄसून 

कोणत्याही क्षणी ईठाव करून ससं्थाद्दनकांना ती पदच्यतु करू शकते. म्हणून ससं्थाद्दनकांनी 

स्वायत्ततेचा दरुाग्रह न धरता प्रातंात द्दवलीन होण्याचा द्दनणवय घ्यावा. ससं्थाद्दनकांनी हा 

सल्ला मानला नाही अद्दण त्याचं्या प्रजेने बंड  करून त्यानंा पदच्यतु केले तर भारत 

सरकार त्यानंा कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य देउ शकणार नाही.‛ ऄसा गद्दभवत आशारा त्यानंी 

ससं्थाद्दनकांना द्ददला. त्याचा योग्य पररणाम होउन ससं्थाद्दनकानंी द्दवलीनीकरणास सदं्दमती 

द्ददली. ससं्थानाचं्या सपूंणव द्दवलीनीकरणा मागील भारत सरकारचा हेतू देशातील सवव 

प्रादेद्दशक घिक अकाराने मोठे अद्दण स्वयपूंणव बनद्दवण्याचा अद्दण ऄशा सवव घिकाचंी 

एकात्मता साधून एकसघंी व लोकशाहीद्दनष्ठ भारताची  प्रद्दतष्ठापना करण्याचा ऄसल्याचे 

नमूद करण्यात अले. या द्दवलीनीकरणाच्या ईिेशासाठी तीन द्दभन्न मागावचा ऄवलंब 

करण्यात अला 

१) लहान-लहान ससं्थानाचें त्यालगतच्या मोठ्या ससं्थानात द्दकंवा प्रातंात द्दवलीनीकरण 

करणे हा पद्दहला मागव होता. त्यानसुार ओररसा व छत्तीसगड भागातील ससं्थाने ऄनिुमे 

ओररसा व मध्यप्रातंात द्दडसेंबर १९४७ मध्ये द्दवलीन करण्यात अली. माचव १९४८ मध्ये 
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दद्दक्षणेतील सतरा ससं्थाने मुंबइ प्रातंात द्दवलीन झाली. त्यानतंर १९४९ च्या मध्यापयंत 

काठीयावाड मधील समुार े २८९ ससं्थाने अद्दण कोल्हापूर व बडोदा ही ससं्थाने मुंबइ 

प्रातंात द्दवलीन केली गेली. ऄशाच प्रकार ेपंजाब व बंगालमधील ससं्थाने त्याचं्या नजीकच्या 

प्रातंात द्दवलीन झाली. द्दवलीनीकरणाच्या करारा ऄन्वये अपल्या ससं्थानांचे प्रशासन 

ससं्थाद्दनकांनी भारत सरकारच्या हाती सोपवले. भारतीय सघंराजयाचे ऄद्दवभाजय घिक 

बनताच प्रादं्दतक कायदेमंडळातं ससं्थानी प्रजलेा प्रद्दतद्दनद्दधत्व देण्यात अले. भारतीय 

सघंराजयाच्या घिनेत यांचा समावेश ‘ऄ' गिात करण्यात अला. 

२) द्दवलीनीकरणाचा दसुरा मागव म्हणजे प्रादेद्दशक, सामाद्दजक व सासं्कृद्दतक दृष््टया परस्पर 

सलंग्न ऄसलेल्या ऄनेक ससं्थानाचें एकत्रीकरण करून नवे प्रादेद्दशक घिक द्दनमावण करणे. 

यानसुार काठीयावाडातील समुार े२२२ लहान लहान ससं्थानाचें एकीकरण करून फेिवुारी 

१९४८ मध्ये सौराष्ट्राची द्दनद्दमवती करण्यात अली. माळव्याचा काही भाग, ग्वाल्हेर अद्दण 

आंदौर ही ससं्थाने द्दमळून मध्य भारत ऄद्दस्तत्वात अला. तर पद्दतयाळा, नाभा, कपूथवळा 

आत्यादी पूवव पंजाब मधील अठ राजय द्दमळून पेप्सूची द्दनद्दमवती करण्यात अली. जोधपरु, 

द्दबकानेर, जयपरु, जैसलमेर आत्यादी ससं्थानें द्दमळून राजस्थानची द्दनद्दमवती करण्यात 

अली.त्रावणकोर व कोचीन चे एकत्रीकरण जलैु १९४९ मध्ये झाले. हैदराबाद, म्हैसूर व 

जम्मू-काश्मीरचे प्रदेश पूवीप्रमाणेच ठेवण्यात अले. या नवद्दनद्दमवत घिकाचंा ऄंतभावव 

सघंराजयाच्या घिनेत ‘ब' गिात करण्यात अला. 

३) ऄत्यतं मागासलेल्या प्रदेशातील लहान ससं्थानाचें एकीकरण करून त्या घिकांना 

कें द्रशाद्दसत प्रदेशाचंा दजाव देण्याचा द्दतसरा मागव ऄवलंबण्यात अला. या प्रदेशाचंा द्दवकास 

जलद गतीने करण्यासाठी तेथे जबाबदार शासन न देता प्रशासनाची सूते्र कें द्र सरकारच्या 

हाती ठेवण्यात अली. यानसुार पूवव पंजाब मधील दहा लक्ष लोकवस्तीच्या दहा हजार 

सहाशे चौरस मैलाच्या भागाचे रूपातंर एद्दप्रल १९४८ मध्ये द्दहमाचल  प्रदेशात केले. 

बुंदेलखडं व त्यालगतच्या प्रदेशातील ३६ लक्ष लोकवस्तीच्या पस्तीस ससं्थानाचं्या 

एकत्रीकरणातून द्दवंध्य प्रदेश जन्माला अला. द्दत्रपरुा, भोपाळ, कच्छ अद्दण पंजाब मधील 

द्दबलासपरु यांचे शासन १९४९ च्या ऄखेरपयंत कें द्र सरकारने हाती घेतले. या सात 

प्रदेशाचंा ऄंतभावव राजयघिनेतील 'क' गिात करण्यात अला व तेथील प्रशासन चीफ 

कद्दमशनर माफव त कें द्र सरकार चालवू लागले. 

ऄशाप्रकार े १९४९ च्या ऄखेरपयंत द्दवलीनीकरणाचा दसुरा ऄत्यतं महत्त्वपूणव िप्पा 

यशस्वीरीत्या पूणव झाला. या कायावमध्ये ससं्थानानंी ऄडथळा तर अणला नाहीच, ईलि 

ऄद्दतशय समंजसपणाने त्यांनी भारत सरकारला मदत केली व भारतीय संघराजय खऱ्या 

ऄथावने एकसघंी व एकात्म बनवण्यास द्दनःशकंपणे अधार लावला. त्याबिल सरदार 

पिेलानंी ससं्थाद्दनकाचंी प्रशशंा केली व त्याचें अभार मानले तसेच द्दवलीनीकरणाच्या वेळी 

त्यानंा द्ददलेली अर्श्ासने ही पिेल यानंी तंतोतंत पाळली. ससं्थाद्दनकाचें तनखे ठरवून द्ददले 

अद्दण त्याचं्या ईपाधी, द्दवशेषाद्दधकार, खाजगी मालमत्ता अद्दण वारसाहक्काची तरतूद 

घिनेतील २९१ या कलमात करून देण्यात अली. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास १९४७-

२०००; शातंा कोठेकर :२४९)  
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२.४.२ भाषािार राजय पुनररचना: 

भारताला स्वातंत्र्य द्दमळताच भाषेच्या अधारावर राजयाचंी पनुरवचना करण्याचा मिुा पढेु 

अला. द्दिद्दिशानंी प्रदेशाचं्या सीमा बनवताना भाषा अद्दण ससं्कृतीचा कोणताही द्दवचार 

केलेला नव्हता . त्यातच जागोजागी ऄसलेल्या ससं्थानंामंळेु हा प्रश्न ऄद्दधकच गुतंागुतंीचा 

बनलेला होता. भाषा अद्दण ससं्कृती याचंा खूप जवळचा सबंंध ऄसतो अद्दण भाषेचा 

रीतीररवाजावर मोठा प्रभाव पडत ऄसतो. मातभृाषेद्दशवाय द्दशक्षणाचा प्रसार चागंला होत 

नाही. राजकारण अद्दण प्रशासन लोकापंयंत पोहोचण्यासाठी भाषा हे खूप महत्त्वाचे माध्यम 

ऄसते. म्हणून द्दशक्षण, प्रशासन अद्दण न्यायालय मातभृाषेतून चालवण्यासाठी राजयाचंी 

रचना ही भाषेच्या अधारावर ऄसणे अवश्यक ऄसते. ह्याच कारणामळेु कााँगे्रसने १९२१ 

मध्ये अपल्या घिनेत बदल करून अपल्या प्रातंीय शाखा भाषेच्या अधारावर गठीत 

केल्या होत्या. महात्मा गाधंी म्हणाले होते की, ‚प्रादेद्दशक भाषानंा पूणव ईंचीवर नेउन 

ठेवायचे ऄसेल तर ,प्रातंाचंी भाषेच्या अधारावर रचना अवश्यक अहे‛. म्हणून स्वतंत्र 

भारतामध्ये भाषावार प्रातंरचनेचा प्रश्न ऐरणीवर अला. परतं ुस्वातंत्र्यानतंर राष्ट्रीय नेततृ्व 

भाषावार प्रातंरचनेला द्दवरोध करत होते. कारण फाळणीमुळे गभंीर प्रशासद्दनक, अद्दथवक 

अद्दण राजद्दनतीक समस्या ईत्पन्न झाल्या होत्या. २७ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पंद्दडत 

नेहरंूनी स्पष्टपणे सादं्दगतले की, ‚भारताचा ऄग्रिम हा भारताची सरुक्षा अद्दण एकता 

यासाठी राहील व भाषावार प्रांतरचनेचा द्दनणवय ततुावस बाजूला ठेवावा लागेल‛. (अजादी के 

बाद का भारत; द्दबद्दपन चदं्र:१३४)  

२.४.3  दार (भाषािार) सवमती १९४८:  

भाषावार राजय रचना हा द्दनणवय कााँगे्रसने द्दकत्येक वषांपूवी घेतला ऄसल्याचा हवाला देउन 

काही कााँगे्रस सदस्यांनी भाषावार राजयरचनेचा अग्रह धरला. तेव्हा भाषावार प्रातंरचना 

योग्य ठरले की नाही याचा द्दवचार करण्यासाठी  जून १९४८ मध्ये घिना सद्दमतीने एस. के. 

दार सद्दमतीची द्दनयकु्ती केली. या सद्दमतीने राष्ट्रीय द्दनष्ठा व प्रादेद्दशक द्दनष्ठा याचंा समन्वय 

साधणे प्रत्यक्षात ऄशक्यप्राय अहे अद्दण देश अद्दणबाणीच्या पररद्दस्थतीतून जात ऄसताना, 

प्रादेद्दशक पनुरवचना भाषेच्या अधार े केल्यास, प्रादेद्दशक द्दनष्ठा बळावतील व त्या प्रमाणात 

राष्ट्रीय द्दनष्ठा दबुळी होउ लागेल, हे राष्ट्राच्या दृष्टीने घातक ठरले ऄशा अशयाचा ऄहवाल 

सादर करून भाद्दषक तत्त्वावर प्रादेद्दशक पनुरवचनेच्या मागणीला द्दवरोध दशवद्दवला. मात्र 

प्रशासकीय सोयीसाठी अवश्यक ते प्रादेद्दशक बदल करण्यास हरकत नसावी ऄसे मत या 

सद्दमतीने प्रद्दतपाद्ददत केले.  

२.४.४ जे व्ही पी सवमती १९४८:  

दार सद्दमतीच्या द्दशफारशीवरून घिना सद्दमतीने भाषावार प्रातंरचनेच्या द्दसद्धातं घिनेमध्ये 

सामील न करण्याचा द्दनणवय घेतला.  त्यामळेु भाषावार राजय रचनेला समथवन ऄसणाऱ्या 

जनतेमध्ये ऄसतंोष वाढत जाउन दद्दक्षण भारतामध्ये भाषावार प्रातंरचनेची मागणी ऄजूनच 

जोर धरू लागली.  म्हणून भाषावार समथवकानंा शातं करण्यासाठी कााँगे्रसने द्दडसेंबर १९४८ 

मध्ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाइ पिेल अद्दण कााँगे्रसचे ऄध्यक्ष पट्टाद्दभ 

सीतारामय्या यांची जे व्ही पी सद्दमती भाषावार राजयरचनेच्या प्रश्नावर पनुद्दववचार 

करण्यासाठी द्दनयकु्त केली. या सद्दमतीने दार सद्दमतीच्या ऄहवालातील द्दशफारशी पढेु करत  
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ऄसा तकव  द्ददला की, भाषावार राजयरचनेपेक्षा सध्या देशाची सरुक्षा, एकता अद्दण अद्दथवक 

सपंन्नता यावर पद्दहले लक्ष द्ददले पाद्दहजे ऄसे सादं्दगतले. परतं ु त्याचबरोबर द्दजथे भाषावार 

राजयाचंी मागणी ऄद्दधक अहे अद्दण तेथील आतर भाद्दषकाचंीही त्याला समंती ऄसेल तर 

द्दतथे भाषावार  राजयाची द्दनद्दमवती केली जाइल ऄसे अपल्या ऄहवालात नमूद केले.  

२.४.५ आंध्र प्रदेश ि तावमळनाडूची वनवमरती १९५३:  

जे व्ही पी सद्दमतीच्या  ऄहवालाचा पररणाम म्हणून मद्रास मधून तेलगू भाद्दषक अंध्र प्रदेशची 

मागणी नेिाने पढेु अली. मद्रास राजयात ताद्दमळ भाद्दषक जनता ऄद्दधक होती तर तेलगू 

भाद्दषक जनतेचे  प्रमाण कमी होते. त्याचें हे प्रभतु्व नष्ट करण्यासाठी तेलगु ुभाद्दषकाचें स्वतंत्र 

राजय द्दनमावण करण्यात यावे ऄशी मागणी तेलगू भाद्दषक  करू लागले. या द्दठकाणी ताद्दमळ 

भाद्दषकाचंाही भाषावार राजयाला पाद्दठंबा होता परतं ुत्याचं्यात मद्रास शहर कोणाकडे ऄसावे 

यावरून एकमत होत नव्हते. त्यामळेु तेलगूु भाद्दषक अंध्रप्रदेशच्या मागणी कडे पंद्दडत 

नेहरंूनी दलुवक्ष केले. पररणामी अपली मागणी कें द्र सरकारच्या गळी ईतरवण्यासाठी पोट्टी 

श्रीरामलु ु यानंी १९ ऑक्िोंबर १९५२ रोजी अमरण ईपोषण सरुू केले अद्दण ५८ 

द्ददवसाच्या ईपोषणानतंर १५ द्दडसेंबर १९५२ रोजी त्याचें द्दनधन झाले. त्यामळेु तेथील 

जनतेच्या दृष्टीने ते हुतात्मा ठरले. प्रक्षबु्द तेलगु ु जनतेने द्दहसंाचाराचा मागव ऄवलंद्दबला. 

ऄशाप्रकार ेस्फोिक झालेली पररद्दस्थती बघून तेलगू भाद्दषक राजयाच्या द्दनद्दमवतीसाठी वाछूं 

सद्दमती स्थापन करण्यात अली. या सद्दमतीच्या द्दशफारशीनसुार ऑक्िोंबर १९५३ मध्ये 

कायदा पास करून तेलगूु भाषकाचं्या अंध्रप्रदेश राजयाची द्दनद्दमवती करण्यात अली. 

भारतीय सघंराजयातील हे पद्दहले एकभाषी राजय होते. त्याचबरोबर ताद्दमळ भाषी राजयाच्या 

रूपात ताद्दमळनाडूची द्दनद्दमवती झाली. (अजादी के बाद का भारत; द्दबद्दपन चदं्र :१३६) 

२.४.६ राजय पुनररचना आयोगाची स्थापना १९५३:  

तेलगूु भाद्दषक अंध्रप्रदेश ची मागणी मान्य केल्यामळेु भाषावार राजय द्दनद्दमवतीची मागणी 

आतरत्रही सरुू झाली. राष्ट्रीय ऐक्याचे कारण पढेु करून नेहरंूनी या मागणीला द्दवरोध केला 

होता. परतं ु त्याचं्या भूद्दमकेवर त्याचं्याच पक्षातील नेत्यानंी िीका करून भाषावार 

प्रातंरचनेमळेु राजयात एकता द्दनमावण होइल व त्यामळेु द्दवकासाच्या द्दवधायक योजना ऄद्दधक 

यशस्वीररत्या राबवता येइल ऄसा यदु्दक्तवाद केला. त्यामुळे नेहरंूचा नाआलाज होउन 

द्दडसेंबर १९५३ मध्ये भाषावार प्रातंरचनेचा वस्तदु्दनष्ठ ऄभ्यास करण्यासाठी एक अयोग 

नेमला जाइल ऄसे त्यानंी अर्श्ासन द्ददले. त्यानसुार फाजल ऄली याचं्या ऄध्यक्षतेखाली 

राजय पनुरवचना अयोगाची स्थापना करण्यात अली. पंद्दडत रृदयनाथ कंुझरू अद्दण सरदार 

पद्दण्णकर हे या अयोगाचे सदस्य होते. या अयोगाने अपल्या कायवकाळात लोकमताचा 

ऄंदाज घेण्यासाठी देशाच्या ऄनेक भागाचें दौर े करून त्या अधार े अपला ऄहवाल ३० 

सप्िेंबर १९५५ रोजी सरकारला सादर केला.  

१) भारतीय सघंराजयात द्दवद्यमान ऄसलेल्या सत्तावीस राजयाचं्या व तीन कें द्रशाद्दसत 

प्रदेशाचं्या जागी,  एकभाषी राजयाचं्या तत्त्वानसुार १६ समान दजावची राजय अद्दण ३ 

कें द्र कें द्रशाद्दसत प्रदेश याचंी द्दनद्दमवती करण्यात यावी ही मूलभूत द्दशफारस या अयोगाने 

केली होती. 
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२)  ऄ,ब, क ऄशी वगववारी नष्ट करून सघंराजयात राजय व  कें द्रशाद्दसत प्रदेश ऄसे दोनच 

घिक ऄसावेत ऄशी दसुरी द्दशफारस होती.  

३)  राजप्रमखुाचें पद रि करण्याची  सूचना केली.  

४)  पंजाबचे भाद्दषक स्वरूप अद्दण दळणवळणाच्या गरजा लक्षात घेता पंजाबची मागणी या 

अयोगाला समथवनीय वािली नाही.  

५)  तसेच गजुरातीभाषी व मराठीभाषी प्रदेश द्दमळून मुंबइचे द्दिभाद्दषक राजय द्दनमावण करावे 

ऄशी द्दशफारस केली.  

फाजल ऄली अयोगाच्या अहवाल जनतेपढेु येताच त्यावर ईलिसलुि प्रद्दतद्दिया झाल्या. 

द्दवशेषतः पंजाब व महाराष्ट्रातील जनमत द्दवलक्षण सतंप्त झाले. ऄखेरीस मूळ ऄहवालात 

काही बदल करून ऑगस्ि १९५६ मध्ये राजय पनुरवचना कायदा पाररत करण्यात अला.  

२.४.७ राजय पुनररचना कायदा १९५६:  

या कायद्याने १४ राजय अद्दण ५ कें द्रशाद्दसत प्रदेशाचंी द्दनद्दमवती केल्या गेली. अंध्र प्रदेश, 

असाम, ओररसा, द्दबहार, मध्यप्रदेश, मुंबइ, मद्रास, मैसूर, ईत्तर प्रदेश, केरळ, पंजाब, 

राजस्थान व पद्दिम बंगाल ही समान दजावची राजय तर जम्मू  काश्मीरला द्दवशेष दजाव द्ददला. 

द्ददल्ली, द्दहमाचल प्रदेश, मद्दनपरु, द्दत्रपरुा, ऄंदमान द्दनकोबार अद्दण लखद्ददव द्दमद्दनकॉय 

ऄमीनदीवी बेिे कें द्रशाद्दसत प्रदेश होते. हैदराबादचा तेलगु ुभाद्दषक प्रदेश व १९५३ साली 

द्दनमावण करण्यात अलेल्या अंध्राचे राजय द्दमळून नव्या अंध्रप्रदेशचे राजय द्दनमावण झाले. तर 

ऄद्दस्तत्वात ऄसलेल्या म्हैसूर राजयात हैदराबाद मुंबइ व मद्रास राजयातील कन्नड भाषीक 

प्रदेश व कुगव समाद्दवष्ट करण्यात अले. त्रावणकोर व कोचीन द्दमळून केरळचे राजय 

ऄद्दस्तत्वात अले. मुंबइ राजयात पूवीचा मुंबइ राजयाचा प्रदशे, हैदराबाद ,मध्य प्रदेशातील 

मराठीभाषी प्रदेश, सौराष्ट्र अद्दण कच्छ याचंा ऄंतभावव केला. मध्यप्रदेशात ऄद्दस्तत्वात 

ऄसलेला मध्य प्रदेशाचा भाग, द्दवधं्यप्रदेश, भोपाळ व राजस्थानमधील द्दहदंी भाषी भाग 

समाद्दवष्ट करण्यात अला. ऄजमेरचा ऄंतभावव राजस्थानात झाला तर पद्दतयाळा व पूवव  

पंजाबचा सघं पंजाब राजयात द्दवलीन करण्यात अला. या प्रादेद्दशक पनुरवचनेनसुार घिनेच्या 

पद्दहल्या पररद्दशष्टात पररवतवन करण्यात अले. राजय पनुरवचना कायद्याच्या द्दतसऱ्या 

पररद्दशष्टात सवव राजयाचं्या लोकसभेतील प्रद्दतद्दनधींची व त्यांच्या द्दवद्दधमंडळातील सदस्याचंी 

सखं्या नमूद करण्यात अली. (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास १९४७ ते २000; शातंा 

कोठेकर :२५६)  

२.४.८ महाराष्ट्र ि गुजरातची वनवमरती १९६०:  

राजय पनुरवचना कायद्याने तयार झालेल्या मुंबइ राजयाने मराठी जनतेचे समाधान झाले 

नाही. म्हणून मुंबइसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राजयाची मागणी सयंकु्त महाराष्ट्र सद्दमतीच्या 

माध्यमातून केली गेली. तसेच कें द्रीय मंद्दत्रमंडळातील द्दवत्तमंत्री द्दचतंामणराव देशमखुांनी 

स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी मंद्दत्रपदाचा राजीनामा द्ददला. याच दरम्यान गजुराती भाषी 

लोकानंी महागजुरात जनता पररषदेमाफव त स्वतंत्र गजुरात राजयाची मागणी केली .ऄखेरीस 

महाराष्ट्रातील व गजुरात मधील वाढता द्दहसंाचार अद्दण तणाव याकडे दलुवक्ष करणे कें द्र 
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सरकारला ऄशक्य झाले. पररणामी मुंबइ राजयाचे द्दवभाजन करून त्यातून मराठी भाषी 

महाराष्ट्र व गजुराती भाषी गजुरात राजयाची द्दनद्दमवती करण्याचा द्दनणवय घेण्यात अला. 

सयंकु्त महाराष्ट्र सद्दमतीची मुंबइ सह महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाली पण बेळगाव, द्दनपाणी 

व कारवार महाराष्ट्रात सामील केले जावे ही मागणी मात्र नामंजूर झाली. ही नवी व्यवस्था 

करणारा मुंबइ पनुरवचना कायदा २५ एद्दप्रल १९६० रोजी पाररत झाला अद्दण १ मे 

१९६०रोजी महाराष्ट्र राजयाची द्दनद्दमवती झाली. त्याचबरोबर गजुराती भाषी गजुरात राजय 

सदु्धा ईदयास अले.  

२.४.९ पंजाब ि हररयाणाची वनवमरती १९६६:  

१९५६ च्या कायद्यानसुार पंजाबमध्ये करण्यात अलेली प्राददे्दशक व्यवस्था पंजाबी भाषीक 

शीखानंा मान्य नव्हती. त्यामळेु कें द्र सरकारवर दडपण अणण्यासाठी शीखांनी 

अंदोलनाचा मागव ऄंगीकारला. ऄखेरीस या प्रश्नाचा द्दवचार करण्यासाठी न्यायमूती शहा 

सद्दमती स्थापन करण्यात अली. या सद्दमतीने  सादर केलेल्या ऄहवालाच्या अधार े१९६६ 

साली पंजाब पनुरवचना कायदा पास केला. त्यात पंजाबचे द्दवभाजन करून द्दशखाचंी वस्ती 

ऄसलेल्या प्रदेशाचें पंजाब राजय व द्दहदंीभाषी लोकाचें हरीयाना राजय द्दनमावण करण्याची, 

तसेच पंजाबचा काही पववतीय भाग द्दहमाचल प्रदेशला जोडण्याची तरतूद केली गेली.  

 ऄशाच प्रकार ेयानतंरही महत्त्वाचे प्रादेद्दशक बदल करण्यात अले. १९७१ साली असाम 

राजयातील मेघालयाला स्वतंत्र राजयाचा दजाव द्ददला गेला. तसेच द्दत्रपरुा, मद्दणपरु व द्दहमाचल 

प्रदेश यानंाही राजयाचा दजाव देण्यात अला . असाम राजयाची प्रादेद्दशक पुनरवचना करून 

द्दमझोराम व ऄरुणाचल प्रदेश ऄसे दोन कें द्रशाद्दसत प्रदेश द्दनमावण करण्यात अले. १९७३ 

साली म्हैसूर राजयाचे नाव बदलून कनाविक ऄसे ठेवण्यात अले. तसेच लखदीव, 

ऄमीनदीव व द्दमनीकॉय या बेि समूहाचे लक्षद्दिप ऄसे नामातंर केले. १९७५ मध्ये 

द्दसद्दक्कमचा घिक राजय म्हणून भारतीय सघंराजयात ऄंतभावव करण्यात अला. 

ऄशाप्रकार े स्वातंत्र्यानतंर भाषा, भौगोद्दलक द्दस्थती आत्यादी कारणाने वेगळया राजयांची 

मागणी वेळोवेळी होत राद्दहलेली द्ददसून येते. त्याचाच पररणाम म्हणून २००० साली ईत्तर 

प्रदेश मधून ईत्तराखडं, द्दबहार मधून झारखडं व मध्यप्रदेश मधून छत्तीसगड या स्वतंत्र 

राजयाची द्दनद्दमवती झाली अद्दण अता २०१४ मध्ये अंध्र प्रदशे मधनु स्वतंत्र तेलंगणा राजय 

ऄद्दस्तत्वात अले. 

२.५ साराशं 

द्दिद्दिशानंी भारतामध्ये सत्तास्थापन करत ऄसताना अपल्या अवश्यकतेनसुार  प्रातंरचना 

केलेली होती. त्यामध्ये द्दिद्दिश भारत अद्दण द्दिद्दिशाचें माडंद्दलक ऄसलेली ससं्थाने ऄशी 

द्दवभागणी होती. भारत स्वातंत्र्याच्या ईंबरठ्यावर ऄसताना द्दिद्दिशानंी ससं्थानानंा भारतात 

द्दकंवा पाद्दकस्तानात सामील होण्याचा द्दकंवा स्वतंत्र राहण्याचा ऄद्दधकार द्ददला होता. भारत 

सरकारने ससं्थानंांसाठी स्वतंत्र खाते द्दनमावण करून वल्लभ भाइ पिेल याचं्याकडे त्याची 

धरुा सोपवली. त्यानंी ५६२ पैकी हैदराबाद, जनुागड व काश्मीर वगळता भारतामध्ये 

ईववररत ससं्थानंानंा अपल्या मतु्सिेद्दगरीच्या अधारावर सामील करून घेतले. हैदराबाद, 
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जनुागड व काश्मीर याचंा प्रश्न बळाचा वापर करून सोडवला. ऄशाप्रकार े एकसधं भारत 

द्दनमावण करण्याचे शे्रय सरदार वल्लभभाइ पिेल यानंा जाते.  

ही ससं्थाने भारतामध्ये सामील करून घेतल्यानतंर राजय पनुरवचनेचा मिुा समोर अला. 

राष्ट्रीय कााँगे्रसने १९२१ पासून अपल्या प्रातंीय सघंिना भाषेच्या अधारावर तयार केल्या 

होत्या. हाच दवुा हेरून स्वातंत्र्यानतंर भाषावर राजयरचनेची मागणी समोर अली. राष्ट्रीय 

ऐक्यासाठी प्रादेद्दशक द्दनष्ठा घातक ठरतील म्हणून नेहरू अद्दण पिेल यानंी या मागणीला 

द्दवरोध केला. परतं ु स्वपक्षातून अद्दण जनतेतून ऄसणाऱ्या भाषावार राजयरचनेच्या प्रचडं 

मागणीला राष्ट्रीय नेततृ्व नाकरू शकले नाही. त्यातूनच राजयपनुरवचना अयोग व 

राजयपनुरवचना कायदा ऄद्दस्तत्वात येउन, भाद्दषक अधारावर राजयरचना वेळोवेळी 

करण्यात अली. परतं ुत्यातून सकुंद्दचत प्रादेद्दशक द्दनष्ठा तयार होउन त्याचे रुपातंर राष्ट्रीय 

द्दहतापेक्षा प्रादेद्दशक द्दहताला ऄग्रिम देणाऱ्या प्रादेद्दशक राजकीय पक्षात झाले. या द्दशवाय 

भाषावार प्रादेद्दशक पनुरवचनेचे तत्व एकदा मान्य झाल्यामुळे त्याच्या अधाराने करण्यात 

येणाऱ्या मागण्यात तेव्हापासून खडं पडलेला नाही .  

२.६ प्रश्न 

१.  भारतीय ससं्थानांच्या द्दवलीनीकरणाची अवश्यकता का होती स्पष्ट करा ?  

२.   भारतीय ससं्थानाच्या द्दवलीनीकरणाची प्रद्दिया थोडक्यात सागंा ?  

३.   राजय पनुरवचनेची पार्श्वभूमी सांगून अवश्यकता स्पष्ट करा ?  

४.   भाषावर राजयपनुरवचना कायद्याद्दवषयी माद्दहती द्दवशद करा ?  

५.   भाषेच्या अधारावर द्दनद्दमवती झालेल्या राजयांची सद्दवस्तर माद्दहती द्या ?  

२.७ सदंभर  

१.   अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास १९४७-२००० :  शातंा कोठेकर 

२.   अजादी के बाद का भारत :  द्दबद्दपन चदं्र 

३.   मराठवाड्याचा आद्दतहास : सोमनाथ रोडे  

४.   भारतीय राष्ट्रीय चळवळ   :  डॉ.साहेबराव गाठाळ  

५.   अधदु्दनक भारत : सदु्दमत सरकार  

६.   भारत का स्वतंत्रता सघंषव : द्दबद्दपन चदं्र 

७.   अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास : ग्रोवर व बेलेकर 

***** 
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घटक रचना 

३.१   ईद्दिष््टये 

३.२ प्रस्तावना 

३.३   भारतीय सदं्दवधानाची  पार्श्वभूमी 

३.४   भारतीय सदं्दवधानाची द्दनद्दमवती 

३.५   भारतीय सदं्दवधानाची मखु्य तत्वे 

३.६   भारतीय लोकशाहीची वाटचाल 

३.७  प्रादेद्दशक राजकारण  

३.८   फुटीरतावादी चळवळ 

३.८.१  तेलंगणा अद्दण अंध्र प्रदेश  

३.८.२  असाम  

३.८.३  पंजाब 

३.८.४  जम्मू अद्दण काद्दममर 

३.९ साराशं  

३.१० प्रश्न  

३.११ सदंभव  

३.१ उवि     

१)   भारतीय सदं्दवधानाची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी समजून घेणे. 

२)   भारतीय सदं्दवधानाची द्दनद्दमवती प्रद्दिया समजून घेणे. 

३)   भारतीय सदं्दवधानाची मखु्य तत्वे यावर चचाव करणे. 

४)   भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीचा अढावा घेणे. 

५)   भारतातील प्रादेद्दशक राजकारण समजून घेणे. 

६)  भारतातील फुटीरतावादी चळवळीचा ईदय अद्दण द्दवकास याचंा अढावा द्दवद्दवध 

राज्याच्या सदंभावत घेणे.             
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३.२ प्रस्तािना 

२६ जानेवारी १९५० पासून भारत प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र म्हणून ईदयास अले.त्या 

ऄगोदर भारतावर द्दिद्दटशाचंी सत्ता होती. द्दिद्दटशानंी प्रशासन राबवत ऄसताना कायद्याचा 

अधार घेतलेला होता. सरुुवातीला गव्हनवर जनरलच्या मदतीसाठी काही व्यक्तींची द्दनयकु्ती 

केली जात ऄसे. या व्यक्तींच्या मदतीने गव्हनवर प्रशासनाच्या सदंभावत द्दनणवय घेत ऄसे. परतं ु

एखाद्या द्दनणवयासदंभावत वाद द्दनमावण झाल्यास  बहुमताच्या अधार े द्दनणवय घेतल्या जात 

ऄसे. यामध्ये अपल्याला भारतीय लोकशाहीची बीजे द्ददसून येतात. भारतीयामंध्ये 

अधदु्दनक द्दशक्षणामळेु जनजागतृी झाल्यानतंर लोकशाही सारख्या अधदु्दनक ससं्था अद्दण 

कायद्याचे राज्य याचंी ओळख भारतीयानंा झाली. भारतीय नेत्यानंी प्रशासनामध्ये अपला 

भारतीयाचंा सहभाग ऄसावा म्हणून द्दिद्दटश सरकारकडे वेळोवेळी त्यासबंंधी मागयया 

केल्या. त्याचा पररणाम म्हणून द्दिद्दटशानंी भारतीयांना टप्पप्पयाटप्पप्पयाने प्रशासनामध्ये सहभागी 

करून घेययासाठी वेळोवेळी घटनात्मक सधुारणाचंा हप्ता द्ददला. त्यातूनच द्दिद्दटश काळात 

ऄनेक कायदे द्दनमावण झाले. भारत स्वातंत्र्याच्या ईंबरठ्यावर ऄसताना स्वतंत्र भारताचे 

सदं्दवधान स्वतः भारतीयांनी तयार करावे म्हणून द्दिद्दटश सरकारने घटना सद्दमतीच्या 

द्दनवडणकुा घेतल्या. या घटना सद्दमतीने स्वतंत्र भारतासाठी प्रदीघव अद्दण द्दलद्दखत सदं्दवधान 

तयार केले. जगामध्ये द्दजथे द्दजथे जे काही चागंले ऄसेल त्याचा ऄंतभावव अपल्या या 

घटनेमध्ये करययात अला अद्दण २६ जानेवारी १९५० पासून ही राज्यघटना लागू 

करययात अली. या राज्यघटनेच्या अधार ेभारतामध्ये लोकशाहीची वाटचाल यशस्वीपणे 

सरुू अहे. ऄसे ऄसले तरी द्दिद्दटशाचं्या वसाहतवादाने द्दनमावण केलेली अद्दथवक द्दवषमता 

अद्दण  प्रादेद्दशक ऄसमतोल यामळेु प्रादेद्दशक राजकारणाला स्वातंत्र्यानतंर गती द्दमळाली. 

त्यातूनच प्रादेद्दशक द्दनष्ठा वाढीस लागून राज्याराज्यामंध्ये संघषव ईभे राद्दहले. त्यावर बऱ्याच 

ऄंशी मात करून देखील कालातंराने फुटीरतावादी चळवळी ईभ्या राद्दहल्या. या 

जातीयवादी चळवळींमळेु भारताच्या एकतेला व ऄखडंतेला धोका द्दनमावण झाला होता. परतं ु

तत्कालीन नेततृ्वाने कधी चचेच्या माध्यमातून तर कधी बळाचा वापर करून भारताला या 

धोक्यापासून वाचवले. अजही बऱ्याच द्दठकाणी हे जातीय अद्दण अद्दथवक सघंषव ऄधून मधून 

डोके वर काढत ऄसतात.  

३.३ भारतीय सवंिधानाची पार्श्वभूमी 

द्दिद्दटशानंी भारतामध्ये सत्ता स्थापन केल्यानतंर कायद्याचे राज्य ही सकंल्पना राबवययास 

सरुुवात केली. वगव-जात, ईच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत ऄसा भेद न करता कायद्यापढेु सवव 

समान अहेत हे कायद्याच्या राज्याचे मखु्य सूत्र ऄसते. याबरोबरच भारतात लोकशाही, 

स्वातंत्र, समता अद्दण बंधतुा यासारख्या अधदु्दनक ससं्था अद्दण मूल्य रुजययास सरुुवात 

झाली . अधदु्दनक द्दशक्षणामळेु भारतातील मध्यमवगीयांना या ससं्थाचंी ओळख झाल्यामळेु 

त्यानंी अपल्या न्याय हक्कासाठी १८८५ मध्ये राष्ट्रीय कााँगे्रसची स्थापना केली. कााँगे्रसने 

भारतीयाचं्या राजकीय हक्कासाठी द्दिद्दटश सरकारकडे या अधदु्दनक ससं्था अद्दण मूल्य 

याचंी मागणी केली. त्याचाच पररणाम म्हणून द्दिद्दटशांनी भारताला टप्पप्पयाटप्पप्पयाने घटनात्मक 

सधुारणा अद्दण राजकीय हक्क द्ददल्याचे द्ददसून येते. १९०९ चा मोले-द्दमंटो सधुारणा 

कायदा,१९१९ मॉन्टेग्यू-चेम्सफोडव सधुारणा कायदा अद्दण १९३५चा भारत सरकार 
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कायदा आत्यादी घटनात्मक सधुारणा करून भारतीयांना प्रशासनामध्ये प्रद्दतद्दनद्दधत्व देययाचा 

वेळोवेळी प्रयत्न केला. यातून भारतीय सदं्दवधानाची पायाभरणी झालेली द्ददसून येते.  

१९२७ मध्ये भारतीयांना पढुील टप्पप्पयातील घटनात्मक सधुारणा देययासाठी सायमन 

कद्दमशनची द्दनयकु्ती करययात अली. या कद्दमशन मध्ये एकही सदस्य भारतीय नसल्यामळेु 

भारतीयांनी सायमन कद्दमशनला कडाडून द्दवरोध केला. म्हणून द्दिद्दटश सरकारने भारतीय 

नेत्यानंाच ऄसे अव्हान केले की तमु्ही सवाांनी द्दमळून सवाांना मान्य होइल ऄसे ऄंतगवत 

स्वायत्तता ऄसलेले संद्दवधान तयार करावे. त्यांच्या या अवाहनाला प्रद्दतसाद देत सववपक्षीय 

नेत्यानंी एकत्र येत पंद्दडत मोतीलाल नेहरू यांच्या ऄध्यक्षतेखाली नेहरू सद्दमती स्थापन 

करययात अली. या सद्दमतीने सागंोपागं द्दवचार करून अपला ऄहवाल नेहरू ररपोटवच्या 

स्वरूपात १९२८ मध्ये सरकारला सादर केला. त्याला मोहम्मद ऄली द्दजना यानंी द्दवरोध 

करून अपला १४ कलमी कायविम स्वीकार करययास सादं्दगतले. हा कायविम राष्ट्रीय 

कााँगे्रसला मान्य नसल्यामळेु नेहरू ररपोटव  यशस्वी होउ शकला नाही. हा भारतीयानंी 

सदं्दवधान द्दनद्दमवती द्दवषयी केलेला पद्दहला प्रयत्न होता. सायमन कद्दमशनच्या ऄहवालाच्या 

अधारावरच पढेु द्दिटनमध्ये तीन गोलमेज पररषदा होउन १९३५चा घटनात्मक सधुारणा 

कायदा ऄद्दस्तत्वात अला. जो भारतीय सदं्दवधानाचा  मखु्य अधार समजला जातो. या 

कायद्याच्या अधाररत द्दनवडणकुा होउन १९३७ मध्ये द्दवद्दवध राज्यामंध्ये भारतीयांची 

प्रद्दतद्दनधीत्व ऄसलेली मंद्दत्रमंडळे राज्यकारभारात अली. १७३९ मध्ये दसुर ेमहायदु्ध सरुु 

झाल्यानतंर भारतीयांना द्दवचारात न घेता भारताला यदु्धात सामील करून घेतले म्हणून  

कााँगे्रसच्या मंद्दत्रमंडळानंी राजीनामे द्ददले. परीणामी भारतीयाचें सहकायव द्दमळवययासाठी 

द्दिद्दटशानंी १९४० मध्ये ऑगस्ट प्रस्ताव भारतीय नेत्यापंढेु ठेवला. यामध्ये यदु्धसमाप्तीनतंर  

भारताचे सदं्दवधान तयार करययासाठी एक द्दनवावद्दचत सद्दमती तयार करययात येइल ऄशी 

तरतूद करून भारताचे सदं्दवधान बनद्दवययाचा ऄद्दधकार भारतीयाचंा अहे हे मान्य करययात 

अले होते. परतं ु कााँगे्रसला ही व्यवस्था तात्काळ हवी होती म्हणून कााँगे्रसने हा प्रस्ताव 

मान्य केला नाही. १९४२ मध्ये दसुऱ्या महायदु्धाची तीव्रता वाढल्यामळेु भारतीयांचे 

सहकायव द्दमळवययासाठी द्दिप्पस प्रस्ताव भारतीयापंढेु ठेवययात अला. यामध्येही 

यदु्धसमाप्तीनतंर घटना सद्दमतीची द्दनवडणूक कायदेमंडळाच्या कद्दनष्ठ सभागहृाद्वार े

प्रमाणशीर प्रद्दतद्दनद्दधत्वाचा पद्धतीनसुार होइल ऄसे सागंययात अले. त्याप्रमाणेच भारतीय 

ससं्थानाचंा सहभाग ऄसययाची देखील व्यवस्था केली होती. परतं ुमहात्मा गाधंीजींनी या 

व्यवस्थेला “बडुत्या बाँकेचा पढुील तारखेचा धनादेश”, म्हणत ही योजना नाकारली.  

३.४ भारतीय सवंिधानाची वनवमवती 

दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनंतर द्दिद्दटशादं्दवरुद्ध भारतात दाटलेला तीव्र ऄसतंोष व शस्त्र 

बाळावर भारतावरील पकड द्दटकून धरययाची द्दिटनची ऄसमथवता यामळेु भारतातून 

लवकरच काढता पाय घ्यावा लागणार हे द्दिद्दटशांना कळून चकुले होते. म्हणून भारताच्या 

सत्ता हस्तातंरणासाठी १९४६ मध्ये द्दत्रमंत्री योजना ऄथावत कॅद्दबनेट द्दमशनची स्थापना 

करययात अली. या कॅद्दबनेट द्दमशनच्या प्रस्तावामध्ये घटना सद्दमतीची रचना स्पष्ट करययात 

अली होती. त्यानसुार घटना सद्दमती ऄथावत सदं्दवधान सभा प्रातंीय द्दवधानसभादं्वार े

द्दनवडली जाणार होती. प्रौढ मताद्दधकाराद्वार ेघटना सद्दमती द्दनवडययाची कल्पना बाजूला 

सारली कारण त्यामळेु फार द्दवलंब झाला ऄसता. प्रादं्दतक द्दवधानसभेच्या सदस्यांना 
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सामान्य, मदु्दस्लम अद्दण शीख ऄशा तीन भागात द्दवभाद्दजत करययात अले. प्रत्येक 

भागातील सदस्यांना अपले प्रद्दतद्दनधी प्रमाणशीर प्रद्दतद्दनद्दधत्वाच्या पद्धतीने द्दनवडायचे होते. 

गव्हनवर प्रातंात हे प्रमाण दहा लक्ष लोकसखं्येला एक प्रद्दतद्दनधी ऄसे होते. यामध्ये द्दिद्दटश 

भारतामधून २९२ प्रद्दतद्दनधी द्दनवडून येणार होते तर ४ सदस्य मखु्य अयकु्त प्रातंातून 

अद्दण ९३ सदस्य भारतीय संस्थानातून मनोद्दनत होणार होते. काहीशा ऄद्दनच्छेने कााँगे्रस व  

मदु्दस्लम लीगने द्दत्रमंत्री योजनेला स्वीकृती द्ददली. यानतंर घटना सद्दमतीसाठी झालेल्या 

द्दनवडणकुीत २१४ साधारण जागापैंकी कााँगे्रसला २०५ जागा द्दमळाल्या. द्दशवाय कााँगे्रसला 

४ द्दशख सदस्यांचे देखील समथवन होते. ७८ मदु्दस्लम जागापैंकी लीगला ७३ जागा 

द्दमळाल्या. ऄशाप्रकार े घटना सद्दमतीत पूणवतः कााँगे्रसचे बहुमत प्रस्थाद्दपत झाल्याने द्दजना 

ऄस्वस्थ झाले अद्दण २९ जून १९४६ रोजी मदु्दस्लम लीग द्दत्रमंत्री योजना फेटाळून लावत 

अहे ऄसे जाहीर करून घटना सद्दमतीमध्ये सामील होययास लीगने नकार  द्ददला. तरीही 

घटना सद्दमतीची बैठक ९ द्दडसेंबर १९४६ रोजी द्ददल्ली येथे सरुू झाली . स्थायी ऄध्यक्ष 

म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याचंी द्दनवड करययात अली. त्यानतंर पंद्दडत नेहरंूनी अपल्या 

प्रद्दसद्ध ईिेशाचंा ठराव माडंला जो २२ जानेवारी १९४७ ला समंत झाला. (अधदु्दनक 

भारताचा आद्दतहास; ग्रोवर अद्दण बेल्हेकर : ४९० )  ज्यात भारत स्वतंत्र साववभौम गणराज्य 

ऄसल्याचे जाहीर करणे, सघंराज्याची अखणी करणे, जनतेला सामाद्दजक,अद्दथवक व 

राजकीय न्यायाची हमी देणे. कायद्या पढेु सवाांच्या समतेची, नागररकाचं्या मलुभूत हक्काचंी, 

ऄल्पसखं्याकं मागासवगीय यांच्या द्दवकासाची हमी देणे आत्यादी बाबींचा ऄंतभावव करययात 

अला होता. स्वातंत्र्य सगं्रामातील पंद्दडत नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 

मौलाना ऄबलु कलाम अजाद, डॉक्टर मयामाप्रसाद मखुजी यासारखे मान्यवर नेते तसेच 

डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर, सर ऄलादी कृष्ट्णस्वामी ऄय्यर, डॉक्टर जयकर यासारखे 

द्दवद्वान घटना सद्दमतीवर होते, ऑगस्ट १९४७ मध्ये घटना सद्दमतीने कायदेपंद्दडत डॉक्टर 

बाबासाहेब अंबेडकर याचं्या ऄध्यक्षतेखाली घटना तयार करययाकरता मसदुा सद्दमती 

नेमली.त्या सद्दमतीने देशातील राजकीय, सामाद्दजक व अद्दथवक द्दस्थती लक्षात घेउन व 

जगातील प्रमखु देशाचं्या घटनाचंा ऄभ्यास करून घटनेचा मसदुा तयार केला. तो फेिवुारी 

१९४८ मध्ये प्रद्दसद्ध झाला. घटना सद्दमतीत त्यावर साधक-बाधक चचाव झाल्यानतंर २६ 

नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना सद्दमतीचे ऄध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानंी घटनेवर स्वाक्षरी 

करून घटना समंत झाल्याचे जाहीर केले. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू 

करययात अली अद्दण भारत हा प्रजासत्ताक म्हणून जगाच्या द्दक्षद्दतजावर ईदयास अला.  

३.५ भारतीय सवंिधानाची मखु्य तत्ि े

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत भारताच्या घटनेची ईद्दिष्ट े स्पष्ट केलेली अहते. 

कायद्याच्या दृष्टीने ही प्रस्तावना म्हणजे घटनेचा एक भाग नसला तरी ती भारतीय 

राज्यघटनेची अधारद्दशला अहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात भारतीय नेत्यानंी जे अदशव 

जोपासले होते त्याचंा अद्दवष्ट्कार राज्यघटनेच्या ईिेश पद्दत्रकेत झालेला अह.े “अम्ही 

भारतीय नागररक भारताचे साववभौम समाजवादी, धमवद्दनरपेक्ष, प्रजासत्ताक गणराज्य द्दनमावण 

करययाचे अद्दण भारताच्या सवव नागररकांना सामाद्दजक, अद्दथवक व राजकीय न्याय, द्दवचार, 

अचार, ईच्चार श्रद्धा, धमव व ईपासना याचें स्वातंत्र्य, दजाव व सधंी याबाबत समता, 

व्यक्तीची प्रद्दतष्ठा व राष्ट्राची एकात्मता राखणारी बंधतुा याचंी हमी देययाचे अमच्या घटना 



 

 

भारतीय संविधान, लोकशाही, प्रादेवशक 

राजकारण ि फुटीरतािादी चळि   
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सद्दमतीत अज नोव्हेंबर १९४९च्या २६ व्या द्ददवशी द्दवचारपूववक ठरद्दवत अहोत. ही घटना 

अम्ही अमच्या कररता मान्य व स्वीकृत करीत अहोत”. ऄशा प्रकार े भारताच्या 

राज्यघटनेच्या ईिेशपद्दत्रकेत भारताच्या मानवतावादी अदशाांचे प्रद्दतद्दबंब ईमटलेले अहे. 

माणसामाणसातील ईच्च नीच हा भेदभाव नष्ट करून सवाांना समान पातळीवर अणययाचे 

ईद्दिष्ट त्यावरून स्पष्ट होते. द्दशवाय राष्ट्राच्या घटनेचे ईगमस्थान कोणते, राज्यव्यवस्थेचे 

स्वरूप कसे राहणार व त्या राज्यव्यवस्थेचा प्रमखु ईिेश कोणता हे ही त्यावरून स्पष्ट होते. 

(अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास; शातंा कोठेकर :२०६)  

१ प्रदीघव वलवित घटना :  

भारताची राज्यघटना आंग्लंडच्या घटनेप्रमाणे ऄद्दलद्दखत नसून ३९६ कलमे व ८ पररद्दशष्ट 

याचंी द्दमळून एक प्रदीघव द्दलद्दखत घटना अहे. कें द्र व राज्य सरकार याचें स्वरूप, मूलभूत 

ऄद्दधकार, मागवदशवक तत्त्वे, न्यायपाद्दलका, सघं व घटक राज्याचं्या ऄद्दधकाराचंी द्दवभागणी, 

द्दनवावचन अयोग आत्यादी सववच बाबींचा खलुासेवार तपशील घटनेत ऄसल्याने भारताची 

घटना कोणत्याही राष्ट्राच्या राज्यघटनेपेक्षा प्रदीघव ऄशी अहे.  

२. विविध राज्यघटनांचा प्रभाि :  

भारतीय राज्यघटना तयार करत ऄसताना त्यावर द्दवद्दवध देशाचं्या राज्यघटनेचा प्रभाव 

पडलेला द्ददसून येतो. ससंदीय लोकशाही आंग्लंडच्या धतीवर अधारलेली अहे तर मूलभूत 

हक्काचंा अधार हा रद्दशयन राज्यघटना अहे. मागवदशवक तत्वे ही अयलांडच्या घटनेवरून 

घेतलेली अहे. ऄमेररकेच्या ऄध्यक्षापं्रमाणे भारताचा राष्ट्रपती हा राष्ट्रप्रमखु ऄसला तरी 

तो शासन प्रमखु नाही. तो आंग्लंडच्या राजाप्रमाणे नामधारी राष्ट्रप्रमखु ऄसून राष्ट्राचे 

ऐक्याचे प्रतीक अहे. ऄशाप्रकार े भारताची पररद्दस्थती व अकाकं्षा याचंा सदंभव लक्षात 

घेउन घटनेचे स्वरूप द्दनद्दित करययात अले अहे.  

३. संसदीय लोकशाही ि सािवविक  मतदान अवधकार:  

भारतीय घटनेनसुार भारताने ससंदीय लोकशाहीची व्यवस्था केलेली अहे. या 

व्यवस्थेनसुार कें द्र अद्दण राज्यात दोन्ही द्दठकाणी जनतेद्वार ेद्दनवडलेल्या बहुमत ऄसलेल्या 

पक्षाचे सरकार सते्तवर येते. कें द्रामध्ये पंतप्रधान व राज्यामध्ये मखु्यमंत्री हे शासनाचे 

वास्तद्दवक प्रमखु ऄसतात. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती अद्दण राज्यपाल ही घटनात्मक नामधारी 

प्रमखु ऄसतात. कायवकारी मंडळ द्दवधानमंडळाला म्हणजेच लोकप्रद्दतद्दनधींना जबाबदार 

ऄसते म्हणजे खरी सत्ता लोकानंी द्दनवडून द्ददलेल्या लोकप्रद्दतद्दनधींच्या हाती ऄसते. 

लोकप्रद्दतद्दनधींची द्दनवड साववद्दत्रक प्रोढ मताद्दधकार व गपु्त मतदान पद्धतीने केली जाते. १८ 

वषाववरील सवव भारतीय नागररकानंा कोणत्याही प्रकार े वशं, धमव , जात, स्त्री-परुुष ऄसा 

भेदभाव न करता मतदान करययाचा ऄद्दधकार द्ददला गेला अहे.  

४. संघात्मक ि एकावत्मकतेचा संगम:  

द्दलद्दखत राज्यघटना, कें द्र व घटक राज्य यात ऄद्दधकार द्दवभागणी, स्वतंत्र न्यायपाद्दलका ही 

भारतीय राज्यघटनेची वैद्दशष््टये सघंात्मक ऄसली तरी शद्दक्तशाली कें द्र, कें द्र व घटक राज्य 

याचंी समान घटना, एकेरी न्यायव्यवस्था व एकेरी नागररकत्व, सकंटकालीन घोषणा 
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करययाचा द्दकंवा घटक राज्याचं्या सीमेत बदल करययाचा ससंदेला ऄसलेला ऄद्दधकार ह्या 

गोष्टी एकात्मकतेच्या द्योतक अहे.  म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप सघंात्मक ऄसले 

तरी मूळ गाभा मात्र एककें द्रात्मक अहे.  

५. मूलभूत अवधकार: 

भारतीय राज्यघटनेत नागररकाचं्या मूलभूत ऄद्दधकारावर भर देययात अला अहे. समतेचा 

ऄद्दधकार,स्वातंत्र्याचा ऄद्दधकार, धाद्दमवक स्वातंत्र्याचा ऄद्दधकार, शैक्षद्दणक व सासं्कृद्दतक 

ऄद्दधकार,मालमते्तचा ऄद्दधकार, द्दपळवणूकीद्दवरुद्ध ऄद्दधकार, घटनात्मक ईपाययोजनांचा 

ऄद्दधकार या सात  मूलभूत ऄद्दधकाराचंा द्दनदेश घटनेत करययात अला अहे. पद्दहल्या 

ऄद्दधकाराचं्या रक्षणाकरता सातव्या ऄद्दधकाराची तरतूद करययात अली अहे. 

नागररकाचं्या मूलभूत ऄद्दधकारानंा द्ददलेली मान्यता लोकशाहीतील जनकल्याणाची हमी 

मानले जाते.  

६. मागवदशवक तत्त्िे :  

देशाचे शासन जास्तीत जास्त लोककल्याणकारी स्वरूपाचे ऄसावे या हेतूने मागवदशवक तत्वे 

राज्यघटनेत नमूद करययात अली अहे. ही तत्त्वे द्दनद्दित करताना अयलांडच्या घटनेचा 

प्रामखु्याने अधार घेतलेला अहे. शासनाच्या दृष्टीने ही तत्वे नीद्दतद्दनदेशक ऄसतात. 

मूलभूत ऄद्दधकारानंा जसा कायद्याचा पाद्दठंबा अहे तसा तो मागवदशवक तत्वानंा नाही. परतं ु

शासकीय कामकाज चालवतांना या मागवदशवक तत्त्वांनसुार चालावे ऄशी ऄपेक्षा घटनेमध्ये 

नमूद केली अहे. त्या तत्वाचं्या पाठीशी जनमताची शक्ती ऄसल्याने कोणत्याही पक्षाचे 

सरकार सते्तवर ऄसले तरी त्याला मागवदशवक तत्त्वाचें ईल्लंघन करणे सहजासहजी शक्य 

होत नाही.   

७. एकेरी नागररकत्ि:  

ऄमेररकेत नागररकाला सघंराज्याचे व घटक राज्याचे ऄसे दहुेरी नागररकत्व द्दमळते. परतं ु

भारतात प्रत्येक व्यक्तीला फक्त एकच सघंराज्याचे नागररकत्व द्दमळते. एकात्म राज्य 

प्रणालीला ही व्यवस्था सहाद्दजकच पोषक ठरणारी अहे.  

८.  स्ितंि न्यायपावलका:  

सघंराज्याच्या द्दनद्दमवती बरोबर स्वतंत्र न्यायपाद्दलकेची स्थापना करणे अवमयक ठरले. 

द्दजल्हा स्तरावर दयु्यम न्यायालय, त्यानतंर प्रत्येक राज्यात ईच्च न्यायालय व सवावत 

वरच्या स्तरावर सवोच्च न्यायालय ऄशी रचना केलेली अहे. राजकीय  सते्तच्या दबाव 

न्यायदानावर येउ नये म्हणून द्दवद्दधमंडळ व कायवकारीमंडळ यापासून न्यायपाद्दलका स्वतंत्र 

करययात अलेली अह.े त्यासाठी न्यायाधीशाचंी द्दनयकु्ती करययाचा ऄद्दधकार कायवकारी 

मंडळाला ऄसला तरी त्याला बडतफव  करययाचा ऄद्दधकार कायवकारी मंडळाला देययात 

अलेला नाही. त्याकरता द्दवद्दशष्ट पद्धती घालून देययात अलेली अहे.  
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९. घटना दुरुस्तीची व्यिस्था:  

भारताच्या राज्यघटनेमध्ये काळानरुूप बदल करययाच्या सोय केलेली अहे. कारण बदलती 

पररद्दस्थती व सामाद्दजक पररवतवन यानसुार घटनेत अवमयक ते बदल होणे ऄगत्याचे 

ऄसते. त्यादृष्टीने घटनादरुुस्तीच्या द्दवद्दशष्ट पद्धती घटनेत नमूद करययात अल्या अहेत. 

काही कमी महत्त्वाच्या मदुद््यावंर ससंदेच्या साध्या बहुमताने घटना दरुुस्ती होउ शकते. 

ऄन्य काही बाबतीत ससंदेच्या दोन्ही सभागहृात एकूण सदस्याच्या बहुमताने दरुुस्तीबाबत 

ठराव समंत व्हावा लागतो. तर ऄद्दतमहत्त्वाच्या दरुुस्तीला दोन्ही सभागहृात दोन-ततृीयाशं 

बहुमताने समंती द्दमळाल्यानतंर कमीत कमी ऄध्याव घटक राज्याचंी समंती ऄद्दनवायव मानली 

गेली अहे. ऄशाप्रकार ेभारतीय राज्यघटना लवद्दचक ऄसली तरी त्यात सहजासहजी बदल 

करता येत नाही.  

ऄशाप्रकार ेघटनाकारानंी स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन गरजा व भद्दवष्ट्यकाळाचा अकाकं्षा 

लक्षात घेउन भारताची राज्यघटना तयार केली. भारतीय राज्यघटनेवर बऱ्याच द्दवद्वानानंी 

टीकाद्दटप्पपणी केली अहे. अयव्हर जेद्दनगं्ज याचं्यामते “भारतीय राज्यघटना प्रामखु्याने 

आंग्लड सारखी अहे. केवळ भारत सरकारच नव्हे तर राज्य सरकार े सदु्धा आंग्लंडच्या 

पद्धतीप्रमाणे जबाबदार सरकार ेअहेत. भारत साववभौम लोकशाही प्रजासत्ताक अहे हे खर े

ऄसले तरी, अम्ही त्याला घटनात्मक राजेशाही म्हणू शकतो. कारण राष्ट्रपतीचे कायव 

पूणवपणे तसेच अहे जसे राजाचे अहे. कें द्र अद्दण राज्य याचं्या परस्पर सबंंधावर द्दवशेषतः 

व्यापार व वाद्दणज्य बाबत ऑस्रेद्दलयाच्या ऄनभुवाचा पररणाम जाणवतो. वणवभेद अद्दण 

जाती याद्दवषयीचा ऄपवाद वगळता ऄद्दधकार पत्रातील मूलभूत स्वातंत्र्य आंग्लंडच्या 

घटनात्मक आद्दतहासाच्या ऄनभुवातून घेतले अहेत. काही बाबतीत ऄमेररकेतील द्दववादाचंी 

छाप जाणवते.” (अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास; ग्रोवर अद्दण बेलेकर:५१५) काही 

आद्दतहासकारानंी भारतीय घटनेला 'कैची अद्दण गोंदचा' खेळ म्हटले अह.े तरी ज्या 

पररद्दस्थतीमध्ये घटनेची द्दनद्दमवती करययात अली, त्या पररद्दस्थतीमध्ये यापेक्षा चागंले 

सदं्दवधान द्दनमावण करता अले नसते. एम व्ही पायली म्हणतात की, “भारतीय घटना कायव 

करययासारखा दस्तावेज अहे, हा दस्तावेज अदशव अद्दण वास्तद्दवकता याचें द्दमश्रण अहे. 

ज्याने  भारतातील सवव लोकानंा एकत्र राहययाचा अद्दण स्वतंत्र भारताच्या द्दनद्दमवतीचा 

अधार प्रधान केला अहे.” 

     प्रगती        

१                      त्व स्पष्ट करा. 

३.६ भारतीय लोकशाहीची िाटचाल 

लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकासंाठी अद्दण लोकादं्वार े चालवलेले सरकार अहे. 

लोकशाहीत दोन प्रकार अहेत - प्रत्यक्ष लोकशाही अद्दण प्राद्दतद्दनद्दधक लोकशाही. प्रत्यक्ष 

लोकशाहीत साववजद्दनक द्दनणवय घेययासाठी नागररक थेट जबाबदार ऄसतात. ऄशी 

लोकशाही लोकाचं्या छोट्या गटासाठी शक्य अह. पण जेव्हा भारतासारखी लोकसखं्या 

मोठी ऄसते तेव्हा प्राद्दतद्दनद्दधक लोकशाही हाच योग्य ईपाय अहे. नागररक त्याचं्या 

मतदानाच्या ऄद्दधकाराद्वारे, त्याचं्या मतदारसंघात द्दकंवा पररसरात त्याचें प्रद्दतद्दनधी 
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द्दनवडतात. भारतात प्राद्दतद्दनद्दधक लोकशाही सवव स्तरावंर लागू केली जाते. ज्यामध्ये लोक 

पंचायत, नगरपाद्दलका मंडळे, राज्य द्दवधानसभा अद्दण ससंदेत त्याचें प्रद्दतद्दनधी द्दनवडतात. 

परतं ुलोकशाही ऄद्दधकाराचं्या यशस्वी ऄंमलबजावणीसाठी अद्दण देशाच्या द्दवकासासाठी, 

लोकानंी ऄद्दधक द्दनयद्दमतपणे द्दनणवय घेययामध्ये सहभाग घेतला पाद्दहजे. सहभागी 

लोकशाहीमध्ये समूह द्दकंवा समदुायाचे प्रमखु द्दनणवय घेययासाठी एकद्दत्रतपणे सहभागी 

होतात. भारतीय राज्यघटना सामाद्दजक न्याय द्दमळययाच्या ईिेशाने जी हमी देते त्यातून 

देशाची जद्दटलता अद्दण बहुलता प्रद्दतद्दबंद्दबत होते. भारताचा मूलभूत अदशव त्याच्या 

सदं्दवधानातून येतो. सदं्दवधानात नमूद केलेल्या प्रद्दियेनसुार कायदे केले जातात. हे कायदे 

राज्यघटनेने द्दनद्ददवष्ट केलेल्या ऄद्दधकाऱ्यादं्वार े लागू केले जातात. सवोच्च न्यायालय ह े

राज्यघटनेचे सवोच्च व्याख्याते अहे. जर अपण राज्यघटना, त्यातील कृती अद्दण 

वेळोवेळी केलेल्या सधुारणाचें बारकाइने द्दनरीक्षण केले, तर भारतीय नागररकांचे लोकशाही 

हक्क चागंल्या प्रकार ेजपले जातात अद्दण  सदं्दवधानाची रचना करताना राष्ट्राची जद्दटलता 

अद्दण बहुलता याचंाही द्दवचार केला जातो. तथाद्दप, द्दवशेषत: जात, समदुाय अद्दण द्दलंगावर 

अधाररत ऄसमानतेचा दीघव आद्दतहास ऄसलेल्या भारतासारख्या जद्दटल समाजात 

लोकशाहीची प्रद्दिया राबद्दवने सोपी गोष्ट नाही. स्वातंत्र्यानतंर लगेचच लोकशाही कायावद्दन्वत 

करययासाठी भारत सरकारने जे प्रयत्न केले ते द्दवलक्षण अहेत हे सत्य नाकारता येत नाही. 

पंचायती राज, मद्दहला अरक्षण, अद्ददवासी हक्क, ऄनसूुद्दचत जाती-जमाती कायदा, पाणी, 

द्दशक्षण अद्दण आतर ऄनेक के्षत्रातंील वाद हाताळणे अद्दण मूलभूत कतवव्याचं्या 

ऄंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी कायद्याची द्दनद्दमवती करणे यातून सरकारची काम करययाची 

द्दजि द्ददसून अली.  

वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतात प्राद्दतद्दनद्दधक लोकशाही अहे अद्दण जनतेचा अवाज 

राजकीय पक्षाशी सबंंद्दधत ऄसलेल्या द्दनवडून अलेल्या लोकादं्वार ेऐकला जातो. राजकीय 

पक्षाचे ईद्दिष्ट सरकारी शक्ती प्राप्त करणे अद्दण द्दवद्दशष्ट कायविमाचा पाठपरुावा करययासाठी 

त्या शक्तीचा वापर करणे अहे. राजकीय पक्ष हे सामाद्दजक अकलन अद्दण ते कसे ऄसावे 

यावर अधाररत ऄसतात. ज े राजकीय पक्षाचं्या प्रद्दतद्दनद्दधत्वानसुार वेगवेगळ्या गटाचं्या 

द्दहताचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करतात. राजकीय पक्षानंा प्रभाद्दवत करययासाठी वेगवेगळे द्दहतसबंंध 

काम करतात. जर त्याचें द्दहतसबंंध पूणव झाले नाही, तर ते राजकारणात द्दवद्दशष्ट द्दहतसबंंध 

जोपासययासाठी दसुरा राजकीय पक्ष द्दकंवा दबाव गट तयार करतात. प्रत्येक प्रदेशाच्या 

स्वतःच्या गरजा अद्दण अकांक्षा ऄसतात. प्रादेद्दशक राजकीय पक्ष अपापल्या प्रदेशाचा 

अवाज ईठवतात . तथाद्दप, प्रादेद्दशक राजकारण कधीकधी गुतंागुतंीची पररद्दस्थती अणते .  

त्यातूनच प्रादेद्दशक राजकारण अद्दण भारतातील फुटीरतावादी चळवळींच्या ईदय झालेला 

द्ददसून येतो.  

३.७  प्रादेवशक राजकारण  

प्रादेवशकता म्हणजे काय:  

प्रद्दसद्ध आद्दतहासकार द्दबपीनचदं्र यानंी प्रादेद्दशकते सबंंधी स्पष्टीकरण द्ददलेले अहे. 

त्याचं्यामते, “भारतीय सघंराज्याच्या ऄंतगवत व्यवहारीक कारणाचं्या अधार े एखाद्या 

राज्याची मागणी करने द्दकंवा ऄद्दस्तत्वात ऄसलेल्या राज्याच्या ऄंतगवत स्वायत्त प्रदेशाची 
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मागणी करणे याला अपण तोपयांत प्रादेद्दशकता म्हणू शकत नाही जोपयांत याला एखाद्या 

राज्याच्या ईववररत जनते द्दवरुद्ध शत्रतुापूणव भावनेने समोर अणले जात नाही. जेव्हा एखादे 

राज्य द्दकंवा प्रदेश अपल्या द्दहतसबंंधासंाठी पूणव देश द्दकंवा एखाद्या राज्याद्दवरुद्ध सघंषावला 

प्रोत्साद्दहत करतो तेव्हा त्याला  प्रादेद्दशकतावाद म्हटले जाते.” (अजादी के बाद का भारत; 

द्दबद्दपन चदं्र :१६६)        

भारतातील प्रादेद्दशकता ओळखययासाठी रशीद ईिी खान यानंी खालील प्रमाणे कसोट्या 

सादं्दगतल्या अहे. जास्तीत जास्त एकद्दजनसीपणा अद्दण जास्तीत जास्त वेगळेपण हा 

त्याचा अधार अहे. यात बोलीभाषा, सामाद्दजक रचना, वांद्दशक गट, लोकसखं्याशास्त्रीय 

वैद्दशष््टये, भौगोद्दलक सलंग्नता, सासं्कृद्दतक नमनुा, ऄथवव्यवस्था अद्दण अद्दथवक जीवन, 

ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी, राजकीय पार्श्वभूमी, अद्दण मानसशास्त्रीय जाणीव याचंा समावेश होतो.  

प्रादेद्दशकता ही द्दवद्दशष्ट भौगोद्दलक प्रदेशातील लोकाचंी ओळख अद्दण ईिेशाची सामान्य 

भावना म्हणून व्यक्त केली जाते. ही लोकानंा एकत्र अणून त्याचं्यात बंधतु्व अद्दण द्दनषे्ठची 

भावना द्दनमावण करते. तथाद्दप राष्ट्राच्या ईद्दिष्टादं्दवरुद्ध एखाद्या प्रदेशाच्या ऄत्याद्दधक 

असक्तीमळेु देशाचे ऄद्दस्तत्व, एकता अद्दण ऄखडंतेला मोठा धोका द्दनमावण होतो. 

प्रादेद्दशकतेचे राजकारण भारतात नवीन नाही. त्याची मळेु वसाहतवादी धोरणाचं्या काळात 

खोलवर रुजलेली अहे. द्दिद्दटश सरकारने द्दवद्दवध राजकीय पक्षानंा ईपलध ध करून द्ददलेली 

द्दभन्न मानद्दसकता, दृद्दष्टकोण अद्दण ऄनकूुलता यातून स्वतंत्र ऄद्दस्मतेची बीजे रोवल्या गेली. 

जातीच्या अधारावर ऄनेक राजकीय पक्षाचंा ईदय हे त्याचे धोतक होते. द्दिद्दटशाचं्या 

वसाहतवादी अद्दथवक धोरणामळेु काही प्रदेशाकंडे दलुवक्ष झाले. ज्यामळेु अद्दथवक द्दवषमता 

अद्दण प्रादेद्दशक ऄसमतोल यानंा चालना द्दमळाली. १९४० च्या दशकात डीएमके यानंी 

ईभारलेली िाह्मणेतर द्रद्दवड चळवळ पढेु स्वतंत्र तद्दमळ राज्याच्या मागणी मध्ये परावद्दतवत 

झाली. पररणामी अंध्र प्रदेशामध्ये तेलगू देशम पक्षाने वेगळ्या राज्याची मागणी केली. 

१९५० अद्दण १९६० च्या दशकामध्ये वेगळ्या राज्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात 

द्दहसंक स्वरूपाचे अंदोलने झाली. राज्य पनुरवचनेच्या ऄभ्यासादरम्यान भाद्दषक अयोगाने 

भाषेच्या अधार े वेगळ्या राज्याचं्या लोकाचं्या मागयया कशा पूणव केल्या ह ेअपण पाद्दहले 

अहे. ऄशाप्रकार े ऄनेक राज्याचं्या द्दनद्दमवतीने भारतात राजकीय प्रादेद्दशकवादाचा ईद्रेक 

झाला.१९७० अद्दण १९८०च्या दशकात  प्रादेद्दशकतेच्या अधार ेऄनेक राज्य द्दनद्दमवतीचे 

कायदे केले गेले.२००० च्या दशकामध्ये प्रादेद्दशक वदं्दचततेच्या भावनेमळेु मध्य प्रदेशातून 

छत्तीसगड, द्दबहार मधून झारखडं अद्दण ईत्तर प्रदेशातून ईत्तराखडं या तीन नवीन राज्यांची 

द्दनद्दमवती करययात अली. ऄशाच प्रकार े २०१४ मध्ये अंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळे 

करययात अले.  

प्रादेवशक राजकारणाचे पररणाम: प्रादेद्दशक राजकारणाचे पढुील प्रमाणे पररणाम झाले . 

१)   ऄनेक प्रादेद्दशक पक्षाचंा ईदय झाला.  

२)  प्रादेद्दशक समस्यावर लक्ष कें द्दद्रत करययासाठी स्वतंत्र ओळख द्दनमावण करययाची 

जनतेला सवय झाली.  
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३)  प्रादेद्दशकतेच्या ऄत्याद्दधक स्वरूपामळेु फुटीरतावादी चळवळी वाढल्या ज्यामळेु 

भारताच्या ऄंतगवत सरुके्षला धोका द्दनमावण झाला. त्याचेच द्योतक म्हणजे काद्दममरी 

दहशतवादी, तेलंगणा चळवळ व पंजाब                       होय.  

३.८ फुटीरतािादी चळिळ 

अपण या ऄगोदर बद्दघतल्या प्रमाणे भारतामध्ये कशाप्रकार े नवीन भाषावार राज्यांची 

पनुरवचना करययात अली. त्यातून प्रादेद्दशकवादाला नवे धमुार े फुटत गेले. त्याचे रूपातंर 

पढेु चालून अिमक अद्दण द्दहसंक फुटीरतावादी चळवळी मध्ये कसे झाले यासबंंधी 

ईदाहरणा दाखल काही राज्यांतील पररद्दस्थतीचा अपण अता अढावा घेणार अहोत.  

३.८.१  तेलंगणा विरुद्ध आंध्र प्रदेश : 

अंध्र प्रदेशामध्ये एकच भाषा अद्दण ससं्कृती ऄसून देखील द्दवकासातील ऄसमानता अद्दण 

अद्दथवक सधंी मधील द्दवषमता यावर अधाररत ईपप्रादेद्दशक अद्दण राजद्दनद्दतक सघंषव 

ईदयाला अला होता. १९५३ मध्ये अंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना करययात अली अद्दण 

१९५६मध्ये हैदराबाद मधील तेलग ुभाद्दषक प्रदेश अंध्र प्रदेशमध्ये सामील करययात अला. 

भाषावार राज्यद्दनद्दमवतीमळेु तेलग ुलोकाचंा सासं्कृद्दतक, राजनीद्दतक अद्दण अद्दथवक द्दवकास 

होइल ही त्यामागची धारणा होती. परतं ुतेलंगणा हा द्दनजामाच्या वचवस्वाखाली ऄसल्यामळेु 

ऄत्याद्दधक ऄद्दवकद्दसत होता. अंध्र के्षत्रातील लोकाचें राजकारण अद्दण प्रशासन यामध्ये 

वचवस्व ऄसल्याने अंध्र सरकार तेलंगणाच्या द्दवकासाकडे जाणूनबजूुन दलुवक्ष करते. त्यामळेु 

तेलंगणाचा अद्दथवक द्दवकास खुटंला अह े ऄशी भावना तेलंगणातील जनतेची होती. 

तेलंगणाचा जलदगतीने द्दवकास व्हावा म्हणून १९६९मध्ये वेगळ्या तेलंगणा राज्यासाठी 

अंदोलन ईभे राद्दहले. सरकारी नोकऱ्यामंधील पक्षपात अद्दण तेलंगणा मधील वाढती 

बेरोजगारी हा या अंदोलनाचा मखु्य अधार होता. १९१८ मध्ये हैदराबादच्या द्दनजाम 

सरकारने ऄसा द्दनयम केला होता की, सवव प्रशासद्दनक नोकऱ्यामंध्ये स्थाद्दनक लोकानंा 

प्राधान्य द्ददले जाइल.१९५६ मध्ये तेलंगणाचे अंध्रामध्ये द्दवलीनीकरण केले तेव्हा तेथील 

नेत्यामंध्ये ऄसा करार झाला होता की हा द्दनयम पढेुही चालू राहील अद्दण हैदराबाद मधील 

ईस्माद्दनया द्दवद्यापीठासमवेत सवव शैक्षद्दणक ससं्थामंध्ये तेलंगणामधील द्दवद्यार्थयाांना प्राधान्य 

द्ददले जाइल. परतं ुतेलंगणा मधील लोकाचें ऄसे म्हणणे होते की अंध्र सरकार जाणून बजूुन 

या द्दनयमाकडे दलुवक्ष करत अहे .  

१९६८ च्या शेवटी ईस्माद्दनया द्दवद्यापीठातील द्दवद्याथी नोकऱ्यामंधील भेदभावाच्या प्रश्नावर 

सपंावर गेले. लवकरच हे अंदोलन तेलंगणाच्या आतर भागात पसरले. त्यामध्ये १९६९ च्या 

सवोच्च न्यायालयाच्या द्दनणवयाने तेल ओतययाचे काम केले. कारण न्यायालयाने १९५६ 

मधील कराराला घटनाबाह्य म्हणून घोद्दषत केले. या अंदोलनाला सरकारी कमवचारी, 

द्दशक्षक, वकील, व्यापारी अद्दण आतर मध्यमवगावने मोठ्या प्रमाणात पाद्दठंबा द्ददला. (अजादी 

के बाद का भारत ;द्दबद्दपन चदं्र :४०३)  

वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी सघंद्दटतपणे अंदोलन चालवययासाठी तेलंगणा 

प्रजा सद्दमतीची (टी पी एस)  स्थापना करययात अली. यामध्ये कााँगे्रसमधील ऄसतंषु्ट नेतेही 

सामील झाले. प्रमखु राष्ट्रीय पक्षानंी अद्दण  साम्यवादी पक्षानंी या मागणीचा द्दवरोध केला 
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तर स्वतंत्र पाटी, सयंकु्त सोशाद्दलस्ट पाटी अद्दण जनसघंाच्या स्थाद्दनक कायवकत्याांनी या 

मागणीला समथवन द्ददले. परतं ुआंद्ददरा गाधंी अद्दण कााँगे्रसच्या कें द्रीय नेततृ्वाने या मागणीला 

सक्त द्दवरोध करून अंध्र सरकारला तेलंगणाच्या बाबतीत सहानभूुतीपूववक द्दवचार करययाची 

सूचना केली. त्यामळेु १९६९च्या ऄखेरीस या सघंषावचा शेवट झाला. तरीही १९७१च्या 

द्दनवडणकुामंध्ये टीपीएस ने तेलंगणातील १४ पैकी १० जागावंर द्दवजय द्दमळवला. 

द्दनवडणकुानंतंर कें द्र सरकारने एक करार करून १९५६ चा करार तसाच पढेु चालू 

ठेवययासंदभावत द्दनणवय घेतला अद्दण तेलंगणाच्या द्दवकासासाठी तेलंगणा के्षद्दत्रय सद्दमतीच्या 

स्थापनेची घोषणा केली. त्यामळेु               मध्यमवगीयाचें बऱ्याच प्रमाणात 

समाधान झाले. मखु्यमंत्री िह्मानदं रड्ेडी यांच्या जागी तेलंगणातील पी व्ही नरद्दसहंराव 

याचंी द्दनयकु्ती केली अद्दण सप्पटेंबर १९७१ मध्ये टीपीएस कााँगे्रसमध्ये द्दवलीन झाली.  

वरील व्यवस्थेमळेु तेलंगणातील जनतेचे समाधान तर झाले परतं ुअंध्र के्षत्रातील जनतेमध्ये 

यामळेु ऄसतंोष द्दनमावण झाला. त्याचं्या मते १९५६ चा मलुकी प्राधान्याचा द्दनयम द्दकतीही 

सशंोद्दधत केला तरी सरकारी नोकऱ्यामंध्ये अंध्र के्षत्रातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात 

प्रभाद्दवत करले. ऄशातच १९७२ मध्ये सवोच्च न्यायालयाने प्राधान्यिम द्दनयमाला चालू 

ठेवययास मान्यता द्ददल्यामळेु हा ऄसतंोष सघंषावच्या रूपात पढेु अला. तेलंगणा प्रमाणेच 

अंध्रमधील द्दवद्यार्थयाांनी अद्दण ऄराजपद्दत्रत कमवचाऱ्यानंी सपं अद्दण प्रदशवन करययास 

सरुुवात केली. त्याचें म्हणणे होते की, अंध्र प्रदेशचे सरकार नोकऱ्यामंध्ये पक्षपात करीत 

अहेत, कमवचाऱ्याचं्या द्दवरुद्ध भेदभाव करत अहे, डॉक्टराचें ऄसे म्हणणे होते की 

अरोग्याचा द्दनधी हैदराबाद शहराकडे वळवल्या जात अहे, वद्दकलानंा  अंध्र के्षत्रामध्ये वेगळे 

ईच्च न्यायालय पाद्दहजे होते, व्यापारी लोक प्रस्ताद्दवत शहरी सपंत्ती हदबंदी  द्दवधेयकाचा 

द्दवरोध करत होते, त्याचे मोठे जमीनदार अद्दण श्रीमंत शेतकरी समथवन करीत होते.  

पंतप्रधानानंी परत एकदा २७ नोव्हेंबर १९७२ रोजी करार करून १९५६ च्या मलुकी सेवा 

द्दनयमामंध्ये सशंोधन करून हा द्दनयम हैदराबाद शहरा करीता १९७७ पयांत अद्दण ईववररत 

तेलंगाना के्षत्रा साठी १९८० पयांत लागू राहील ऄसे घोद्दषत केले. या कराराला अधं्र 

के्षत्रातील जनतेने तेलंगणाच्या पक्षातील मानून अंदोलन ऄद्दधक तीव्र केले. ऄराजपत्रीत 

कमवचारी ऄद्दनद्दित काळासाठी सपंावर गेले. त्यानंी स्वतंत्र पाटी, जनसघं अद्दण काही ऄपक्ष 

नेत्यादं्वार ेप्रोत्साद्दहत होउन वेगळ्या राज्याची मागणी पढेु केली. त्याचें हे अंदोलन अता 

तेलंगणाच्या बरोबरच कें द्र सरकारच्या देखील द्दवरोधात होते. कााँगे्रसमधील काही नेत्यांचे 

याला समथवन होते. परतं ुसाम्यवादी पक्ष अद्दण द्दकसान सभा यांनी या मागणीला जोरदार 

द्दवरोध केला. आंद्ददरा गाधंींनी अंध्र जनतेच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीला कडाडून द्दवरोध 

करत सयंकु्त अंध्रप्रदेशचे समथवन केले. २१ द्दडसेंबर १९७२ मध्ये मलुकी द्दनयम द्दवधेयक 

लोकसभेमध्ये पाररत करून १७ जानेवारी १९७३ला नरद्दसहंराव सरकार बरखास्त केले व 

अंध्रप्रदेश मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यामळेु हळूहळू या सघंषाववर द्दनयतं्रण 

द्दमळवून सप्पटेंबर मध्ये कें द्र सरकारने सहासतु्री कायविम तयार केला. ज्यानसुार १९५६ चा 

मलु्की द्दनयम समाप्त करून राज्याच्या सवव प्रादेद्दशक द्दवभागामंध्ये स्थाद्दनक लोकानंा 

प्राधान्य देययाचे प्रावधान केले गेले. घटनेमध्ये ३२ वी दरुुस्ती करून हा कायविम लागू 

केला. ज्यामळेु ऄद्दधकाशं कााँगे्रस नेते सतंषु्ट झाले. द्दडसेंबर १९७३ मध्ये राष्ट्रपती राजवट 

हटवययात अली अद्दण सववसंमतीने मखु्यमंत्री बनलेले वेंगल राव यानंा हा फामूवला लागू 

करययास सागंययात अले. पररणामी अंध्रप्रदेशच्या दोन्ही प्रादेद्दशक द्दवभागातील वेगळ्या 
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राज्याची मागणी समाप्त झाली तथाद्दप नतंर बीजेपी ने याला अपला कायविम बनवले. 

(अजादी के बाद का भारत ;द्दबद्दपन चदं्र : ४०६)  

तेलंगणा अद्दण अंध्र के्षत्रातील जनतेच्या वेगळ्या राज्याची मागणी कें द्र सरकारने फेटाळून 

लावली कारण आतर द्दठकाणीही ऄशीच मागणी होययाची शक्यता होती. परतं ु या दोन्ही 

के्षत्रातील मागयया मान्य करययास वाव होता कारण याचं्या मागयया जातीयवादी अद्दण 

सासं्कृद्दतक नसून अद्दथवक स्वरूपाच्या होत्या. या सघंषावमधून एक गोष्ट द्दशकायला द्दमळाली 

ती म्हणजे दोन वेगळ्या राज्यातील नव्हे तर एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या के्षत्रातील 

अद्दथवक द्दवषमता दूर करून सपूंणव राज्याचा एकद्दत्रत द्दवकास करणे अवमयक अहे. 

त्याचबरोबर हे ही माहीत  झाले की केवळ भाषेच्या अद्दण सासं्कृद्दतकतेच्या अधारावर 

जनतेमध्ये ऐक्य भावना द्दनमावण होउ शकत नाही.  

३.८.२  आसाम: 

असामी लोकसखं्येच्या दृष्टीने एक छोटेसे राज्य अह.े येथील जनतेला अपल्या असामी 

ओळख कमी होययाच्या द्दकंवा पसूुन जाययाच्या भीतीने बऱ्याच वषावपासून घेरले अहे. 

त्याची कारणे पढुील प्रमाणे अहे, 

(१)  असामी लोकाचें म्हणणे अहे की, कें द्र सरकारने असाम वर नेहमीच भेदभावपूणव 

नीतीचा ऄवलंब केला अहे. कें द्रीय द्दनधी वाटपात अद्दण औद्योद्दगक व अद्दथवक द्दवभाग 

याचें स्थान द्दनधाव ररत करताना हा भेदभाव प्रकषावने द्ददसून येतो. असाम मधील कच्चे 

तेल, चहा अद्दण प्पलायवडु ईद्योगामंधून प्राप्त होणारे कराच्या स्वरूपातील 

ईत्पन्नापासून असामला वदं्दचत केले अह.े त्याचें म्हणणे होते की, असाम मधील 

ईत्पादनातून देशातील आतर भागाचा द्दवकास केला जातो. त्याचप्रमाणे असाम मधील 

चहा, प्पलायवडु अद्दण आतर वस्तूंचे ईत्पादन अद्दण द्दविी व्यवहारावर बाहेरून 

अलेल्या लोकाचंा द्दवशेषतः मारवाडी अद्दण बंगाली लोकांचा कध जा अहे अद्दण या 

ईद्योगातील मजूरही ऄद्दधकाशं गैरऄसामी अहे. त्यामळेु त्यानंी ऄशा मागयया केले की 

चहा अद्दण प्पलायवूड ईद्योगातून द्दनमावण होणार े कर स्वरूपातील ईत्पन्नामध्ये 

ऄसामला ऄद्दधक द्दहस्सा देययात यावा, तेलातील रॉयल्टी वाढवययात यावी, कें द्राची 

अद्दथवक सहायता अद्दण योजना वाढद्दवययात याव्या, असाम मध्ये तेलाचे कारखाने 

ई  रययात यावे, असामला आतर भारताबरोबर रले्वेद्वार े चागंल्या प्रकार े जोडययात 

यावे अद्दण राज्य व कें द्र सरकार मधील शासकीय सेवांमध्ये असामी लोकानंा 

जास्तीच्या सधंी द्ददल्या जाव्यात. 

(२)  वसाहद्दतक कालखडंामध्येच नाही तर स्वातंत्र्यानतंरही असाममध्ये गेलेल्या बंगाली 

लोकानंी शासकीय नोकऱ्या, शैक्षद्दणक ससं्था अद्दण अधदु्दनक व्यवसाय यामध्ये 

वचवस्व द्दनमावण केलेले अहे. शैक्षद्दणक दृष््टया मागास ऄसल्यामळेु असामी यवुक 

बंगाली यवुकांशी स्पधाव करू शकत नव्हते. त्यामळेु असामी भाषी लोकामंध्ये ऄशी 

भावना द्दनमावण झाली की, द्दशक्षण अद्दण मध्यमवगीय नोकऱ्यामंध्ये बंगाली लोकाचं्या 

वचवस्वामळेु असामी भाषा अद्दण ससं्कृतीला धोका द्दनमावण झाला अहे. पररणामी 

१९५०च्या दशकामंध्ये असामी भाषी लोकानंी सरकारी नोकऱ्यामंध्ये प्राधान्य 

देययासाठी अद्दण असामी भाषेला राज्याची एक मात्र भाषा बनद्दवययासाठी तसेच 



 

 

भारतीय संविधान, लोकशाही, प्रादेवशक 

राजकारण ि फुटीरतािादी चळि   
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असामी भाषेला शैक्षद्दणक माध्यम बनवययासाठी अंदोलन ईभे केले. सरकारी 

भाषेच्या पररवतवनासाठी चाललेल्या या अंदोलनामळेु बंगाली अद्दण ऄसामी भाषी 

लोकामंध्ये शत्रतु्व द्दनमावण होउन १९६०च्या समुारास भाषाइ दगं्यानंा सरुुवात झाली. 

लवकरच १९६० मध्येच बागंला भाषी अद्दण काही जनजातीय समदुायाच्या आच्छे 

द्दवरुद्ध असामच्या द्दवधानसभेत एक कायदा करून असामीला एक मात्र सरकारी 

कामकाजाची भाषा घोद्दषत करययात अले. तसेच १९७२ मध्ये गवुाहाटी द्दवद्यापीठाशी 

सबंंद्दधत सवव महाद्दवद्यालयामंध्ये ऄसामी भाषेला द्दशक्षणाचे माध्यम म्हणून मान्यता 

द्ददली. याचा पररणाम म्हणून जनजातीय समदुायांनी असाम मधून वेगळे होययाची 

मागणी केली.  

(३)  असाम मधील ऄशातंतेला द्दतसर ेकारण म्हणजे बंगाल, बागंलादेश अद्दण नेपाळ मधून 

येणाऱ्या बेकायदेशीर द्दवदेशी स्थलातंररताचंा प्रश्न होय. मोठ्या प्रमाणातील गैरऄसामी 

लोकसखं्येमळेु असामच्या जनतेमध्ये ऄशी भीती द्दनमावण झाले की अपल्याच 

प्रदेशामंध्ये अपण ऄल्पसखं्याकं होउन जाउ. पररणामी अपली भाषा अद्दण 

ससं्कृती दसुऱ्याचं्या अधीन होउन जाइल, ऄथवव्यवस्था अद्दण राजकारणातील 

अपले वचवस्व समाप्त होइल व शेवटी असामी समदुाय म्हणून ऄसलेली अपली 

ओळख अद्दण द्दवद्दशष्टता नष्ट झाल्याद्दशवाय राहणार नाही.  

राजकीय मिुा म्हणून बेकायदेशीर स्थलातंररताचंा प्रश्न १९५० पासूनच पढेु येत होता .परतं ु

याचा द्दवस्पोट १९७९ मध्ये झाला. कारण बेकायदेशीर अलेले हे स्थलातंररत राज्यामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात मतदार बनले होते . १९७९ मध्ये होणाऱ्या द्दनवडणकुामंध्ये बेकायदेशीर 

स्थलातंररताचंा वरचष्ट्मा राहील या भीतीने ऑल असाम स्टूडेंट यदु्दनयन अद्दण असाम गण 

सगं्राम पररषद यानंी बेकायदेशीर स्थलातंररताचं्या द्दवरोधात चळवळ सवव सरुू केली. 

अंदोलनकत्याांचा दावा होता की, या द्दवदेशी लोकांची लोकसखं्या एकूण लोकसखं्येच्या 

३१ ते ३४ टक्यापंयांत मोठी अहे. त्यामळेु कें द्र सरकारकडे त्यानंी ऄशी मागणी केली की, 

असामच्या सीमा बंद करून बेकायदेशीर स्थलातंररतावंर बंदी अणावी अद्दण या  

स्थलातंररताचंी  ओळख पटवून त्यांची नावे मतदार यादी मधनु कमी करावी व तोपयांत 

द्दनवडणूका घेययात येउ नये. या अंदोलनाला आतके समथवन द्दमळाले की १६ पैकी १४ 

मतदार सघंामध्ये द्दनवडणकुा होउ शकल्या नाही.  

१९७९ ते १९८५ दरम्यान असाम मध्ये राजनीद्दतक ऄद्दस्थरता, राज्य सरकारची 

ऄस्तव्यस्तता अद्दण राष्ट्रपती राजवट लागू होणे ऄशा घटना घडल्या. याच दरम्यान सतत 

द्दहसंक चळवळी, सपं, कायदेभंग आत्यादी गोष्टींमळेु जनजीवन ठप्पप झाले होते. बरीच वषव कें द्र 

अद्दण राज्यातील नेत्यामंध्ये चचेच्या ऄनेक फेऱ्या झाल्या होत्या परतं ु त्यातून कोणतेही 

समाधान द्दनघू शकले नाही. ऄशातच कें द्रसरकारने १९८३ मध्ये घेतलेल्या द्दनवडणकुांवर 

जवळजवळ पूणव बद्दहष्ट्कार टाकला गेला. असामी भाषी बहुसखं्याकं ऄसलेल्या प्रदेशामंध्ये 

दोन टक् क् यापेंक्षाही कमी मतदान झाले. कााँगे्रसने सरकार बनवले परतं ु त्याला वैधता 

नव्हती. याच वेळी राज्यव्यापी द्दहसेंमध्ये  जवळ जवळ तीन हजार लोक मारले गेले. १९८३ 

नतंर परत चचाव होउन शेवटी राजीव गाधंी सरकार अंदोलकासंोबत १५ ऑगस्ट १९८५ 

मध्ये एका करारावर स्वाक्षरी करययास यशस्वी झाले.या करारानसुार १९५१ ते १९६१ 

च्या दरम्यान असाम मध्ये अलेल्या द्दवदेशी नागररकानंा मतदानाचा ऄद्दधकार अद्दण 
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नागरीकता द्ददली जाइल ऄसे ठरले. १९६१ ते १९७१ दरम्यान अलेल्या नागररकांना दहा 

वषव मतदानाचा ऄद्दधकार द्ददला जाणार नाही परतं ु नागररकत्वाचे आतर ऄद्दधकार द्ददले 

जातील. १९७१ नतंर अलेल्या लोकानंा वापस पाठवले जाइल. असामच्या अद्दथवक 

द्दवकासासाठी स्वतंत्र पॅकेज द्ददल्या जाइल. औद्योद्दगक द्दवकासासाठी दसुरा एक तेल 

शदु्धीकरण कारखाना, एक कागदाचा कारखाना अद्दण एक तादं्दत्रक द्दशक्षण ससं्था स्थापन 

केल्या जाइल ऄशा तरतदुी होत्या. त्याचबरोबर असामी लोकाचं्या सासं्कृद्दतक, सामाद्दजक 

अद्दण भाषाइ ऄद्दस्मतेला सरुक्षा प्रदान करययाकरता प्रशासद्दनक रक्षा कवच देययाचे मान्य 

केले. ( अजादी के बाद का भारत ;द्दबद्दपन चदं्र : ४११)  

वरील कराराच्या अधारावर मतदार यादी तयार करययासाठी गाभंीयाव ने काम सरुु केले गेले. 

तत्कालीन द्दवधानसभा भगं करून द्दडसेंबर १९८५ मध्ये पनु्हा द्दनवडणकुा घेययात अल्या. 

असाम गण पररषदेला द्दवधानसभेमध्ये १२६ पैकी ६४ जागावंर द्दवजय द्दमळाला. ऑल 

असाम स्टुडटं यदु्दनयनचा नेता प्रफुल्ल महतंो ३२व्या वषी स्वतंत्र भारतातील सवावत तरुण 

मखु्यमंत्री बनला अद्दण या बरोबरच असाम मधील  दीघवकालीन जहालवादी राजकारणाचा 

शेवट झाला. परतं ु त्याच बरोबर वेगळ्या राज्यासंाठी बोडो जमात अद्दण फुटीरतावादी 

यनुायटेड द्दलबरशेन फं्रट ऑफ असाम (ईल्फा) याचंा ईदय झाला. 

ऄशाप्रकार े असाम मधील बेकायदेशीर स्थलातंररताचं्या द्दवरोधातील हे अंदोलन 

जातीयवादी अद्दण फुटीरतावादी नसून अद्दथवक व सासं्कृद्दतक द्दवकासासाठी होते ऄसे 

द्ददसून येते. यामळेु भारताच्या एक्यामध्ये अद्दण ऄखडंते मध्ये कोणताही ऄडथळा द्दनमावण 

झाला नाही.  

३.८.३ पंजाब: 

१९८०च्या दशकामध्ये पंजाब फुटीरतावादी चळवळीचा बळी ठरला. १९४७च्या पूवी 

पंजाब मध्ये जाद्दतयवाद द्दहदूं, मदु्दस्लम अद्दण द्दशख या तीन जमातींमध्ये द्दत्रशकूं पद्धतीने 

ऄद्दस्तत्वात होता. ज्यामध्ये एकाच्या द्दवरुद्ध दोघे ऄसे अलटून पालटून चालत ऄसे. परतं ु

१९४७ च्या नतंर पंजाब मधून मदु्दस्लम जद्दतयवाद नष्ट होउन द्दहदूं अद्दण शीख 

एकमेकादं्दवरोधात ईभे ठाकले. प्रारभंापासूनच ऄकाली नेततृ्वाने जद्दतयवादाचा ऄंगीकार 

केला होता. धमवद्दनरपेक्ष व्यवस्थेचा द्दवरोध करून ऄकाली दलाने धमव अद्दण राजकारण 

अम्ही वेगळं करू शकत नाही ऄसे सादं्दगतले. तसेच ऄकाली दल द्दशखाचंी एक मात्र 

प्रद्दतद्दनधी अहे ऄसे त्याचें म्हणणे होते.  त्यानंी द्दहदूं वर ऄसा अरोप लावला की त्याचं्यावर 

िाह्मणवादी हुकूमशाही लादली जात अह.े त्यामळेु द्दशखाचंी ओळख नष्ट होत ऄसून द्दशख 

धमव खतर े मे ऄसा नारा द्ददला. तसेच कााँगे्रसला द्दहदंतु्ववादी सघंटना सबंोधून द्दशख 

समदुायामंध्ये कााँगे्रस द्दवरोधी वातावरण द्दनमावण केले. १९५३ मध्ये मास्टर ताराद्दसहं 

म्हणतात की, “आंग्रज चालले गेले परतं ु अम्हाला स्वातंत्र्य द्दमळाले नाही, अमच्यासाठी 

स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त मालकामंधील बदल अहे. गोर ेजाउन काळे अले. लोकशाही अद्दण 

धमवद्दनरपेक्षतेच्या अडून अमच्या धमावला  व जातीला डावलययात येत अहे.” 

ऄकाली दलाने गरुुव्दाराचंा द्दवशेषतः सवुणव मंद्ददराचा अपल्या राजकारणासाठी मोठ्या 

प्रमाणात ईपयोग करययास सरुुवात केली होती.१९६६ पयांत पंजाब मध्ये मखु्यता दोन मिेु 

प्रमखु होते पद्दहला राज्याच्या भाषे सबंंद्दधत होता. द्दहदूं जनता द्दहदंी भाषेसाठी अग्रही होती 
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तर द्दशखाचें म्हणणे होते की गरुुमखुी द्दलपीतील पंजाबी ही राज्याची भाषा ऄसावी. दसुरा 

मिुा पंजाबी सूभ्याबिल होता, जो ऄद्दधक भावनात्मक अद्दण फुटीरतावादी म्हणून पढेु 

अला. १९५५ मधील राज्यपुनरवचना अयोगाच्या स्थापनेनंतर ऄकाली दल, सी पी अय, 

काही कॉगें्रस नेते अद्दण पंजाबी द्दवद्वानानंी भाषेच्या अधारावर पंजाबची पनुरवचना करययात 

यावी ऄशी मागणी केली. ज्यानसुार पंजाबी भाषीक पंजाब अद्दण द्दहदंी भाषीक हररयाणा 

याचंी द्दनद्दमवती केली जावी. परतं ु या मागणीला पंजाब मध्ये म्हणावी तशी सहमती 

नसल्यामळेु त्याचंी द्दह मागणी फेटाळल्या गेली. १९५६ साली पेप्पसू पंजाबमध्ये सामील 

केले गेले. परतं ुलवकरच मास्टर ताराद्दसगं याचं्या नेततृ्वाखाली ऄकाली दलाने पंजाबच्या 

मागणीसाठी सघंषव ईभा केला. त्याचें म्हणणे ऄसे होते की, “द्दशखानंा अपल्या स्वतंत्र 

प्रदेशाची अवमयकता ऄसून त्याचंा धमव अद्दण राजकारण याचें वचवस्व राहययासाठी ते 

अवमयक अहे.” जाद्दतयवादी अधारावर पंजाबच्या मागणीला नेहरंूचा द्दवरोध होता कारण 

त्याचें म्हणणे होते की, यामळेु राजसत्ता अद्दण समाज याचं्या धमवद्दनरपेक्ष चररत्राला धक्का 

पोहोचेल. परतं ु सतं फतेह द्दसहं यानंी मास्टर तारा द्दसहं यानंा ऄकाली दलातून बाहेर 

केल्यानतंर पंजाबची मागणी फक्त भाषेच्या अधारावर केल्यामळेु अद्दण हररयाणामधील 

जनतेने द्दहदंी भाषी हररयाणाची अद्दण कागंडा द्दजल्ह्याने द्दहमाचल प्रदेश मध्ये जाययाची 

मागणी केल्यामळेु १९६६ मध्ये पंजाब अद्दण हररयाणा या दोन स्वतंत्र राज्याचंी द्दनद्दमवती  

करययात अली व कागंडा द्दजल्हा द्दहमाचल प्रदेश मध्ये द्दवलीन करययात अला. परतं ु

चदंीगड कोणाला द्दमळाले पाद्दहजे यावरून वाद झाल्याने चदंीगडला कें द्रशाद्दसत प्रदेश म्हणून 

मान्यता द्ददली गेली.  

भाषावार पंजाबी राज्याची मागणी पूणव करूनही पंजाब मधील समस्येचे समाधान झाले नाही 

कारण ही समस्या राजकीय नसून जातीयवादी होती. त्यामुळे पंजाब मधील समस्या नव्या 

रुपात पढेु अली. पंजाबच्या द्दनद्दमवतीनतंर ऄकाली दलाकडे कोणताही राजकीय कायविम 

राद्दहला नसल्याने,जनसमथवन द्दमळवययासाठी जाद्दतयवादी तत्वाचा अधार घेययाद्दशवाय 

पयावय राद्दहला नाही. सतं लोंगोवाल याचं्या नेततृ्वामध्ये ऄकाली दलाने पंतप्रधानांना 

धाद्दमवक, राजनीद्दतक, अद्दथवक अद्दण सामाद्दजक ऄशा ४५ मागययाचें मागणी पत्र सोपवून 

त्यासाठी चळवळ सरुू केली.  याचंी एक मागणी पूणव केले की दसुरी मागणी ईभे राहत ऄसे. 

त्याचंा मखु्य दृद्दष्टकोन हा होता की पंजाब एक द्दशख धमीय राज्य अहे अद्दण ऄकाली दल 

द्दशख धमीय पाटी ऄसल्यामळेु भारतीय सघंराज्याच्या रचनेपेक्षा शे्रष्ठ अहे.  

१९७० च्या दशकामध्ये जातीयवादी तत्त्वानंा खूष करययाच्या नीतीमळेु पंजाब मध्ये 

१९७९च्या दरम्यान जहाल जातीयवादी अतंकवादाची सरुुवात सतं द्दभदं्रावंाले याचं्या 

नेततृ्वात झाली. याला ग्यानी झेलद्दसगं याचं्या नेततृ्वाखालील पंजाब कााँगे्रसचा मकु पाद्दठंबा 

होता. द्दभदं्रावंाले अद्दण ऄमरीक द्दसहं याचं्या नेततृ्वाखाली ऑल आंद्दडया द्दशख स्टूडेंट 

फेडरशेनने अपल्या अतंकवादाची सरुुवात २४ एद्दप्रल १९८० रोजी द्दनरकंारी सपं्रदायाचे 

प्रमखु याचंी हत्या करून केली. यानतंर ऄनेक द्दनरकंारी, ऄद्दधकारी अद्दण कााँगे्रसच्या 

कायवकत्याांच्या हत्या झाल्या. सप्पटेंबर १९८१ मध्ये एक वतृ्तपत्र सपंादक जगत नारायणची 

हत्या झाली. ते द्दभदं्रावंालेचे प्रमखु टीकाकार होते. ग्यानी झैल द्दसहं  यानंी द्दभदं्रांवाले यानंा 

सरकारी कारवाइ पासून वाचवले. १९८२ मध्ये द्दभदं्रावंाले यानंी अपल्याला सरुद्दक्षत 

करययाकरता सवुणव मंद्ददराच्या गरुुनानक भवन मध्ये असरा घेतला अद्दण तेथून ते 

अपल्या अतंकवादी कायववाह्याचें नेततृ्व करू लागले. द्दभदं्रावंाले अता पंजाबच्या 
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राजकारणातील प्रमखु नेततृ्व म्हणून पढेु अले. १९८३ नतंर त्यानंी मोठ्या प्रमाणात 

द्दहदूंनंा अपला द्दनशाणा बनवायला सरुुवात केली. ऄसे ऄसले तरी पंजाब प्रशासन अद्दण 

भारत सरकार या अतंकवाद्यादं्दवरुद्ध कारवाइ करययास कच खात होते. द्दभदं्रावंाले यानंी 

बाँका, दकुाने अद्दण शस्त्रागार लटूुन अपल्याला अद्दथवक अद्दण शस्त्राऄस्त्राचं्या दृष्टीने 

मजबूत बनवले. 

एद्दप्रल १९८३ मध्ये पोलीस महाद्दनदेशक अटवाल याचंी स्वणव मंद्ददरातून प्राथवना अटोपून  

बाहेर येताना हत्या करययात अली. याबरोबरच  अतंकवादी कारवाया वाढत जाउन द्दशख 

अद्दण द्दहदूंचं्या मध्ये जातीयवादी भावना वाढायला लागली. द्दभदं्रावंाले अता भारतीय 

राजसते्तच्या द्दवरुद्ध सशस्त्र संघषावच्या नारा देउ लागले.  

१९८४ मध्ये पंजाबची द्दस्थती मोठ्या प्रमाणात द्दबघडायला लागली. ऄकाली नेततृ्वाने ३ 

जून १९८४ पासून अतंकवादाचा नवा ऄध्याय सरुू करययाचे अव्हान करून त्यासाठी 

जन समथवन द्दमळवययाचा प्रयत्न सरुू केला. या द्दस्थतीमध्ये सवावत धोकादायक प्रकार 

म्हणजे पंजाब मध्ये पाद्दकस्तानचा वाढता हस्तके्षप होता. पाद्दकस्तानने भारताचा द्दवरुद्ध 

अतंकवादी सघंटनांना प्रद्दशक्षण देणे व शस्त्रासे्त्र परुद्दवणे ऄसे कायव सरुू केले. द्दवदेशातील 

काही जाद्दतयवादी शीख समदुायाने सदु्धा अद्दथवक अद्दण शस्त्रास्त्राचं्या रूपात मदत घेउन 

प्रोत्साहन द्ददले. यामळेु पंजाब अद्दण पूणव देशाच्या ऐकतेला व शातंतेला धोका द्दनमावण 

झाल्याची भावना द्दनमावण झाली. द्दहदूंनी पंजाब सोडून जाययास सरुुवात केली. जास्तीत 

जास्त गरुुद्वाराचंी तटबंदी करून त्यानंा शस्त्रागाऱ् यामंध्ये रूपातंररत केले जात होते. एकूण 

काय तर पंजाबमध्ये ईठावाची जोरदार तयारी सरुू होती अद्दण जनतेचा सरकारवरील 

द्दवर्श्ास झपाट्याने कमी होत चालला होता.  

मे १९८४ च्या शेवटी हे स्पष्ट झाले की  पंजाबी अतकंवादाच्या द्दवरुद्ध बलप्रयोग 

करययाद्दशवाय पयावय नाही. तेव्हा  ऑपरशेन ध लू स्टार ची योजना बनवययात अली. 

त्यानसुार ३ जून १९८४ रोजी भारतीय सेनेने सवुणवमंद्ददराला वेढा घातला अद्दण ५ जून 

रोजी मंद्ददरात प्रवेश केला. परतं ु सेनेच्या ऄनमुानापेक्षा अतंकवाद्याचंी सखं्या अद्दण 

शस्त्रासे्त्र कीतीतरी ऄद्दधक प्रमाणात होती. त्यामळेु ही छोटी कायववाही न राहता द्दतला 

यदु्धाचे स्वरूप अले. सवावत धोकादायक गोष्ट म्हणजे मंद्ददरामध्ये जवळपास एक हजार 

भाद्दवक ऄडकले होते. त्यामधील बरचेसे दोन्ही बाजूकडील गोळीबारामध्ये मारले गेले. 

ऄकाल तख्त पूणवतः नष्ट झाले. हरमंद्ददर सद्दहब जे शीखाचें सवावत पद्दवत्र स्थळ होते 

त्याच्यावर गोळीबाराच्या खणुा द्ददसत होत्या. तरीपण सैद्दनकानंी अपल्याकडून ऄनेकाचें 

बद्दलदान देउन काळजी घेतली होती. या कारवाइमध्ये द्दभदं्रावंाले  अद्दण त्याचें ऄनेक 

ऄनयुायी मारले गेले.  

ऄद्दधकतर लोकानंी याला अतंकवादद्दवरोधी कारवाइ न मानता धमव द्दवरोधी अद्दण द्दशख 

समदुायाच्या ऄपमान म्हणून बद्दघतले. परतं ुत्यासोबतच ऑपरशेन ध लू स्टार ने ह ेदाखवून 

द्ददले की भारत सरकार कोणत्याही अतंकवादाला सपंवययासाठी खबंीर अहे. ऑपरशेन 

ध लू स्टारच्या नतंर द्दशख अतंकवाद्यानंी आंदीरा गाधंी यानंी सवुणवमंद्ददराला ऄपद्दवत्र 

केल्याबिल बदला घेययाची शपथ घेतली अद्दण त्याचाच पररणाम म्हणून ३१ ऑक्टोंबर 

१९८४ रोजी आंद्ददरा गाधंींच्या सरुक्षा पथकातील दोन द्दशख रक्षकानंी त्याचंी हत्या केली. 



 

 

भारतीय संविधान, लोकशाही, प्रादेवशक 

राजकारण ि फुटीरतािादी चळि   

 

 

 

49 

द्दवशेष म्हणजे त्याचं्या या सरुक्षारक्षकांना हटवययाचा सल्ला द्ददला गेला होता. पण त्यानंी 

धमवद्दनरपेक्ष भारतामध्ये ऄसे अपण करू शकत नसल्याचे सादं्दगतले होते. आंद्ददरा गाधंींच्या 

हते्तने ईत्तर भारतामध्ये द्दशखद्दवरोधी भावना द्दनमावण होउन जातीय दगंली ईसळल्या. 

द्ददल्लीमधील द्दहंसक कारवाइमध्ये ऄडीच हजार लोक मारले गेले. आंद्ददरा गाधंींच्या जागी 

पंतप्रधान म्हणून नोव्हेंबर १९८४ मध्ये राजीव गाधंी यानंी शपथ घेतली. त्यानंी द्दडसेंबर 

१९८४ च्या द्दनवडणकुांनतंर पंजाब मधील समस्या सोडवययासाठी कंबर कसली. त्यासाठी 

जानेवारी १९८५मध्ये ऄटक केलेल्या सवव ऄकाली दलाच्या नेत्यानंा सोडून देययात अले 

अद्दण त्याचं्यासोबत चचाव सरुू केली. ह्या गोष्टी मळेु पजंाबच्या समस्या सटुययापेक्षा 

ऑपरशेन ध लू स्टार मळेु द्दमळालेला फायदाही नष्ट झाला अद्दण अतंकवादास नवसजंीवनी 

द्दमळाली. तरीपण ऑगस्ट १९८५ मध्ये राजीव गाधंी अद्दण लोंगोवाल यानंी पंजाब 

करारावर स्वाक्षरी केली. कें द्र सरकारने ऄकालींच्या प्रमखु मागयया मान्य केल्या तर आतर 

मागययावंर पनुद्दववचार करययाचे  अर्श्ासन द्ददले. सप्पटेंबर १९८५ मध्ये राज्य द्दवधानसभा 

अद्दण ससंदेच्या द्दनवडणकुा होणार होत्या त्या द्दनवडणकुामंध्ये भाग घेययाची घोषणा २० 

ऑगस्ट १९४५ रोजी लोंगोवाल यानंी केली. त्याच द्ददवशी अतंकवाद्यानंी लोंगोवाल यांची 

हत्या केली. पद्दहल्यादंा ऄकालींना राज्य द्दवधानसभेमध्ये पूणव बहुमत प्राप्त झाले अद्दण 

सूरद्दजत द्दसहं बरनाला याचं्या नेततृ्वात  सरकार स्थापन करययात अले. बरनाळा 

सरकाच्या ऄकायवक्षमतेमळेु अतंकवादी समदुाय पनु्हा संघद्दटत होउ लागले. त्याचं्यावर 

द्दनयतं्रण ठेवणे सरकारला शक्य झाले नाही म्हणून १९८७ मध्ये राष्ट्रपती शासन लागू केले 

गेले. राष्ट्रपती शासन लागू करूनही  पंजाब मधील अतंकवाद वाढतच गेला. शेवटी १९८८ 

मध्ये कें द्र सरकारने ऑपरशेन ध लॅक थंडर राबवून  स्वणव मंद्ददरातून अतंकवाद्यानंा बाहेर 

काढययात यश द्दमळवले .१९९१ मध्ये नरद्दसहंराव सरकारने अतंकवाद्याचं्या द्दवरुद्ध कठोर 

कारवाइ केली. त्याबरोबरच  फेिवुारी १९९२च्या द्दनवडणकुामंध्ये यश द्दमळवलेल्या 

पंजाबच्या बेऄंत द्दसहं याचं्या नेततृ्वाखालील कााँगे्रस सरकारने अतंकवाद्याचं्या द्दवरुद्ध  

कडक पावले ईचलली. या व्यद्दतररक्त सी पी अय अद्दण सीपीएम या दोन साम्यवादी पक्षांनी  

मोठ्या प्रमाणात अतंकवादाच्या द्दवरुद्ध भूद्दमका घेतल्यामुळे १९९३ पयांत पंजाब मधून 

अतंकवादाचा सफाया झाला. ऄशाप्रकार े पंजाब मधील फुटीरतावादी चळवळ ही 

जातीयवादी भूद्दमका घेउन ईदयास अली होती. ज्यामळेु भारताच्या ऄंतगवत सरुके्षला व 

ऄखडंतेला धोका द्दनमावण झाला होता. तथाद्दप या अतंकवादा द्दवरुद्ध सरकारने कडक 

पावले ईचलल्यामळेु यावर द्दनयतं्रण द्दमळवले गेले. पण त्यासाठी आंदीरा गाधंी सारख्या 

नेत्यानंा अपला जीव गमवावा लागला.  

३.८.४  जम्मू आवण कावममर:  

ऑक्टोंबर १९४७ मध्ये द्दवलीनीकरणाच्या पत्रावर स्वाक्षरी झाल्यापासून जम्मू अद्दण 

काममीरला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० नसुार द्दवशेष राज्याचा दजाव देययात 

अलेला होता. काममीर ससं्थानाने भारतात द्दवलीन होताना फक्त द्दवदेशनीद्दत, दळणवळण 

अद्दण सरंक्षण याचेच हस्तातंरण कें द्र सरकारला केले होते बाकी बाबतीमध्ये जम्मू अद्दण 

काद्दममर स्वायत्त होते. या राज्याला अपले वेगळे सदं्दवधान बनवययाची, वेगळा राज्यप्रमखु 

(सद्र ए ररयासत ) द्दनवडययाची अद्दण अपला वेगळा ध्वज बनवययाची परवानगी होती. 

त्याचा ऄथव ऄसा होतो की भारतीय घटनेतील मूलभूत ऄद्दधकार येथील जनतेवर लागू होत 

नव्हते. त्याचप्रमाणे भारतीय सघंराज्याचे सवोच्च न्यायालय, द्दनवडणूक अयोग अद्दण 



   

 

 

50 

महालेखाकार ऄशा ससं्थाचं्या जम्मू-काममीरवर  कोणताही ऄद्दधकार नव्हता. कलम ३७०  

काममीरच्या द्दवद्दलनीकरणाच्या सबंंद्दधत नसून  कें द्र अद्दण राज्यातील देवाण-घेवाण या 

सबंंद्दधत होते. १९५६ साली  द्दवधानसभेने भारतामध्ये काममीरच्या द्दवलीनीकरणाला 

मान्यता द्ददली. त्यामळेु काद्दममरचा द्दवशेष दजाव जवळपास समाप्त झाल्यासारखाच होता. 

याबरोबरच भारतीय सघंराज्याचे सवोच्च न्यायालय, द्दनवडणूक अयोग, सदं्दवधानातील 

मूलभूत ऄद्दधकार काममीरला लागू झाले. भारतीय संसदेला काममीर सबंंधात कायदे 

बनवययाचा ऄद्दधकार प्राप्त झाला. त्याचबरोबर काममीरमधील प्रशासद्दनक सेवा ऄद्दखल 

भारतीय सेवाशंी जोडल्या गेल्या. तसेच सद्र ए ररयासत नाव बदलून राज्यपाल तर 

प्रधानमंत्र्याला  मखु्यमंत्री सबंोधले जाउ लागले.  

काममीरची स्वायत्तता कमी केल्यामळेु काममीर जनतेचा एक मोठा द्दहस्सा नाराज झाला. 

दसुरीकडे कलम ३७० नसुार काममीरचे सपूंणव द्दवलीनीकरण, प्रशासद्दनक सेवामंध्ये 

जास्तीचा वाटा अद्दण जम्मूला काममीरपासून वेगळे करययासाठी एक शद्दक्तशाली अंदोलन 

ईभे राद्दहले. लवकरच या अंदोलनाला जातीयवादी रगं अल्याने जम्मू अद्दण काममीर 

धाद्दमवक अधारावर द्दवभक्त होययाचा धोका द्दनमावण झाला. कारण काममीर एक मदु्दस्लम 

बहुसखं्याकं भाग होता तर जम्मूमध्ये द्दहदूंचंी सखं्या ऄद्दधक होती. जम्मूमधील अंदोलनाचे 

नेततृ्व जम्मू प्रजा पररषद करत होती, जीचे नतंर जनसंघामंध्ये द्दवलीनीकरण झाले. या प्रजा 

पररषदेने जम्मू काममीरचा प्रश्न ऄद्दखल भारतीय स्तरावर नेययाचा प्रयत्न केला. दरम्यान 

३० जून १९५३ रोजी जनसघंाचे ऄध्यक्ष मयामाप्रसाद मखुजी याचंा रृदय द्दवकाराच्या 

झटक्याने श्रीनगर तरंुुगात मतृ्यू झाला. जम्मू-काममीरमध्ये बंदी ऄसतानाही त्यानंी सरकारी 

अदेशाचे ईल्लंघन केल्यामळेु त्यानंा तरंुुगात टाकययात अले होते. याचं्या मतृ्यूमळेु जम्मू 

प्रजा पररषदेचे नेततृ्व काममीरच्या पाद्दकस्तान समथवक जातीयवाद्यांच्या हाती गेले. त्यानंी 

भारताचे धमवद्दनरपेक्ष चररत्र बदनाम करययाचा प्रयत्न करून काममीर वरील भारताचे द्दनयतं्रण 

हाणून पाडययाचा प्रयत्न केला. (अजादी के बाद का भारत; द्दबद्दपन चदं्र:४२४)  

शेि अब्दुललांची भूवमका:  

काममीरचे जातीयवादी तत्व जे पाद्दकस्तान मध्ये द्दवलीन होययाची मागणी करत होते अद्दण 

जम्मूमधील जातीयवादी तत्व जे भारतात सपूंणव द्दवद्दलनीकरणाची मागणी करत होते, या 

दोन्हींच्या दबावात येउन शेख ऄध दलु्ला हे फुटीरवादाकडे झकुायला लागले. ते 

जातीयवादाची शक्ती अद्दण धमवद्दनरपेक्षतेची कमजोरी यावर ऄवास्तव भर द्यायला लागले. 

त्याचबरोबर काममीरचे भारतातील द्दवद्दलनीकरण मयावद्ददत स्वरूपाचे ऄसावे अद्दण जास्तीत 

जास्त स्वायत्तता ऄसावी यावर ते जोर देउ लागले. त्याच्याही पढेु जाउन १९५३ मध्ये ते 

ऄमेररका अद्दण आतर द्दवदेशी देशाचं्या मदतीने काममीरला स्वतंत्र करययाची भाषा बोलू 

लागले अद्दण काद्दममरी मसुलमानाचं्या जातीयवादी भावना भडकावू लागले. पंद्दडत नेहरंूनी 

त्यानंा समजावययाचा प्रयत्न केला पण त्यांचा शेख ऄध दलु्लावंर काहीही पररणाम झाला 

नाही. शेवटी त्याचं्या पक्षातील नेत्यानंी त्यांच्या या वागययाचा द्दवरोध करून त्यांना 

हटवययाची मागणी केली. पररणामी शेख ऄध दलु्ला यांना हटवून त्याचं्या जागी प्रधानमंत्री 

म्हणून बक्षी गलुाम मोहम्मद याचंी द्दनयकु्ती केली. या नव्या सरकारने त्यांना लगेच ऄटक 

करून तरंुुगात डाबंले. पंद्दडत नेहरू या घटनेने नाराज झाले, परतं ु ते राज्य सरकार मध्ये 

हस्तके्षप करू आद्दच्छत  नव्हते. १९५८ मध्ये पंद्दडत नेहरंूच्या म्हणययानसुार शेख ऄध दलु्ला 
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यानंा तरंुुगातून मकु्त करययात अले. परतं ु त्यानंी जातीयवादी अद्दण फुटीरतावादी प्रचार 

सरुू ठेवल्याने त्यानंा परत तीन मद्दहन्यांनी ऄटक करययात अली. एद्दप्रल १९६४ मध्ये 

नेहरंूनी ऄध दलु्लानंा परत तरंुुगातून मकु्त केले. अता ऄध दलु्लानंी ऄसे बोलायला सरुुवात 

केली की, काममीरचे द्दवद्दलनीकरण द्दनणावयक नसून राज्याचा स्वद्दनणवयाचा ऄद्दधकार 

द्दमळवययासाठी ते सघंषव करत राहतील. त्यानंा अता पाद्दकस्तान समथवक राजकीय समदुाय 

ज्याचे नेततृ्व मौलवी फारूक अद्दण अवामी एक्शन कद्दमटी करत होते याचं्याही द्दवरोधाला 

सामोर े जावे लागत होते. त्यानंा परत १९६५ते १९६८ दरम्यान घरातच नजरकैदेत 

ठेवययात अले. दरम्यान बक्षी गलुाम मोहम्मद यानंी जम्मू-काममीरवर कठोर द्दनणवयाद्वार े

अद्दण सरकारी यंत्रणेचा दरुुपयोग करत शासन केले. त्यांच्यानतंर जी एम साद्ददक अद्दण 

मीर काद्दसम यानंी शासनाची धरुा साभंाळली. परतं ुहे दोघेही प्रभावशाली प्रशासक अद्दण 

राजनीद्दतक मतु्सिी नव्हते. याचं्या काळात राज्य सरकार लोकद्दप्रयता द्दमळू शकले नाही 

तरीही पाद्दकस्तान समथवक शक्ती या काळात कमजोर राद्दहल्या. १९७१चे यदु्ध अद्दण  

पाद्दकस्तानचे द्दवभाजन होउन बागंलादेशची झालेली द्दनद्दमवती याचा काममीरवर मोठा 

पररणाम झाला. पाद्दकस्तान समथवक अवामी एक्शन कद्दमटी अद्दण फुटीरतावादी 

प्पलेबीसाइट फं्रटला यामळेु मोठा राजकीय झटका बसला. शेख ऄध दलु्ला याचं्या मध्ये अता 

मोठी सधुारणा झाली होती. ते कें द्र सरकार बरोबर ऄद्दधक जबाबदारीने वागू लागले. त्यामळेु 

आंद्ददरा गाधंींनीही त्याचं्यापढेु द्दमत्रत्वाचा हात केला. त्याचं्यावरील सवव द्दनबांध ईठवून त्याचं्या 

सोबत चचाव सरुू केली. शेख ऄध दलु्ला यानंीही स्वद्दनणवय अद्दण जनमत सगं्रह हे मिेु सोडून 

देययाचे मान्य करून अपली मागणी भारतीय सघंराज्याच्या ऄंतगवत स्वायत्तता यापरुतीच 

मयावद्ददत ठेवतील हे मान्य केले. १९७५ मध्ये ते परत एकदा नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता 

अद्दण जम्मू-काममीरचे मखु्यमंत्री बनले.१९७७च्या मध्यवती द्दनवडणकुामंध्ये ते द्दवजयी 

झाले. १९८२ मध्ये त्याचंा मतृ्यू होउन त्यांचा जागी त्यांचा मलुगा मलुगा फारुख ऄध दलु्ला 

मखु्यमंत्री बनला.  

फारुि अब्दुलला, बंडिोरी आवण अवतरकेी: 

१९८२ नतंर जम्मू-काममीरमध्ये एक तर फारूक ऄध दलु्ला याचें शासन ऄसते द्दकंवा 

राष्ट्रपतीला राजवट लागू ऄसते. १९८३ च्या द्दनवडणकुामंध्ये फारूक ऄध दलु्ला यांना स्पष्ट 

बहुमत द्दमळाले. परतं ु लवकरच कें द्र सरकार बरोबर त्याचंा बेबनाव झाला. जलैु १९८४ 

मध्ये जी एम शहा यानंी नॅशनल कॉन्फरन्स फूट पाडली अद्दण कें द्र सरकारच्या 

सल्ल्यानसुार राज्यपाल जगमोहन यानंी फारुख ऄध दलु्ला यानंा मखु्यमंत्रीपदावरून हटवून 

त्याचं्या जागी जी एम शहा यांना खचुीवर बसवले. परतं ुजीएम शहा भ्रष्टाचारी अद्दण शासन 

करययास लायक नसल्याने ते काद्दममरी पंद्दडतावंर होणाऱ्या हल्ल्यांना थोपवू शकले नाही. 

त्यामळेु १९८६ मध्ये त्याचें सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. १९८७ 

मध्ये राजीव गाधंी यानंी फारूक ऄध दलु्ला याचं्याबरोबर द्दनवडणकुासंाठी अघाडी केली. 

परतं ु द्दनवडणकुा द्दजकंल्या नंतर फारूक ऄध दलु्ला राजकीय अद्दण प्रशासद्दनक दृष््टया 

राज्यावर द्दनयतं्रण ठेवू शकले नाही. यानतंर काममीर मध्ये फुटीरतावादी अंदोलन जोर 

पकडू लागले. द्दहजबलु मजुाद्दहिीन तसेच ऄन्य कट्टरपंथी पाद्दकस्तानी समथवक समदुाय व 

जम्म ु ऄाँड काममीर द्दलिेशन फं्रट याचं्या नेततृ्वाने जम्मू-काममीरच्या पूणव स्वातंत्र्यासाठी 

द्दहसंक चळवळी अद्दण सशस्त्र ईठाव सरुू केला. या सवव समदुायांना पाद्दकस्तानकडून 

अद्दथवक मदत, शस्त्रसाठा अद्दण प्रद्दशक्षण द्ददल्या जाउ लागले. यानंी पोद्दलस स्टेशन, 
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सरकारी कायावलये अद्दण आतर सरकारी आमारतींवर हल्ले करययास सरुुवात केली.  सवावत 

महत्वाचे म्हणजे काद्दममरी पंद्दडतावंर हल्ले करून त्यानंा अपली जमीन जायदाद सोडून 

जम्मू अद्दण द्ददल्ली येथील शरणाथी द्दशद्दबरामंध्ये  जाययास बाध्य केले. पररणामी बंडखोरी 

अद्दण ऄद्दतरकेी कारवाया द्दनयंद्दत्रत करययासाठी  कें द्रातील व्ही पी द्दसगं सरकारने फारूक 

ऄध दलु्ला याचें सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तरीही मोठ्या 

कालखडंानतंर १९९६ मध्ये झालेल्या द्दनवडणकुामंध्ये फारूक ऄध दलु्ला परत द्दनवडून 

अले. (अजादी के बाद का भारत; द्दबद्दपन चदं्र;४२७)  

कालातंराने जम्मू-काममीरच्या पूणव स्वातंत्र्याचे समथवक ऑल पाटी हुररयत कॉन्फरन्स, 

जम्मू ऄाँड काममीर द्दलिेशन फं्रट तसेच पाद्दकस्तान समथवक मजुाद्दहिीन हे अपली शक्ती 

गमावून बसले अहेत कारण यानंी स्थाद्दनक लोकांची मोठ्या प्रमाणात लटुमार केली होती. 

परतं ु ऄजूनही पाद्दकस्तान समद्दथवत अद्दण सघंद्दटत अतंकवाद जम्मू व काममीर मधील 

राजकारणाला  प्रभाद्दवत करणारा एक घटक म्हणून अजही कायवरत अहे.   

     प्रगती        

१)                                        .                                                                                                                       

३.९ साराशं  

द्दिद्दटशानंी कायद्याचे राज्य भारतामध्ये स्थापन केले. कायद्याच्या अधार ेते राज्यकारभार 

करत ऄसे. यातच भारतीय राज्यघटनेची पाळेमळेु अपल्याला द्ददसून येतात. द्दिद्दटशानंी 

भारताला वेळोवेळी ज्या घटनात्मक सधुारणा द्ददल्या त्याचाच सवोच्च पररणाम म्हणजे 

भारताचे स्वातंत्र्य अहे. स्वातंत्र्यानतंर घटना सद्दमतीची द्दनद्दमवती झाली. त्यामध्ये राष्ट्रीय 

चळवळीत भाग घेतलेल्या ऄनभुवी लोकांचा समावेश होता. या लोकानंी स्वातंत्र्य 

चळवळीच्या काळात लोक जागतृी करतानंा ईभे केलेले अदशव अद्दण मूल्य याचंा घटनेमध्ये 

समावेश केला अद्दण भारताची राज्यघटना जगातील अदशव राज्यघटना म्हणून 

नावारूपाला अली. या घटना द्दनद्दमवती मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर याचें द्दवशेष 

योगदान ऄसून त्यांची द्दवद्वत्ता अद्दण सामाद्दजक मूल्य  घटनेमध्ये  पदोपदी द्ददसून येतात. 

भारताच्या या अदशव राज्यघटनेमळेु स्वातंत्र्यानतंर भारतामध्ये लोकशाहीची यशस्वी 

वाटचाल झालेली द्ददसून येते. तरीही वसाहतवादाच्या शोषणात्मक व्यवस्थेमळेु द्दनमावण 

झालेली प्रादेद्दशक द्दवषमता अद्दण ऄसमतोल यामळेु प्रादेद्दशक राजकारणाला चालना 

द्दमळाली. त्यातूनच प्रादेद्दशक द्दनष्ठा व त्याची जोपासना करणार ेप्रादेद्दशक नेततृ्व याचंा ईदय 

झाला. परतं ु कणखर राष्ट्रीय नेततृ्वाने यावर द्दवजय द्दमळवून या समस्येचे वेळोवेळी 

द्दनराकरण केले. ऄसे ऄसले तरी भारतामधील पंजाब, काममीर, अंध्र प्रदेश अद्दण असाम 

ऄशा प्रदेशामंध्ये फुटीरतावादी चळवळी ईभ्या राद्दहल्या. यानंी जातीयवादी द्दहसंक संघषव  

ईभे करून अतंकवादाला प्रोत्साहन द्ददले. बऱ्याच वेळेस यांना द्दवदेशी शक्तींचे प्रोत्साहनही 

द्दमळाले. तरीही राष्ट्रीय नेततृ्वाने वेळोवेळी चचाव करून त्याचें समाधान करययाचा प्रयत्न 

केला . तर काही प्रसगंी कडक पावले ईचलत बळाचा वापर करून या फुटीरवादी शक्तींवर 

द्दवजय द्दमळून  भारताच्या एकतेला व ऄखडंतेला ऄसलेला धोका दूर केलेला द्ददसून येतो.  



 

 

भारतीय संविधान, लोकशाही, प्रादेवशक 

राजकारण ि फुटीरतािादी चळि   
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३.१० प्रश्न   

१.   भारतीय सद्दवधानाची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी सागूंन सदं्दवधानातील महत्त्वाच्या तत्वाचंी 

चचाव करा?  

२.    प्रादेद्दशक राजकारणाचा ईगम अद्दण द्दवकास याचंा अढावा घ्या?  

३. भारतामधील फुटीरतावादी चळवळीचा ईदय अद्दण द्दवकास द्दवद्दवध राज्याचं्या 

सदंभावसह स्पष्ट करा?  

३.११ सदंभव  

१.   अजादी के बाद का भारत - द्दबद्दपन चदं्र .  

२. अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास  - शातंा कोठेकर.  

३. अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास - ग्रोवर अद्दण बेल्हेकर.  

४. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा आद्दतहास  - साहेबराव गाठाळ 

५. भारत का स्वतंत्रता सघंषव - द्दबद्दपन चदं्र 

 

 

***** 
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                     ४ 

जमातवाद आणि धममणनरपेक्षता 

घटक रचना 

४.१ ाईद्दिष््टये  

४.२ प्रस्तावना 

४.३ जमातवाद ाअद्दण धममद्दनरपेक्षता : व्याख्या ाअद्दण ाऄथम  

४.४ भारतातील जमातवादाची कारणे  

४.५ भारतीय राजकारणाचे जमातवादीकरण  

४.६ भारतीय धममद्दनरपेक्षते समोरील ाअव्हाने 

४.७  साराांश 

४.८ प्रश्न 

४.९  सांदभम  

४.१  उणि     

१.   जमातवाद ाअद्दण  धममद्दनरपेक्षता याांची व्याख्या व ाऄथम समजावून घेणे.  

२.   जमातवादी लक्षणाांचा ाअढावा घेणे.  

३.   भारतीय राजकारणाचे जमातवादीकरण कसे झाले याची चचाम करणे.  

४.   जमातवादामळेु धममद्दनरपेक्षते समोर द्दनमामण झालेल्या ाअव्हानाांवर  चचाम करणे.  

४.२  प्रस्तावना 

भारत हा द्दवद्दवधतेने नटलेला देश ाऄसल्यामळेु ाअद्दण भारतामध्ये ाऄनेक जाती धमामचे लोक 

राहात ाऄसल्याने सवाांना सामावून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने धममद्दनरपेक्ष 

लोकशाहीचा ाऄांगीकार केला ाअहे. यासाठी भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही एका धमामचे 

समथमन केलेले नसून प्रत्येकाला ाअपापल्या धमामनसुार वागण्याचे स्वातांत्र्य द्ददलेले ाअहे. 

परांत ुलोकशाहीमध्ये ‘एक व्यक्ती एक मत' हे तत्व महत्त्वाचे ाऄसल्यामळेु ज्याच्या पाठीमागे 

ाऄद्दधक लोक त्याचे राज्य हे सूत्र काम करत ाऄसते. त्यामळेु  जमातवादी राजकीय पक्ष 

नेततृ्व ाअपल्या जनाधार वाढद्दवण्यासाठी धमामचा ाईपयोग करतात. यातूनच भारतामध्ये 

जमातवादाचा प्रचार झपाट्याने झालेला द्ददसून येतो.  

ऐद्दतहाद्दसक काळापासून भारतामध्ये वेळोवेळी द्दवदेशी लोकाांचे ाअगमन होत राद्दहले व 

भारतालाच ाअपली कममभूमी मानून येथील सांस्कृतीत ते द्दमसळून गेले. त्याबरोबरच 

भारतीय भूमीमध्येही ाऄनेक धमम ाअद्दण पांथ याांचा वेळोवेळी ाईदय झाला. त्याांनी ाअपला धमम  

तत्वाांच्या ाअधार े ाअपापल्या धमामचा प्रचार प्रसार केला. भारतामध्ये ाआस्लाम धमीय 

राज्यकत्याांचे ाअगमन झाल्यानांतर त्याांनी सत्ता द्दमळवण्यासाठी ाअपल्या सैद्दनकाांना 
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धमामच्या  ाअधारावर स्फूती दणे्याचा प्रयत्न ाऄनेक वेळा केला. त्याांचा सत्तास्थापने मागील 

हेतू राजकारणाबरोबरच ाआस्लाम धमामचा प्रचार प्रसार करणे हा ाऄसला तरी ाआतर 

प्रदेशाांप्रमाणे ते भारताचे ाआस्लामीकरण करू शकले नाही. त्याांनी सते्तसाठी धमामचा वेळोवेळी 

वापर केला परांत ुधमामच्या ाअधारावर द्दहांसक जातीय दांगली झाल्याचे प्रणाम मात्र ाईपलब्ध 

नाही. भारतामध्ये द्दिद्दटशाांचे ाअगमन झाल्यानांतर ाअपल्या सते्तचा द्दवस्तारासाठी व 

दृढीकरणासाठी त्याांनी ‘फोडा ाअद्दण राज्य करा' या नीतीचा ाऄवलांब केला. ाऄठराशे 

सत्तावनचा ाईठावामध्ये द्दहांदू-मसु्लीम हे ंाांयालाला ंाांदा लावून लढल्यामळेु द्दहांदू-मदु्दस्लमाांची 

एकता ाअपल्या साम्राज्यासाठी घातक ाअहे; हे ओळंून द्दिद्दटशाांनी या दोन धमाांमध्ये तेढ 

द्दनमामण करण्याचे प्रयत्न सरुू केले.  

ाऄठराशे सत्तावनचा ाईठावानांतर भारतातील पारांपाररक सरांजामशाही नेततृ्व मागे पडून 

ाअधदु्दनक द्दशक्षण घेतलेल्या मध्यमवगीयाांच्या हाती भारतीय राजकारणाचे नेततृ्व ाअले. 

ाअपल्याला प्रशासनामध्ये सहभाग ाअद्दण राजकीय हक्क द्दमळावे म्हणून या वगामने एकत्र येत  

१८८५ मध्ये धममद्दनरपेक्ष ाअशा राष्ट्रीय कााँगे्रसची स्थापना केली. याच दरम्यान द्दिद्दटशाांनी 

भारतीयाांना स्थाद्दनक प्रशासनामध्ये सामावून घेण्यासाठी काही घटनात्मक तरतदुी केल्या 

व  त्यासाठी लोकशाही मागामने द्दनवडणकुाांच्या माध्यमातून प्रद्दतद्दनद्दधत्व देण्याचे मान्य केले.  

यातूनच जनाधार द्दमळवण्यासाठी  भारतीय राजकारणामध्ये जमातवादाचा ाईदय झालेला 

द्ददसून येतो. पढेु चालून  मदु्दस्लम, द्दशं व दद्दलताांना स्वतांत्र मतदार  सांघ देण्याची घोषणा 

करण्यात ाअली. याचा फायदा ाईचलत जमातवादी तत्त्वाांनी एकत्र येत मदु्दस्लम लीग ाअद्दण 

ाऄकाली दल यासारख्या सांस्थाांची स्थापना केली. याला द्दवरोध म्हणून द्दहांदू महासभे 

सारख्या द्दहांदतु्ववादी सांघटनेची स्थापना करण्यात ाअली. या जमातवादी वकृ्षाचे सवामत 

द्दवषारी फळ म्हणजे  धमामच्या ाअधारावर झालेली पाद्दकस्तानची द्दनद्दममती होय. पांद्दडत नेहरू 

म्हणतात की, ‚One Communalism dose not end the other; each feeds on 

the other and both fatten‛. (ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास; ग्रोवर बेल्हेकर: ४९५) 

म्हणजे एक जमातवाद दसुऱ्या जमातवादाला सांपवू शकत नाही तर तो दसुऱ्या जातीवादाला 

जन्म देत ाऄसतो ाअद्दण नांतर दोघाांमध्ये सांघषम ाईभा राहतो. या वक्तव्या प्रमाणे द्दिद्दटशाांनी 

भारत सोडल्यानांतरही जमातवाद कमी न होता तो नव्या रुपात समोर ाअलेला ाअहे. याला 

जातीयवायालाांचा ाअक्रमक प्रचार प्रसारा बरोबरच धममद्दनरपेक्ष शक्ततींनना जाद्दतवादास 

थोपवण्यात ाअलेले ाऄपयश  दें ील कारणीभूत ाअहे. याचाच ाईहापोह ाअपण या प्रकरणात 

करणार ाअहोत.  

४.३ जमातवाद आणि धममणनरपेक्षता: व्याख्या आणि अर्म 

भारतीय समाजाचे राजकीय, ाअद्दथमक ाअद्दण सामाद्दजक दृष््टया जमातवादीकरण  कशाप्रकार े

झाले ाअह.े त्याने धममद्दनरपेक्षते समोर कोणती ाअव्हाने ाईभी केली. याचा ाऄभ्यास 

करण्यापूवी ाअपल्याला जमातवाद व धममद्दनरपेक्षतेच्या ाऄथम समजून घेणे गरजेचे ाअहे . 

४.३.१  जमातवाद / संप्रदायवाद:  

जमातवाद या शब्दाची व्याख्या करताना, ए. ाअर. देसााइ म्हणतात, ‚धमम व सांस्कृतीला शे्रष्ठ 

मानून राजकीय हेतू साध्य करणाऱ्या द्दवचारास जमातवाद ाऄसे म्हणतात‛. ाअर. सी. 
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मजमुदार याांच्या मते ‚साांप्रदाद्दयकता म्हणजे धमम व राजकारणाचा वापर स्वताःच्या 

स्वाथामसाठी करणे होय‛. द्दबपीन चांद्र याांच्या मते, ‚जमातवादी द्दवचारधारा ाऄसे मानते की, 

भारतीय समाज ाऄशा वेगवेगळ्या गटाांमध्ये द्दवभाद्दजत झालेला ाअह े ज्याचे ाअद्दथमक, 

राजनीद्दतक, सामाद्दजक ाअद्दण साांस्कृद्दतक द्दहतसांबांध एकमेकाांपेक्षा वेगळे ाअहे ाअद्दण या 

धाद्दममक ाऄांतरामळेु ते एकमेकाांचे शतू्र ाअह‛े. ते पढेु म्हणतात की ‚जमातवाद ही एक ाऄशी 

द्दवश्वास प्रणाली ाअहे की, या माध्यमातून समाज, ाऄथमव्यवस्था व राजकारण याांचे 

ाऄवलोकन ाअद्दण द्दवशे्लषण केले जाते ाअद्दण त्याच्या ाऄवती भोवती राजकारण सांघद्दटत केले 

जाते. (ाअजादी के बाद का भारत; द्दबद्दपन चांद्र:६१०)  जातीवादाचा मूळ ाईिेश जमातवादी 

द्दहांसा घडवून ाअणणे हा नसून जातीवादाचा प्रचार ाअद्दण प्रसार करणे हा ाअहे.  या 

जमातवादी द्दवचारधारेचा दीघमकालीन पररणाम म्हणजे जमातवादी द्दहांसक सांघषम होय. 

जमातवादी द्दवचारधारा एका द्दवद्दशष्ट ाईांची वर पोहोचल्यानांतर  जमातवादाची भीती ाअद्दण 

द्वेष द्दनमामण झाल्याने जमातवादी द्दहांसा घडून येते. ाऄशाप्रकार े जमातवादी द्दवचारधारा 

द्दहांसेद्दवना द्दजवांत राहू शकते. परांत ुजमातवादी द्दवचारधारचे्या पाश्वमभूमी द्दशवाय जमातवादी 

द्दहांसाचार घडू शकत नाही. एकूणच काय तर जमातवादी द्दवचारधारा हा एक राजकीय रोग 

ाऄसून जमातवादी दांगे ह े त्याचे बाह्यलक्षण  ाअहे. म्हणजेच साांप्रदाद्दयक द्दवचारधारकेडे 

दलुमक्ष केल्यामळेु जमातवादी द्दहांसा होताना द्ददसते. म्हणून जमातवादाचा ाऄांगीकार करणारे 

जमातवादी द्दहांसा फैलवत नाही, तर जमातवादी द्दवचारधारा फैलवण्यात धन्यता मानतात. 

त्याांचा प्रमुं  ाईिेश मोठ्या प्रमाणात नरसांहार करणे हा नसून जास्तीत जास्त जनतेचे 

जमातवादीकरण करणे हा ाऄसतो.  

४.३.२ धममणनरपेक्षता:  

धममद्दनरपेक्षते द्दवषयी चचाम करताना द्दबद्दपन चांद्र ाऄसे म्हणतात की,  ‚धममद्दनरपेक्षतेचा ाऄथम 

राजसत्ता ाअद्दण राजकारण यापासून धमामला वेगळे करणे व धमामला व्यक्तीची ंाजगी बाब 

म्हणून मान्यता देणे होय. यासाठी हे पण ाअवश्यक ाअहे की, राजसत्ता ाअपल्या 

नागररकाांना धमम ाअद्दण जातीच्या ाअधारावर कोणताही भेदभाव करणार नाही‛. (ाअजादी के 

बाद का भारत; द्दबद्दपन चांद्र:६११) भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्येच धममद्दनरपेक्ष 

प्रजासत्ताक गणराज्य द्दनमामण करण्याचे घटनाकाराांनी नमूद केले ाअहे. भारतात राहणाऱ्या 

द्दवद्दवध धमामच्या धममभावनाांचा योग्य तो ाअदर रांला जााइल; याची हमी घटनेत द्ददली ाअहे. 

समाजात शाांतता व सद्भावना नाांदावी याकररता तसे करणे ाअवश्यक होते. राष्ट्र धमम म्हणून 

कोणत्याही धमामला मान्यता देण्यात ाअलेली नाही द्दकां वा धमामच्या ाअधार े सावमजद्दनक 

जीवनात कोणताही भेदभाव केल्या जात नाही. प्रत्येक व्यक्तीला ाअपापल्या धमामप्रमाणे 

ाअचरण करण्याची व शाांततेच्या मागाम ने धमामचा प्रचार करण्याची मभुा देण्यात ाअली ाअहे. 

परांत ुबळजबरीने कोणावरही ाअपला धमम लादने  व त्यासाठी सक्तीने पैसा गोळा करणे या 

गोष्टीला घटनेने परवानगी द्ददलेली नाही. सरकारी द्दकां वा सरकारी ाऄनदुान प्राप्त कोणत्याही  

सांस्थाांमधून धाद्दममक द्दशक्षण द्ददले जाणार नाही याचीही तरतूद घटनेत केलेली ाअहे. धाद्दममक 

स्वातांत्र्य मान्य केले ाऄसले तरी धाद्दममक बाबतींनचा ाअद्दथमक, राजकीय व सामाद्दजक बाबतींनवर 

पररणाम होणार ाऄसेल तर त्याबाबत कायदे करण्याचा ाऄद्दधकार सरकारला द्ददला ाअहे. 

मद्दशदीत द्दकां वा मांद्ददरात पूजा प्राथमना करण्यासांबांधी कायदा करता येणार नाही,परांत ु

मांद्ददराच्या द्दकां वा मद्दशदीच्या मालमते्तबाबत कायदा करण्याचा ाऄद्दधकार ाअह.े द्दहांदूांची मांद्ददर े

ाऄस्पशृ्याांना ंलुी करण्याचा ाऄद्दधकार सरकारला ाअहे. धमामच्या कारणावरून कृपान 
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बाळगण्याची मभुा द्दशंाांना देण्यात ाअलेली ाअह.े मात्र कोणत्याही धाद्दममक ाअचरणामळेु 

सामाद्दजक  शाांतता व बांधभुाव याांना बाधा येाउ नये याची काळजी घेणे सरकारचे कतमव्य 

ाअहे. ाऄशी ाअपली राज्यघटना साांगते. (ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास;शाांता 

कोठेकर:२११)  

४.४ भारतातील जमातवादाची कारिे  

भारतामध्ये जमातवादाच्या वाढीमध्ये ंालील घटकाांनी महत्त्वपूणम भूद्दमका द्दनभावली ाअहे. 

१. आणर्मक आणि सामाणजक मागासलेपि:  

स्वातांत्र्यानांतर भारताने धममद्दनरपेक्षतेचा ाऄांगीकार केला ाऄसला तरी वसाहा  क शासनाच्या  

दषु्ट्पररणामामळेु द्दनमामण झालेली ाअद्दथमक द्दवषमता ाअद्दण सामाद्दजक समस्याांमळेु बहुताांश 

भारतीय जनमानसात ाऄसांतोष होता. स्वातांत्र्यानांतर यावर बऱ्याच ाऄांशी द्दनयांत्रण द्दमळवले 

गेले ाऄसले तरी स्वतांत्र भारतामध्ये लोकाांच्या महत्वकाांक्षा ाऄद्दधक वाढल्या होत्या. या 

महत्त्वाकाांक्षाांना ंतपाणी घालण्याचे काम जमातवादी नेततृ्वाने केले.  ाआतर धद्दममयाांनी 

ाअद्दथमक सांसाधनाांवर केलेल्या कब्जामळेु या समस्या द्दनमामण झाल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न 

केला. या ाऄशा प्रकारच्या द्दवचाराांना  मध्यमवगम ाअद्दण छोटे भाांडवलदार  याांनी ाऄद्दधक 

प्रद्दतसाद द्ददला. ते ाअपल्या समस्याांमागील कारणे समजण्यात कमी पडल्याचे द्ददसून येते.  

२. सामाणजक संक्रमि:  

भारतीय समाज पूवीपासून एका द्दवद्दशष्ट बांद्ददस्त समाजव्यवस्थे मध्ये गरुफटलेला होता. 

स्वातांत्र्यानांतर सांयकु्त कुटुांब पद्धती, बलतेुदारी, जातीव्यवस्था  ाआत्यादी पारांपाररक सांस्था 

झपाट्याने मोडकळीस येत होत्या ाअद्दण  कामगार सांघटना, द्दकसान सभा, राजकीय पक्ष 

ाआत्यादी ाअधदु्दनक सांघटनाां बांधतु्वाचे एक वेगळे नाते तयार करत होत्या. या द्दवद्दवध 

सांस्थाांमधून नेमकी कशाची द्दनवड करावी, या द्दद्वधा मनद्दस्थतीतून काही लोक जमातवादी 

सांघटनाांकडे ओढले गेले. 

३. राजकीय आदर्मवादांचा ऱ्हास:  

राष्ट्रीय चळवळी दरम्यान कााँगे्रस नेत्याांनी जे राजकीय ाअदशम द्दनमामण केले होते. 

स्वातांत्र्यानांतर हळूहळू त्याांचा ऱ्हास होत गेला. राष्ट्रीय एकता ाअद्दण सामाद्दजक 

धममद्दनरपेक्षता मजबूत करण्यासाठी स्वातांत्र्यानांतर द्दवशेष प्रयत्न केले गेले नाही. त्यामळेु 

मूलभूत सामाद्दजक पररवतमनास ाअवश्यक ाऄसणार े पे्ररणादायी समतावादी द्दवचार याांची 

द्दनद्दममती होाउ शकली नाही. पररणामी जमातवादी तत्वाांनी ाईचल ंाल्ली.  

४.  प्रर्ासनाची कचखाऊ भूणमका:  

मागील काही वषाांपासून भारतीय राजकीय व्यवस्था ाअद्दण प्रशासनाने द्दवशेष करून पोद्दलस 

ंात्याने जमातवादी द्दहांसा रोंताांना कच ंाल्लेली द्ददसून येते. जमातवादी द्दवचारधारा 

ाअद्दण द्दहांसा रोंण्याचे सवामत प्रभावी माध्यम हे सरकार ाऄसते. परांत ुप्रशासनाने कधीही 

पूणम ताकतीने ाअपल्या शक्तीचा ाईपयोग जमातवादी द्दवचारधारा ाअद्दण द्दहांसा रोंण्यासाठी 
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केलेला नाही. बराच वेळा प्रशासनामध्ये सदु्धा जमातवादी तत्त्व काम करत ाऄसल्याने 

जमातवाद  रोंताांना भेदभाव होताना द्ददसतो.  

५.  धममणनरपेक्ष पक्षांची जमातवादी पक्षांसोबत आघाडी:  

१९६० नांतर धममद्दनरपेक्ष पक्षाांनी ाअपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जमातवादी 

पक्षाांसोबत ाअघाडी करण्यास मागेपढेु बद्दघतले नाही. त्यामळेु जमातवादाला हातभार 

लागण्यास मदतच झाली. १९६० मध्ये  धममद्दनरपेक्ष कााँगे्रसने केरळ मध्ये मदु्दस्लम लीग 

सोबत राजकीय ाअघाडी केली होती. १९६७ मध्ये समाजवादी पक्षाने जनसांघासोबत 

जाण्यास मागेपढेु बद्दघतले नाही. १९७५  मध्ये जयप्रकाश नारायण याांनी ाअरएसएस, 

जनसांघ ाअद्दण जमात ए ाआस्लामी याांना एकत्र करून कााँगे्रस द्दवरोधात सांपूणम क्राांतीचा नारा 

द्ददला ाअद्दण १९७७मध्ये  जनसांघामध्ये सामील झाले.१९८९च्या द्दनवडणकुाांमध्ये व्ही पी 

द्दसांह याांच्या नेततृ्वात जनता दलाने भाजपासोबत ाऄप्रत्यक्षपणे द्दनवडणकु ाअघाडी केली 

होती ाअद्दण साम्यवादी पक्षाने ाऄप्रत्यक्षपणे त्याांना पाद्दठांबा द्ददला होता. पररणामी जमातवादी 

द्दवचारधारचेी झपाट्याने वाढ झाली. (ाअजादी के बाद का भारत; द्दबद्दपनचांद्र: ६१७)  

४.५  भारतीय राजकारिाचे जमातवादीकरि 

१९६०च्या दशकाच्या ाअरांभी भारतामध्ये धाद्दममक मदुय्ालाांचा वापर राजकारणासाठी 

करण्यास सरुुवात झाली. मदु्दस्लम लीगच्या स्वातांत्र्यापूवीच्या जमातवादी राजकारणापासून 

पे्ररणा घेाउन जमातवादी शक्ती ाअकाराला येत होत्या. ज्याप्रमाणे मदु्दस्लम लीगने ‘ाआस्लाम 

ंतर ेमें ह’ै चा नारा देताच मसुलमान लोक सांघद्दटत होाउन मुद्दस्लम लीगच्या पाठीमागे ाईभे 

राद्दहले. त्याप्रमाणे द्दहांदू जमातवादाच्या मागे लोक ाईभे राद्दहले नाही. कारण मसुलमान 

भारतामध्ये ाऄल्पसांख्याांक ाऄसल्याने त्याांना बहुसांख्याांक द्दहांदूांची भीती दांवण्यात ाअली 

होती. परांत ु भारतामध्ये द्दहांदू बहुसांख्याांक ाऄसल्यामळेु ाऄशा प्रकारची भीती दांवून द्दहांदू 

जमातवाद सांघद्दटत करता ाअला नाही. म्हणून १९७०च्या दशकात द्दहांदू जमातवादी शा 

मदुय्ालाच्या शोधात होते की, ज्यामळेु द्दहांदू धमामला जमातवादाच्या ाअधार े सांघद्दटत करून 

त्याचा राजकारणासाठी ाईपयोग करता येाइल. लवकरच त्याांना बाबरी मद्दशद ाअद्दण राम 

जन्मभूमी द्दववादाच्या रूपाने १९८०च्या दशकाच्या ाअरांभी ाऄशा मदुय्ालाच्या शोध लागला . 

या म ु च्या ाअधार े द्दहांदू जमातवादाला सांघद्दटत केल्या जााउ शकत होते. कारण भगवान 

राम हे द्दहांदूांचे दैनांद्ददन जीवनमूल्य ाअद्दण भावद्दनक ाअस्था याांचे प्रतीक होते. त्याांचे नाव 

करोडो द्दहांदूांच्या मनामध्ये प्राचीन काळापासून घर करून होते. बऱ्याच काळापासून भाजप 

ाअद्दण त्याच्या सहयोगी सांघटना द्दवश्व द्दहांदू पररषद ाअद्दण बजरांग दल ज्याांचे राष्ट्रीय 

स्वयांसेवक सांघाने व्यवद्दस्थत पालन-पोषण केले होते. त्याांच्या सहकायामने बाबरी मशीद-राम 

जन्मभूमी या मदुय्ालाच्या ाअधार ेद्दहांदू जमातवादाला सांघद्दटत करून त्याचा राजकारणासाठी 

ाईपयोग करण्यात जमातवादी यशस्वी झाले. म्हणून बाबरी मद्दशद-राम जन्मभूमी द्दववाद 

नेमका काय ाअहे हे  ाअपण थोडक्यात समजून घेाउ.  

४.५.१  बाबरी मणर्द-राम जन्मभूमी णववाद: 

सोळाव्या शतकाच्या ाअरांभी मोगल शासक बाबर याच्या सरदाराने ाईत्तर प्रदेश मधील 

अयोध्या येथे बाबरी  मद्दशदीची द्दनद्दममती केली होती.१९व्या शतकाच्या ाअरांभी काही द्दहांदूांनी 
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ाऄसा दावा केला की ाअयोध्येमधील बाबरी मद्दशदीच्या जागी राम जन्मभूमी ाऄसून तेथे 

मद्दशद बाांधण्याच्या ाऄगोदर रामाचे मांद्ददर होते. १९४९ पयांत या म ु ला कोणीही गाांभीयामने 

घेतले नाही. परांत ु १९४९ मध्ये एका जमातवादी द्दजल्हा न्यायाधीशाने काही द्दहांदू 

पजुाऱ्याांना मद्दशदीमध्ये राम सीतेच्या मूतीची प्रद्दतष्ठापना  करून पूजा करण्यास परवानगी 

द्ददली. या कृतीचा पांद्दडत नेहरू ाअद्दण सरदार वल्लभभााइ पटेल याांनी द्दवरोध केल्याने ाईत्तर 

प्रदेश सरकारने या मद्दशदीला कुलूप ठोकून द्दहांदू ाअद्दण मसुलमान दोघाांनाही या द्दठकाणी 

जाण्यास बांदी घातली. त्यानांतर हे प्रकरण न्यायप्रद्दवष्ट झाल्याने दोन्हीही समाजाचे तात्परुते 

समाधान होाउन १९८३ पयांत येथे शाांतता कायम होती. परांत ुयानांतर द्दवश्व द्दहांदू पररषदेने 

राम जन्मभूमी मकु्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार करून बाबरी मशीद जमीनदोस्त करावी व 

त्या जागी राम मांद्ददर ाईभे करावे, ाऄसे ाअवाहन केले. १९८६ मध्ये ाईत्तर प्रदेशच्या 

मखु्यमांत्र्याांच्या सल्यावरून द्दजल्हा न्यायाधीशाने बाबरी मद्दशदीचे दरवाजे ाईघडून त्या 

द्दठकाणी पजुाऱ्याांना पूजा करण्याची परवानगी द्ददली. पररणामी जमातवादी भावना भडकून 

देशामध्ये दांगली सरुू झाल्या. द्दवश्व द्दहांदू पररषदेच्या नेततृ्वांाली द्दहांदू तर बाबरी मशीद 

ॲक्शन कद्दमटीच्या नेततृ्वांाली मसुलमान जमातवादी लोक एकत्र येाउन एकमेकाांच्या 

द्दवरोधात ाईभे ठाकले. द्दहांदू जमातवादी मद्दशद पाडून त्या द्दठकाणी राम मांद्ददर द्दनमामण 

करण्याची मागणी करत होते तर मदु्दस्लम जमातवादी मद्दशद वापस मागत होते. 

४.५.२  राजकारिासाठी उपयोग:  

१९८९ मधील द्दनवडणूका समोर ठेवून द्दवश्व द्दहांदू पररषदेने बाबरी मद्दशदीच्या जागेवर राम 

मांद्ददर द्दनमामण करण्यासाठी ंूप मोठे ाअांदोलन ाईभे केले ाअद्दण मांद्ददराच्या ाईभारण्यासाठी 

गांगाजलाने पद्दवत्र केलेल्या द्दवटा सांपूणम भारतातून घेाउन येण्याचे ाअवाहन द्दहांदू जनतेला 

केले. १९८९ मधील द्दनवडणकुा प्रचांड जातीयतावादी तणावात पार पडल्या ाअद्दण भाजपने 

१९८४ मधील २ जागाांवरून ८६ जागाांपयांत मजल मारली. कें द्रामध्ये व्ही पी द्दसांह सरकार 

भाजपने बाहेरून द्ददलेल्या पाद्दठांब्याच्या ाअधार े सते्तत ाअले. ाअपल्या वाढलेल्या  

जनाधाराला ाऄद्दधक मजबूत बनवण्यासाठी मद्दशदीच्या जागी ाऄद्दधकृतपणे मांद्ददर 

बनवण्यासाठी १९९० मध्ये लाल कृष्ट्ण ाअडवाणी याांनी ाऄद्दंल भारतीय रथयाते्रचे 

ाअयोजन केले. या रथयाते्रमळेु प्रचांड जमातवादी तणाव वाढीस लागून ाऄनेक द्दठकाणी 

जमातवादी द्दहांसा झाल्या. ऑक्टोबर १९९० च्या शेवटी  मलुायमद्दसांह सरकारने मद्दशदीच्या 

ाअवारात जाण्यावर बांदी घातलेली ाऄसताांना देंील भाजप ाअद्दण द्दवश्व द्दहांदू पररषद याांच्या 

नेततृ्वांाली मोठ्या प्रमाणात बाबरी मशीदीजवळ लोक एकत्र ाअले. जमावाला 

पाांगवण्यासाठी ाअद्दण मशीदीची सरुक्षा व्हावी म्हणून पोद्दलसाांनी गोळीबार केला त्यात 

शांभराहून ाऄद्दधक लोकाांचा मृत्यू झाला. या घटनेनांतर भाजपने व्ही पी द्दसांह सरकारला 

द्ददलेले समथमन वापस काढून घेतले. पररणामी १९९१ च्या द्दनवडणकुाांमध्ये ११९ जागा 

द्दजांकत भाजप सवामत मोठा द्दवरोधी पक्ष म्हणून पढेु ाअला. त्याचप्रमाणे भाजप ाईत्तर प्रदेश, 

मध्य प्रदेश, राजस्थान ाअद्दण द्दहमाचल प्रदेश मध्ये देंील सत्ता द्दमळवण्यात यशस्वी झाले. 

द्दमळालेल्या या राजकीय लाभाला ाऄद्दधक मजबूत बनवण्यासाठी भाजप ाअद्दण द्दवश्व द्दहांदू 

पररषदेने ६ द्दडसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मद्दशदीच्या ाअवारात जवळजवळ दोन लां 

लोकाांना एकत्र जमवले. या जमावाने मद्दशदीवर चढून मद्दशद जमीनदोस्त केली. भाजपचा 

कल्याणद्दसांह सरकारने सवोच्च न्यायालयामध्ये मद्दशदीच्या सांरक्षणाच्या हमी द्ददलेली 

ाऄसतानाही बघ्याची भूद्दमका घेतली. कें द्र सरकारनेही कचंााउ भूद्दमका घेतल्याने प्रचांड 
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प्रमाणात जमातवादी तणाव वाढून देशाच्या सांपूणम भागामध्ये जातीय दांगलतींनचे पीक ाईभे 

राद्दहले. मुांबाइ, कलकत्ता ाअद्दण भोपाळ सवामद्दधक प्रभाद्दवत झाले. मुांबाइमध्ये तर जवळ-जवळ 

एक मद्दहनाभर नरसांहार चालू होता. त्यामध्ये तीन हजाराहून ाऄद्दधक लोकाांचा बळी गेला. 

यावर कालाांतराने द्दनयांत्रण द्दमळवले गेले ाऄसले तरी, बाबरी मद्दज्जद-राम जन्मभूमी हा 

द्दववाद शरीरावरील जंमे प्रमाणे वेळोवेळी द्दचघळत ाऄसतो. ह्याच मदुय्ालाच्या ाअधारावर 

भाजपने १९९६ च्या द्दनवडणकुीमध्ये १६१ जागा द्दमळवल्या व ाऄल्पकाळासाठी 

द्दमत्रपक्षाांच्या सहकायाम ने सत्ता स्थापन केली. १९९८ च्या द्दनवडणकुाांमध्ये १८२ जागा  

द्दमळवून सत्ता स्थापन केली. परांत ु ह्याही वेळेस भाजपचे सरकार ाऄल्पजीवी ठरले. मात्र 

१९९९च्या द्दनवडणकुाांमध्ये भाजपने १८२ जागाांवर द्दवजय द्दमळवत द्दमत्र पक्षाांच्या 

सहकायाम ने मजबूत ाअघाडी सरकार स्थापन केले  ाअद्दण या सरकारने ाअपला कायमकाळ 

यशस्वीपणे पूणम केला.  

ाऄशाप्रकार ेबाबरी मशीद राम जन्मभूमी द्दववाांद ाअपल्याला धाद्दममक मिुा वाटत ाऄसला तरी 

वास्तद्दवक तसे नाही ाअहे. वास्तद्दवकता ही ाअहे की, जमातवायालाांना धमाममध्ये कोणताही 

रस नसतो ते फक्त धाद्दममक मुयालाांचा ाईपयोग ाअपले राजकीय हेतू पूणम करण्यासाठी करत  

ाऄसतात.  द्दवद्दवध धमामतील धाद्दममक मतभेद हे जमातवादाचे मूळ कारण नाही. तसेच 

ाअपापल्या धमामनसुार ाअचरण करणे सदु्धा जमातवाद नाही. ाईलटपक्षी कोणताही धमामचे 

ाअध्याद्दत्मक ( ाअजादी की बाद का भारत; द्दबद्दपन चांद्र:६२१)  

     प्रगती      . 

१) ‘   ’                                    अ        . स्पष्ट करा. 

४.६ भारतीय धममणनरपेक्षते समोरील आव्हाने 

भारताची धाद्दममक ाअधारावर फाळणी झाल्यामळेु ाईसळलेल्या जातीय दांग्याांच्या 

पाश्वमभूमीवरही भारतीय जनतेने धममद्दनरपेक्षतेचा ाअपल्या जीवनमूल्याच्या स्वरूपात स्वीकार 

केला ाअद्दण धममद्दनरपेक्षतेला भारतीय राज्यघटनेमध्ये स्थान देाउन धममद्दनरपेक्ष राजसत्ता 

ाअद्दण समाजाची द्दनद्दममती केली. स्वातांत्र्य चळवळीचा वारसा, महात्मा गाांधतींनचे बद्दलदान, 

पांद्दडत नेहरूां ची धममद्दनरपेक्षतेमध्ये ाऄसलेली ाअस्था याबरोबर सरदार पटेल, मौलाना 

ाअजाद ाआत्यादी नेत्याांचा सांप्रदा  कतेला ाऄसलेल्या द्दवरोधामळेु १९५० च्या दशकामध्ये 

धममद्दनरपेक्षता सवोच्च द्दशंरावर होती. परीणामी १९५२,१९५७ ाअद्दण १९६७ च्या 

द्दनवडणकुाांमध्ये जमातवादी पक्षाांची कामद्दगरी द्दनराशाजनक होती. त्यामळेु ाअरएसएस, 

जनसांघ, जमात-ए-ाआस्लामी, मदु्दस्लम लीग ाअद्दण ाऄकालीदला सारख्या जमातवादी 

राजकीय पक्षाांनी जनाधार द्दमळवण्यासाठी धाद्दममक म ु  चा ाअधार घ्यायला सरुु ाअद्दण 

नैद्दतक मूल्य जमातवादाला प्रोत्साहन देत नाहीत. म्हणूनच महात्मा गाांधी याांनी १९४२ 

मध्ये म्हटले होते की, ‚धमम ही व्यक्तीची ंाजगी बाब ाऄसून, राजकारणामध्ये धमामला 

कोणतेही स्थान नसले पाद्दहजे.‛  

वात केली. १९६०च्या दशकामध्ये जमातवादी शक्ती वाढत जााउन भारतीय समाजाचे 

मोठ्या प्रमाणात साांप्रदाद्दयकरण होत गेले. १९५८ मध्ये जमातवादी  द्दहांसेमध्ये बळी 

जाणाऱ्याांची सांख्या ७ होती त्यात १९५९ मध्ये वाढ होाउन ४९ झाली तर १९६१ मध्ये 
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१०८ बळी गेले. द्दवशेषताः १९६१ मध्ये जबलपूरमध्ये झालेल्या जमातवादी दांगलतींननी सांपूणम 

देशाला हादरवून सोडले. जमातवादाला ाअळा घालण्यासाठी पांद्दडत नेहरूां नी तात्काळ एका 

राष्ट्रीय एकता पररषदेची स्थापना केली. १९६२ मधील द्दचनी ाअक्रमणाने भारतीय 

जनतेच्या प्रत्येक स्तराांमध्ये राष्ट्रीय एकतेची भावना जागतृ केली, त्यामळेु जमातवादी 

द्दवचारधारा मागे पडली. परांत ुही द्दस्थती ाऄल्पकाळ द्दटकली.  

१९६० च्या दशकाच्या मध्यांतरी जमातवादी शक्ततींननी पनु्हा ाईचल ंाल्ली ाअद्दण भारतीय 

जनतेचा मोठा भाग जमातवादी शक्ततींनच्या प्रभावांाली ाअला. जनसांघाने सांसदेमध्ये 

१९६२ च्या १४ जागाांच्या तलुनेत १९६७ मध्ये ३५ जागाांवर झेप घेतली. त्याचबरोबर 

ाईत्तर भारतातील काही राज्याांमध्ये ाअघाडी सरकारमध्ये सहभाग नोंदवला. याचदरम्यान 

जमातवादी द्दहांसेच्या घटना  वाढत  गेलेल्या द्ददसून येतात. १९६४ मध्ये  १०७० द्दहांसक 

घटनाां घडून त्यामध्ये १९१९ लोकाांचा बळी गेला. तर १९६९ मध्ये ५२० दांगली होाउन 

त्यामध्ये ६७३ लोकाांचा बळी गेला. १९७१ ते १९७७ च्या दरम्यान  जमातवादी द्दहांसे 

मधून काही प्रमाणात ाईसांत द्दमळाली ाअद्दण या दरम्यान प्रत्येक वषी ५२० दांगली व एक 

हजारापेक्षा कमी माणसे दांगलीत मतृ्यमुुं ी पडली. १९७१ च्या द्दनवडणकुाांमध्ये ाआांदीरा गाांधी 

याांनी ाअपली द्दस्थती मजबूत केल्यामळेु १९६७ च्या द्दनवडणकुीमध्ये ३५ जागा ाऄसलेल्या 

जनसांघाची ताकत २२ पयांत ंाली ाअली. १९७१ मध्ये झालेले भारत-पाक यदु्ध ाअद्दण 

बाांगलादेशची द्दनद्दममती यामळेु द्दहांदू ाअद्दण मदु्दस्लम दोन्हीही जातीयवायालाांना मोठा धक्का 

बसला. परांत ु१९७८ नांतर जमातवाद ाअद्दण जमातवादी द्दहांसा पनु्हा एकदा वाढत जााउन 

ती ाऄद्दनयांद्दत्रत स्तरापयांत जााउन पोहोचली.  

१९८०च्या दशकामध्ये देशातील महत्त्वाांच्या शहराांबरोबरच ग्रामीण भागालाही जमातवादी 

द्दवचारधारनेे ाअपला द्दवळंा घातला. जातीवादाच्या दृष्टीने सरुद्दक्षत मानल्या जाणाऱ्या 

केरळ, ताद्दमळनाडू, ओररसा, पद्दिम बांगाल ाअद्दण ाअांध्र प्रदशे या राज्याांनाांही जमातवादाने 

ाअपल्या कवेत घेतले. त्याचप्रमाणे ाअता जमातवादी दांगली पूवमद्दनयोद्दजत, ाऄद्दधक सांघद्दटत 

ाअद्दण ाऄद्दधक वेळेपयांत चालायला लागल्या. दांगलंोराांना मोठ्या प्रमाणात ाअद्दथमक मदत 

ाअद्दण शस्त्रासे्त्र याांचा परुवठा केला जााउ लागला. ध्यानात घेण्यासारंी गोष्ट म्हणजे 

१९७५ ते ७७ दरम्यान ज्यावेळेस जनसांघ ाअद्दण जमात-ए-ाआस्लामी या जमातवादी 

सांघटनाांचे प्रमुं  नेते तरुुां गात होते त्यावेळी जमातवादी द्दहांसा व जमातवादी द्दवचारधारचे्या 

प्रचारामध्ये फार मोठी घसरण झालेली द्ददसून येते. कारण दांगली सांघद्दटत करणार ेाअद्दण 

जमातवादी द्वेष पसरवणार े ंूप कमी लोक तरुुां गाच्या बाहेर होते. दसुरीकडे जनता 

सरकारच्या काळामध्ये साांप्रदाद्दयकता ाअद्दण दांगली ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली 

कारण जनता सरकारवर ाअरएसएस ाअद्दण जनसांघाचा मोठा प्रभाव होता. या काळातील 

साांप्रदाद्दयकतेचा वेग एवढा प्रचांड होता की, १९८० मध्ये ाआांदीरा गाांधी पनु्हा सते्तवर येाउनही 

त्या साांप्रदाद्दयकतेला रोंू शकल्या नाही. (ाअजादी के बाद का भारत ; द्दबपीन चांद्र :६१२) 

त्यातीलच एका द्दशं साांप्रदाद्दयकतेने त्याांचा बळी घेतला. यानांतर साांप्रदाद्दयकता वाढतच 

जााउन बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी द्दववादाच्या रूपात साांप्रदाद्दयकतेचा स्फोट झाला. 

त्यामळेु भारतीय धममद्दनरपेक्षतेला मोठा धक्का बसलेला द्ददसून येतो.  
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४.७ सारारं् 

भारताने स्वातांत्र्यानांतर धममद्दनरपेक्ष प्रजासत्ताक लोकशाहीचा ाऄांगीकार केलेला ाअहे. 

भारतीय स्वातांत्र्य चळवळीतून द्दमळालेले ाअदशम ाअद्दण भारतामधील द्दवद्दवध जाती-धमाांच्या 

ाऄद्दस्तत्वामळेु भारत धममद्दनरपेक्ष ाऄसणे ाअवश्यक ाअहे. परांत ुभारताने लोकशाहीचा ाऄवलांब 

केल्यामळेु जनाधार द्दमळवण्यासाठी राजकीय पक्षाांनी वेळोवेळी द्दवद्दवध म ु  चा ाअधार 

घेतलेला द्ददसून. भारतीय राष्ट्रीय कााँगे्रस स्वातांत्र्यानांतर राजकारणामध्ये दबदबा ाऄसलेला 

एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. या पक्षाने स्वातांत्र्यानांतर भारताला ाअद्दथमक, शैक्षद्दणक व 

सामाद्दजक दृष््टया सशक्त बनवण्यासाठी द्दमद्दश्रत ाऄथमव्यवस्थेचा ाअधार घेाउन पांचवाद्दषमक 

योजनाांच्या माध्यमातून द्दनयोजनबद्ध द्दवकासाची कास धरली होती. परांत ुजनसांघ, ाऄकाली 

दल, जमात-ए-ाआस्लामी ाअद्दण मसु्लीम लीग या सारख्या जमातवादी पक्षाांनी ाअपल्याला 

ाअद्दथमक द्दवकासाच्या ाअधारावर जनाधार द्दमळत नाही, म्हणून धाद्दममक मदुय्ालाांचा ाअधार े

राजकारण करण्यास सरुुवात केली. त्याांनी जनतेच्या ाअद्दथमक ाअद्दण सामाद्दजक समस्याांना 

जमातवादी रांग देाउन ह्या समस्याांचे मूळ धाद्दममक द्दहतसांबांधाांमध्ये ाअहे, ाऄसा भासवण्याचा 

प्रयत्न केला. या  जमातवादी पक्षाांना धमम द्दनरपेक्ष पक्षाांनी साथ द्ददल्यामळेु ाअद्दण त्याांच्या 

जमातवादी द्दवचारधारलेा वेळेवर प्रत्यतु्तर न द्ददल्यामळेु भारतामध्ये जमातवाद ाऄद्दनयांद्दत्रत 

द्दस्थतीमध्ये पोहचून त्याने राजकारणावर ाअपली पकड घट्ट केली. पररणामी भारतामध्ये 

वेळोवेळी जातीय द्दहांसा होाउन त्यामध्ये ाऄनेक द्दनरपराध जनतेचा बळी गेला. त्याबरोबरच 

जमातवादाने भारताच्या ाअद्दथमक ाअद्दण सामाद्दजक द्दवकासामध्ये ाऄडथळा द्दनमामण केल्याची 

द्ददसून येते.  

ाऄशाप्रकार ेभारत मूलताः एक धममद्दनरपेक्ष राष्ट्र ाअहे. जमातवादाने धमम द्दनरपेक्षते पढेु मोठे 

ाअव्हान ाईभे केले ाऄसले तरी भारतीय जनमानस याला सहजासहजी स्वीकारणार नाही . 

कारण भारतातील जनतेने जमातवादी पक्षाांना मतदान धाद्दममक ाअधारावर न करता त्याांच्या 

ाअद्दथमक समस्या हे पक्ष प्रस्थाद्दपत पक्षाांपेक्षा ाऄद्दधक चाांगल्या प्रकार े सोडू शकतील ही 

त्यामागची ाऄपेक्षा ाअहे. त्याांच्या  समस्या जमातवादी पक्षाांनी योग्य प्रकार े सोडवल्या 

नाहीतर या पक्षयाांचीही पीछेहाट होण्यास ाईशीर लागणार नाही.  

४.८ प्रश्न 

१.   धममद्दनरपेक्षता ाअद्दण जमातवाद याांची व्याख्या साांगून ाऄथम स्पष्ट करा?  

२.   भारतातील जमातवादाच्या वाढीस कारणीभूत ाऄसलेल्या प्रमुं घटकाांची चचाम करा?  

३.   भारतीय राजकारणाचे जमातवादीकरण कसे झाले याचा ाअढावा घ्या? 

४.   भारताच्या धमम द्दनरपेक्षते  समोर ाऄसलेल्या ाअव्हानाांचा मागोवा घ्या ?  

४.९ सदंभम  

१. ाअजादी के बाद का भारत - द्दबद्दपन चांद्र . 

२. भारत का स्वतांत्रता सांघषम  - द्दबद्दपन चांद्र . 

३. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा ाआद्दतहास - डॉ. साहेबराव गाठाळ.  

  ४. ाअधदु्दनक भारताचा ाआद्दतहास (१९४७ ते २०००) - शाांता कोठेकर.  

***** 
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५ 

मिश्र अथथव्यवस्था 

घटक  रचना  

५.०  उद्दिष््टये 

५.१  प्रस्तावना  
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७) आद्दथथक द्दवषमतेमधील घट  

८) उपभोक्त्याचं्या सावथभौमत्वाचे सरकं्षण  

९) द्दमश्र अथथव्यवस्थेमधील सरकारचे स्थान  

१०) इतर वैद्दिष््टये  
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५.८  सदंभथ  

५.० उमि     

१)  द्दमश्र अथथव्यवस्था म्हणजे काय हे समजून घेणे.  

२)  द्दमश्र अथथव्यवस्थेच्या व्याख्यांचा अभ्यास करणे. 

३)  द्दमश्र अथथव्यवस्थेची वैद्दिष््टये जाणून घेणे.  

५.१ प्रस्तावना 

द्दिद्दटिानंी आपल्या वसाहतवादी कालखडंात भारताचे मोठ्या प्रमाणावर आद्दथथक िोषण 

केल्याने स्वातंत्र्यानतंर भारतासमोर अनेक आद्दथथक समस्या उभ्या राद्दहल्या. १९३१ च्या 

कााँगे्रसच्या कराची अद्दधवेिनात कााँगे्रसने एक प्रस्ताव पाररत करून भारतातील 
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अथथव्यवस्थेचे स्वरूप कसे असावे, याबिल गभंीरपणे द्दवचार केला होता. भारताला 

स्वातंत्र्य द्दमळाल्यानतंर पंद्दडत जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पंतप्रधान झाले. नेहरू हे 

समाजवादी द्दवचारधारचेे समथथक असल्याने देिातील आद्दथथक साधने खाजगी लोकाचं्या 

हाती सोपवणे त्यानंा मान्य नव्हते. तसेच सवथ आद्दथथक साधने सरकारी द्दनयतं्रणाखाली 

असावे याच्या देखील ते द्दवरोधी होते. त्यामळेु पं. नेहरू यानंी द्दमश्र अथथव्यवस्थेचे धोरण 

स्वीकारले. द्दमश्र अथथव्यवस्थेत सावथजद्दनक के्षत्र व खाजगी के्षत्र यांचे सहअद्दस्तत्व असते. 

१९४७ पासून भारताने द्दमश्र अथथव्यवस्थेचा स्वीकार केला. १९८० पयंत देिाचा द्दवकास 

याच द्दवचारधारवेर आधाररत होता. परतं ु १९८० नतंर खाजगी उद्योगाचंा द्दवकास होत 

नव्हता तर सरकारी के्षत्रामंध्ये अनेक दोष द्ददसून आले. १९८५-८६ राजीव गाधंी पंतप्रधान 

झाल्यानतंर काही प्रमाणात भारताच्या आद्दथथक धोरणात बदल होत गेला. व १९९१ मध्ये 

भारतात द्दनमाथण झालेल्या आद्दथथक सकंटामळेु भारताने द्दमश्र अथथव्यवस्थेचा त्याग करून 

उदारीकीकरण, खाजगीकीकरण व जागद्दतकीकरण या धोरणांचा    कार केला.  

५.२ मिश्र अथथव्यवस्थेची व्याख्या 

१९४७ मध्ये भारताने द्दमश्र अथथव्यवस्थेचा    कार केला. द्दमश्र अथथव्यवस्थेच्या मखु्य 

व्याख्या पढुीलप्रमाणे  

१) प्रा. सॅम्युअलसन: 

ज्या पद्धतीत उत्पादन उपभोग व व द्दवभाजनाच्या प्रद्दियेत बाजारातील घटकाबंरोबर 

सरकारी द्दनयतं्रण देखील कायथ करीत असतात. अिा अथथव्यवस्थेस ' द्दमश्र अथथव्यवस्था ' 

म्हणतात.  

२) अथथशास्त्रीय शब्दकोश: 

ज्या अथथव्यवस्थेमध्ये भाडंवलिाही व समाजवादी अथथव्यवस्थेची वैद्दिष््टये द्ददसून येतात. 

ज्यामध्ये सरकारतरे्फ आद्दथथक व्यवहाराचें द्दनयमन केले जाते, ती अथथव्यवस्था म्हणजे ' 

द्दमश्र अथथव्यवस्था ' होय. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) द्दमश्र अथथव्यवस्थेच्या व्याख्या सागंा? 

५.३ मिश्र अथथव्यवस्था 

गररबी, बेरोजगारी, अल्प द्दवकास, व र्फाळणीमळेु द्दनमाथण झालेल्या द्दवद्दवध समस्या व देिाचे 

द्दबघडलेले आद्दथथक सतंलुन या समस्या सोडवण्यासाठी व भारताला आद्दथथक दृद्दष्टकोनातून 

आत्मद्दनभथय बनण्यासाठी खाजगी के्षत्राबरोबरच सावथजद्दनक के्षत्राचा देखील द्दवकास हा 

महत्वाचा मनाला गेला. स्वाततं्र्यानतंर कााँगे्रसने हे स्पष्ट केले होते द्दक, देिातील प्रमखु 

उद्योग द्दवद्दवध सेवा, खद्दनजस्त्रोत, रले्वे, जल वाहतूक व इतर प्रमखु वाहतकुीचे साधने 

याचं्यावर सरकारचे द्दनयतं्रण असेल. कााँगे्रसच्या या द्दनणथयाला सरकार बरॊबरच सवथसामान्य 

जनतेचा देखील पाद्दठंबा होता. १९४५ च्या मुंबई योजनेमध्ये देखील उद्योगपतींनी ह े
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   कार केले होते द्दक, पायभूत उद्योग व द्दवद्दवध उद्योगाचंा द्दवकास घडवून आणण्यासाठी हे 

के्षत्र सरकारी द्दनयतं्रणाखाली असले पाद्दहजे.  

सवथ के्षते्र सरकारच्या हाती देणारी साम्यवादी अथथव्यवस्था व सवथ के्षते्र खाजगी 

भाडंवलदारांच्या हाती ठेवू पाहणारी अद्दनबंध भाडंवलिाही अथथव्यवस्था, या दोन्ही 

अथथव्यवस्थामंध्ये काही गणु व काही दोषही आहेत. द्दमश्र अथथव्यवस्था हा या दोघातंील दोष 

टाळून गणु स्वीकारण्याचा प्रयत्न आहे. साम्यवादी अथथव्यवस्थेत सवथ अथथव्यवहाराचें 

सरकारच्या हातात कें द्रीकरण झाल्यानतंर पररणामी राज्यसते्तचेही कें द्रीकरण होते व 

व्यद्दक्तस्वातंत्र्याचा लोप होतो. त्याचा पररणाम आद्दथथक द्दवकासाची गती मंद होत जाणे 

असाही होतो. सपूंणथ अथथके्षत्र िासनाच्या हातात येण्यातील हा सवांत मोठा धोका आहे. 

याउलट अद्दनबंध भाडंवलिाहीत मके्तदारी वाढते, मजरुाचें व ग्राहकाचें िोषण होते, मोठ्या 

प्रमाणात आद्दथथक द्दवषमता द्दनमाथण होते व ससंदीय लोकिाही अद्दस्तत्वात असूनही 

सपंत्तीच्या जोरावर राजकीय सत्ता खाजगी भाडंवलदारानंा आपल्या मनाप्रमाणे राबद्दवता 

येते. द्दमश्र अथथव्यवस्थेमळेु या दोन्ही टोकाचं्या अडचणींतून आपल्याला मागथ काढता येईल, 

अिी अपेक्षा असते. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) द्दमश्र अथथव्यवस्था म्हणजे काय ते सागंा? 

५.४ १९४८ चे औद्योमगक धोरण 

१९४८ च्या औद्योद्दगक धोरणात द्दमश्र अथथव्यवस्थेचे उिी     डोळ्यासमोर ठेवून खाजगी व 

सावथजद्दनक के्षत्राचे महत्व स्पष्ट केले व भारतीय उद्योगाचें चार भागात द्दवभागणी केली गेली.  

१) सरकारची पूणथ िके्तदारी असलेले उद्योग: 

    , दारुगोळा, अणिुक्ती, रले्वे, वीज इ.  

२) संमिश्र क्षेत्रातील उद्योग:  

कोळसा, लोखडं, पोलाद, जहाजबाधंणी, द्दवमानसेवा इ. 

३) सरकारी मनयंत्रणाखालील उद्योग: 

अवजड यतं्रसामग्री, रसायने, खते, द्दसमेंट, साखर इ.  

४) खाजगी क्षेत्रातील उद्योग: 

वरील सवथ गटात न बसणाऱ्या उद्योगाचंा समावेि यामध्ये केला गेला व त्यामध्ये सरकारचा 

हस्तके्षप मान्य केला.  

१९४८ च्या औद्योद्दगक धोरणात सरकाने पररद्दस्थतीनसुार आवश्यक्य ते बदल करून 

सरकारी के्षत्र व खाजगी के्षत्र याचं्या द्दनयतं्रणाखाली कोणते उद्योग असावे, याद्दवषयी योग्य 

असे द्दवशे्लषण केले आहे. 
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आपली प्रगती तपासा.  

१) १९४८ चे औद्योद्दगक धोरण स्पष्ट करा? 

५.५ मिश्र अथथव्यवस्थेचे वैमशष््टये 

भारताला स्वातंत्र्य द्दमळाल्यानतंर देिाचा आद्दथथक द्दवकास घडवून आणण्यासाठी 

उद्योगधदं्यावंर सरकारी द्दनयतं्रण आवश्यक मानले गेले. व पद्दहल्या पंचवाद्दषथक योजनेत 

द्दमद्दश्रत अथथव्यवस्थेची झलक    आपणास बघायला द्दमळते. १९५० नतंर भारतात द्दमश्र 

अथथव्यवस्था लागू केली गेली. द्दजचा प्रभाव चार ितकापयंत भारतीय अथथव्यवस्थेवर द्ददसून 

येतो. या द्दमश्र अथथव्यवस्थेचे काही प्रमखु वैद्दिष््टये होते, ते पढुीलप्रमाणे:  

१) सावथजमनक व खाजगी क्षते्राचे सहअमस्तत्व:  

द्दमश्र अथथव्यवस्थेत सरकारी व खाजगी के्षत्राचे सहअद्दस्तत्व आपणास ब  यला द्दमळते. 

अथथव्यवस्था द्दह दोन के्षत्रामध्ये द्दवभाद्दजत झालेली असते. एक सरकारी व दसुर े के्षत्र हे 

खाजगी होय. सरकारी के्षत्रातील उद्योगाचंी मालकी व व्यवस्थापन हे सरकारकडे असते. 

सरकारने द्दनयकु्त केलेले अद्दधकारी व कमथचारी या के्षत्रांचे व्यवस्थापन बघत असतात. 

देिाच्या दृष्टीने अद्दतिय महत्वाचे सवथ उद्योग हे सावथजद्दनक के्षत्रात येत असतात. उदा. 

मूलभूत उद्योग, सरकं्षण साद्दहत्य द्दनद्दमथती उद्योग, अणिुक्ती इ. खाजगी उद्योगाचंी मालकी व 

व्यवस्थापन खाजगी के्षत्राकडे असते. आपल्या उद्योगाचंा द्दवकास व द्दवस्तार करणे तसेच 

नवीन उद्योगधदंे उभारणे याबाबत द्दनणथय घेण्याचे स्वातंत्र्य हे खाजगी के्षत्राला असते. 

स्वातंत्र्यानतंर भारताने द्दनयोजनबद्ध पद्धतीने देिाचा द्दवकास घडवून आणण्यासाठी 

सरकार व खाजगी या दोन्ही के्षत्रानंा एकत्र आणून द्दमश्र अथथव्यवस्था स्वीकारली.   

२) मकितं यंत्रणचेी भूमिका: 

द्दमश्र अथथव्यवस्थेत द्दकमंत द्दनयतं्रण व सरकारी हस्तके्षप या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या 

असतात. सावथजद्दनक के्षत्रातील सवथ द्दनणथय हे सरकार व त्याचें सरकारी अद्दधकारी घेत 

असतात. ज्यामध्ये उत्पादन द्दकती घ्यावे, त्या उत्पादनाची द्दकंमत, त्या उत्पादनातील 

सरकारी गुतंवणूकं इ. मात्र द्दमश्र अथथव्यवस्थेत खाजगी के्षत्रातील वरील सवथ द्दनणथय द्दकमंत 

यतं्रणेद्वार े घेतले जातात. खाजगी के्षत्रामध्ये उत्पादन कोणासाठी करायचे? उत्पादन कसे 

करायचे? या बाबतीत द्दनणथय घेण्यासाठी द्दकमंत यतं्रणा    महत्वाची भूद्दमका बजावते.  

३) िूलभूत क्षेत्रािध्ये सावथजमनक क्षेत्राचा सहभाग: 

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य द्दमळाल्यानतंर भारतीय अथथव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न 

होते. ज्यामध्ये गुतंवणकुीसाठी भाडंवलाचा परुवठा, मागासलेल्या पायाभूत सदु्दवधा, 

औद्यो  करणाचा अत्यल्प दर, बेरोजगारी, िेती के्षत्राचा मागासलेपणा व सामाद्दजक 

असमतोल इ. या सवथ पररद्दस्थतीमधून मागथ काढण्यासाठी औद्योद्दगक के्षत्रामध्ये सरकारी 

हस्तके्षप महत्वाचा मानला गेला. यामधूनच १९५६ चे औद्योद्दगक धोरण सरकारने पाररत 

केले. भारताने द्दमश्र अथथव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यामळेु दूरगामी द्दवकासाच्या दृष्टीने 
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आवश्यक्य असणाऱ्या अद्दतमहत्वाच्या उद्योगातील मोठ्या प्रमाणातील गुतंवणूक 

सावथजद्दनक के्षत्रामार्फथ त झाल्यामळेु औद्योद्दगकीकरणाचा पाया रचला गेला. 

४) खाजगी क्षेत्रावरील सरकारचे मनयंत्रण व मनयिन:  

भारतासारख्या द्दमश्र अथथव्यवस्थेमध्ये खाजगी के्षत्राकडून औद्योद्दगक के्षत्राचा मोठा भाग हा 

व्यापला गेला आहे. परतं ु कामकाजाच्या बाबतीत खाजगी के्षत्र हे पूणथपणे मकु्त ठेवले गेले 

नाही. सरकारने खाजगी के्षत्राला द्दिस्त लावण्यासाठी खाजगी के्षत्रावंर काही द्दनयतं्रण ठेवले 

आहे.  

५) आमथथक मनयोजन: 

भारताने १९५१ पासून पंचवाद्दषथक योजनाचं्या माध्यमातून देिाचा आद्दथथक द्दवकास घडवून 

आण्यासाठी आद्दथथक द्दनयोजनाची प्रद्दिया स्वीकारली. द्दमश्र अथथव्यवस्थेमध्ये आद्दथथक 

द्दनयोजनाला द्दविेष महत्व आहे. खाजगी व सावथजद्दनक के्षत्रातील उत्पादनाची योग्य 

द्दवभागणी करून द्दनयोद्दजत केलेल्या उत्पादनाची लक्ष्य गाठता यावी या दृष्टीने आद्दथथक 

द्दनयोजन हे महत्वाचे ठरते. भारताने गेल्या ७५ वषाथत द्दनयोजनाच्या माध्यमातून देिाचा 

आद्दथथक द्दवकास घडवून आणण्याचे प्रयत्न केल्याचे द्ददसून येतो. 

६) िके्तदारीवरील मनयंत्रण: 

द्दमश्र अथथव्यवस्थेमध्ये सरकार मके्तदारी द्दनयतं्रण करणे व द्दतचे द्दनयमन करणे यासाठी 

प्रयत्निील असते. भारतामध्ये स्वातंत्र्यानतंर मोठ्या प्रमाणात 'मके्तदारी गहृे' द्दनमाथण होत 

आहेत. यामागे सरकराचा मखु्य उिेि मके्तदारानंी सावथजद्दनक द्दहतासाठी कायथ करावे हा 

असतो.  

७) आमथथक मवषितेिधील घट: 

आद्दथथक द्दवषमता    देिाच्या सामाद्दजक व आद्दथथक द्दवषमतेमधील एक महत्वाचा अडथळा 

आहे. श्रीमंत वगाथकडून सवथसामान्य लोकांचे िोषण होऊ नये म्हणून सरकार द्दवद्दवध 

उत्पादनात वाढ करून सवांना सामान सधंी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असते. 

ज्यामळेु सामाद्दजक न्याय प्रस्थाद्दपत होऊन आद्दथथक  व सामाद्दजक कल्याण साध्य होईल. 

भारतासारख्या द्दमश्र अथथव्यवस्था असणाऱ्या देिात सामाद्दजक व आद्दथथक द्दवषमता 

स्थाद्दपत करण्यासाठी 'सामाद्दजक न्याय द्दवभागाची' स्थापना करण्यात आली. द्दमश्र 

अथथव्यवस्थेचे मखु्य उद्दिष्टे ह ेआद्दथथक द्दवषमता कमी करणे असल्याने भारताने समाजवादी 

समाजव्यवस्था स्वीकारली आहे.  

८) उपभोक्त्यांच्या सावथभौित्वाचे सरकं्षण: 

द्दमश्र अथथव्यस्वस्थेमध्ये उपभोगत्याचं्या सौवथभौमत्वाला द्दविेष महत्व द्ददले जाते. ग्राहकानंा 

(उपभोगत्यानंा) त्याचं्या आवडीनसुार म्हणजेच बाजारपेठाचं्या मागणीनसुार उत्पादन करत 

असते. तसेच भाडंवलदार ग्राहकाचं्या आवडीनसुार उत्पादनात गणुात्मक सधुारणा व 

द्दवद्दवधता द्दनमाथण करत असते. अिा पररद्दस्थतीमध्ये वस्तूंच्या द्दकंमती वाढण्याचा धोका 

द्दनमाथण होतो. तेव्हा सरकार सावथजद्दनक लाभाच्या दृष्टीने वस्तूंचा द्दकंमती ह्या द्दनयतं्रण 
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करण्याचा प्रयत्न करते. पररणामी खाजगी उत्पादक व भाडंवलदार यांच्याकडून 

उपभोगत्याचंी केली जाणारी द्दपळवणूक थाबंते. 

९) मिश्र अथथव्यवस्थेिधील सरकारचे स्थान: 

द्दमश्र अथथव्यवस्थेमध्ये सावथजद्दनक व खाजगी के्षत्राचे सहअद्दस्तत्व असल्याने यामध्ये 

सरकारची भूद्दमका द्दह अद्दतिय महत्वाची ठरते. अथथव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या उिेश्याने 

सरकारने खाजगी के्षत्राला उत्पादन कायाथसाठी स्वातंत्र्य जरी द्ददले असले तरी त्याचं्या 

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कृतींवर सरकारचे पूणथ द्दनयंत्रण आहे. दबुथल घटकाचं्या कल्याणासाठी 

द्दवद्दवध योजना तयार करणे व राबद्दवणे, आद्दथथक द्दवकासासाठी खाजगी व सावथजद्दनक के्षत्रात 

योग्य गुतंवणूक करण्याचे कायथ सरकार करत असते. 

१०) इतर वैमशष््टये: 

भाडंवलिाही अथथव्यवस्थेमध्ये उद्योगाचें राष्ट्रीयीकरण करणे    बाब कजथ मानली जाते तर 

समाजवादी अथथव्यवस्थेमध्ये सवथच उद्योग राष्ट्रीयीकरण केले जाते. द्दमश्र अथथव्यवस्थेमध्ये 

मात्र देिाच्या स्वरकं्षणाच्या दृष्टीने व समाजद्दहताच्या दृष्टीने महत्वाचे उद्योग व बाँकांचे 

राष्ट्रीयीकरण केले जाते. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) द्दमश्र अथथव्यवस्थेचे वैद्दिष््टये सागंा? 

५.६ साराशं 

जी अथथव्यवस्था केवळ साम्यवादी स्वरूपाची द्दकंवा केवळ खाजगी भाडंवलिाही स्वरूपाची 

नसून, द्दजच्यात त्या दोन्ही प्रकाराचें द्दमश्रण आढळते, अिी अथथव्यवस्था द्दह द्दमश्र 

अथथव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. भारताला स्वातंत्र्य द्दमळाल्यानतंर भारताने आपली 

अथथव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारी व खाजगी के्षत्राला सोबत घेऊन देिाचा द्दवकास 

घडवून आणला. द्दमश्र अथथव्यस्थेच्या माध्यमातून भारताने गेल्या ४० वषाथत देिाचा 

आद्दथथक द्दवकास घडवून आणला. भारताने आद्दथथक द्दनयोजनाचा मागथ अवलंबवून द्दमश्र 

अथथव्यवस्था यिस्वीररत्या भारतात लागू केली.  

अिा प्रकार े स्वातंत्र्यानतंर द्दबघडलेल्या अथथव्यवस्थेमध्ये सधुारणा घडवून आणण्यामध्ये 

द्दमश्र अथथव्यवस्था    यिस्वी ठरली. परतं ुपढेु यामध्ये अनेक दोष द्ददसून आले. ज्यामळेु 

भारत सरकारने १९९१ मध्ये उदारीकरण, खाजगीकीकरण व जागद्दतकीकरण या धोरणांचा 

स्वीकार करून देिाचा द्दवकास केला. आज मोदी सरकारच्या काळात देिापढेु मोठे आद्दथथक 

सकंट उभे राद्दहल्याने सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सरकारी के्षत्राचे खाजगीकीकरण 

करण्यास सरुवात केली आहे. काही अथथतज््ाचं्या मते,    बाब भद्दवष्ट्यात देिाच्या 

अथथव्यवस्थेसाठी अद्दतिय धोकादायक ठरले. 

५.७ प्रश्न 

१)  द्दमश्र अथथव्यवस्था म्हणजे काय ते सागूंन त्याचे स्वरूप स्पष्ट करा?  
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२)  द्दमश्र अथथव्यवस्थचे वैद्दिष््टये स्पष्ट करा? 

३)  द्दमश्र अथथव्यवस्थेच्या व्याख्या सागूंन १९४८चे औदयोद्दगक धोरण स्पष्ट करा? 

५.८ सदंभथ   

१) द्दबपीनचदं्र ,मदृलुा मखुजी, आद्ददत्य मखुजी,  आझादी के बाद का भारत (१९४७ - 

२००७), द्दहदंी माध्यम कायाथन्वय द्दनदेिलाय, द्ददल्ली द्दवश्वद्दवद्यालय, २०१५  

२)  कोठेकर िातंा, आधदु्दनक भारताचा इद्दतहास (१९४७ - २०००), साईनाथ प्रकािन, 

नागपूर,२०१३  

३)  िमाथ वजृ / िमाथ िैलबाला, समसामाद्दयक भारत (१९४७ - २०००), पंचिील 

प्रकािन, जयपूर, २००७  

४)  नारायण लक्ष्मी, भारतीय अथथव्यवस्था, आर.बी.डी. पद्दब्लकेिन, जयपूर, २०२०   

५)  भारतीय अथथव्यवस्था, (Study Material), द्दिवाजी द्दवद्यापीठ, कोल्हापूर   
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६ 

पचंवार्षिक योजना  

घटक  रचना  

६.०  ईद्दि     

६.१  प्रस्तावना  

६.२  स्वातंत्र्य पूववकाळातील अद्दथवक द्दनयोजन द्दकंव्हा द्दनयोजनाचा आद्दतहास  

६.३  द्दनयोजन मंडळ / योजना अयोग  

६.४  पंचवाद्दषवक योजना  

१) पद्दहली पंचवाद्दषवक योजना (१९५१ - ५२ ते १९५५ - ५६) 

२) दसुरी पंचवाद्दषवक योजना (१९५६ -५७ ते १९६० -६१) 

३) द्दतसरी पंचवाद्दषवक योजना (१९६१ ते १९६६) 

४) योजना ऄवकाश / तीन वाद्दषवक योजना (स्वावलंबन योजना) (१९६६ - १९६९)   

५) चौथी पंचवाद्दषवक योजना (१९६९ ते १९७४)  

६) पाचवी पंचवाद्दषवक योजना (१९७४ ते १९७९) 

७) सरकती योजना द्दकंव्हा जनता दलची योजना (Rolling Plan) 

८) सहावी पंचवाद्दषवक योजना (१९८० -१९८५)  

९) सातवी पंचवाद्दषवक योजना (१९८५ -१९९०) 

१०) वाद्दषवक योजना द्दकं   स्वावलंबन योजना (Yearly Plan) 

११) अठवी पंचवाद्दषवक योजना (१९९२ - १९९७) 

१२) नववी पंचवाद्दषवक योजना (१९९७ ते २००२) 

१३) दहावी पंचवाद्दषवक योजना (२००२ ते २००७)  

१४) ऄकरावी पंचवाद्दषवक योजना (२००७ ते २०१२) 

१५) बारावी पंचवाद्दषवक योजना (२०१२ ते २०१७) 

६.५  नीती अयोग  

६.६  पंचवाद्दषवक योजनांचे पररणाम / यश  

६.७  पंचवाद्दषवक योजनांचे ऄपयश  

६.८  साराशं  

६.९  प्रश्न 

६.१०    भव 

६.० उर्ि     

१)  स्वातंत्र्यपूवव काळातील द्दनयोजनाचा अढावा घेणे. 
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२)  भारतातील पंचवाद्दषवक योजनांचा सद्दवस्तर ऄभ्यास करणे. 

३)  पंचवाद्दषवक योजनांचे यश द्दकं   पररणामाचंा ऄभ्यास करणे. 

४)  पंचवाद्दषवक योजनेचे दोष तपासणे. 

६.१ प्रस्तावना 

द्दिद्दिशाचंी भारतात सत्ता स्थापन झाल्यानतंर तयानंी भारतात अद्दथवक साम्राज्यवादाचे 

धोरण स्वीकारले व मोठ्या प्रमाणात भारतीय सपंत्तीची लूि केली. तयाचा पररणाम हा 

भारतीय ऄथवव्यवस्थेवर द्ददसून येत होता. १५ ऑगस्ि १९४७ ला भारत स्वातंत्र 

झाल्यानतंर देखील भारताची अद्दथवक पररद्दस्थती द्दबकिच होती. ऄतयतं कमी कृषी 

ईतपादन, औदयोद्दगक के्षत्राचा ऄल्प द्दवकास व फाळणीची समस्या यामळेु ऄनेक अद्दथवक 

प्रश्न द्दनमावण झाले होते. यामळेु स्वातंत्र्यानतंर पंद्दडत जवाहरलाल नेहरू यानंी अद्दथवक 

पनुरवचनेची कायव हाती घेतले. स्वातंत्र्यपूवव काळात काही ईद्योगपती, ऄथवशास्त्रज्ञ व 

ऄद्दभयतें यानंा अद्दथवक द्दनयोजनाचे महतव पिले होते. रद्दशयाने १९२८ पासूनच पंचवाद्दषवक 

योजना यशस्वीरीतया अपल्या देशात राबवून ऄथवव्यवस्थेचा द्दवकास घडवून अणला होता. 

तयामळेु तया व्यवस्थेचे ऄनकुरण करावे ऄसे ऄनेकानंा वाित होते. म्हणूनच स्वातंत्र्यानतंर 

भारतीय ऄथवव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पं. जवाहरलाल नेहरू यानंी पंचवाद्दषवक योजनेचा 

   कार केला. 

६.२ स्वाततं्र्यपूवि काळातील आर्थिक र्नयोजन र्कंव्हा र्नयोजनाचा 

इर्तहास 

स्वातंत्र्यपूवव काळात भारतात अद्दथवक द्दनयोजनासाठी ऄनेक प्रयतन केले गेले होते. अद्दथवक 

द्दनयोजन म्हणजे, ‘अद्दथवक व्यवस्थेतील ईपलब्ध साधन सामगु्रीचा कायवक्षम वापर करून 

काही ठराद्दवक ईद्दिष्टे काही ठराद्दवक काळात साध्य करणे होय.’ स्वातंत्र्य पूवव काळात ऄशे 

ऄनेक प्रयतन झाले होते ते पढुीलप्रमाणे:  

१) एम. र्वश्वशे्वरय्या योजना: 

१९३४ मध्ये एम द्दवशे्वश्वरयैा यांनी अपल्या Panned Economy For India (भारतासाठी 

द्दनयोद्दजत ऄथवव्यवस्था) या ग्रथंामध्ये सववप्रथम भारतासाठी द्दनयोजनाची सकंल्पना 

माडंली. १९३४ मध्ये प्रकाद्दशत तयाचं्या योजनेत तयांनी औद्योगीकरणावर भर द्ददल्याने 

कृषी व्यवस्थेवर ऄवलंबून ऄसणाऱयाचंी सखं्या कमी होइल, ऄशी सकंल्पना माडंली. 

‘द्दनयोजन करा ऄथवा नष्ट व्हा’ या शब्दात तयानंी द्दनयोजनाचे महत्त्व सादं्दगतले. या 

योजनेमळेु भारतात अद्दथवक द्दनयोजनाच्या दृष्टीने पद्दहले पाउल िाकले गेले.  

२) FICCI योजना: 

 एन. अर. सरकार ऄध्यक्ष ऄसलेल्या भाडंवलदारांच्या FICCI (Federation of Indian 

Chambers of Commerce & Industry) या सघंिनेने मकु्त ऄथवव्यवस्थेला द्दवरोध 
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करत राष्ट्रीय द्दनयोजन अयोगाची गरज बोलून दाखवली. या योजनेत केन्सवादी 

द्दवचारसरणीचा तयानंी परुस्कार केला. 

३) कााँग्रेस योजना: 

१९३७च्या प्रातंीय द्दनवडणकुामंध्ये ऄनेक प्रातंात कााँगे्रसचे सरकार स्थापन झाले होते. 

तयामळेु अद्दथवक द्दनयोजनाच्या प्रश्नास चालना द्दमळाली. १९३७ मध्ये कााँगे्रसने ' राष्ट्रीय 

अद्दथवक सद्दमतीची ' स्थापना केली. १९३८ मध्ये ततकालीन कााँगे्रसचे ऄध्य  सभुाषचदं्र 

बोस यांनी द्ददल्ली मध्ये प्रातंातील ईद्योग मंत्र्याचें एक ऄद्दधवेशन बोलावले. या ऄद्दधवेशनाचे 

ऄध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू हे होते. या ऄद्दधवेशनामध्ये औदयोद्दगक करणाची चचाव केली 

व अद्दथवक द्दनयोजनाद्दवषयी एक ऄहवाल सादर केला गेला.  

४) मुबंई योजना: 

स्वातंत्र्यपूवव काळात भारतातील अद्दथवक द्दनयोजनाच्या के्षत्रात मुंबइ योजनेला द्दवशेष महतव 

अहे. मुंबइतील ८ ईद्योगपतींनी ज्यामध्ये जमशेदजी िािा, घनश्यामदास द्दबलाव याचंा 

समावेश होता. तयानंी ‘A Plan of Economic Development for India’ हा अराखडा 

जाहीर केल्या तयालाच       प्लॅन (१९४४) म्हणून ओळखतात.       प्लानचे ऄध्यक्ष जे. 

अर. डी. िािा होते. या योजनेत एकूण रक्कम १० हजार कोिी रुपये तर १५ वषावत 

दरडोइ राष्ट्रीय ईतपन्न दपु्पि करणे हे ईद्दिष्टे ठेवले होते. तीव्र औद्योगीकरण, व्यापार, 

जमीन सधुारणा, लघईुद्योग याबाबत द्दह योजना सकारातमक होती. 

५) जनता योजना: 

मुंबइ योजनेच्या तीन मद्दहन्यानतंर  आंद्दडयन फेडरशेन ऑफ लेबर ( Indian Federation 

of Laboure ) याचं्या तफे १९४५ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यानंी ‘ जनता योजना ’ ही 

योजना माडंली. माक्सववादी समाजवादाचा प्रभाव ऄसलेल्या या योजनेत जगण्यासाठी 

अवश्यक ऄसणाऱया मलुभूत सदु्दवधाचं्या द्दनयोजनावर भर देण्याचे सागंण्यात अले. यात 

कृषी व ईद्योग या दोन्ही के्षत्रावंर भर देण्यात अला होता. परतं ु सवावद्दधक भर हा कृद्दष 

द्दवकासावर देण्यात अला. या योजनेचा अराखडा १० वषावसाठी १५ हजार कोिी रु. 

होता.  

६) गांधी योजना:  

महातमा गाधंींच्या ततवज्ञावर अधारलेली 'गाधंी योजना'    वधाव येथील गांधीवादी नेते 

ऄग्रवाल यानंी माडंली होती. या योजनेत ग्रामीण द्दवकास, कुिीर व लघईुद्योग तसेच कृषी 

व्यवस्थेवर सवाव द्दधक लक्ष कें द्दद्रत करण्यात अले होते. अद्दथवक द्दवकें द्रीकरण हे मखु्य 

वैद्दशष््टय ऄसलेल्या या योजनेचा अराखडा ३० हजार कोिी रु. होता. 

७) इतर योजना: 

१९४४ मध्ये भारतात ततकालीन द्दिद्दिश सरकारने सर अदेद्दशर दलाल याचं्या 

ऄध्यक्षतेखाली एक अयोग बनवला, ज्यामध्ये ऄल्पकालीन व दीघवकालीन अद्दथवक योजना 

बनवल्या होतया परतं ुतयावर कुठलेही कायव झाले नाही. १९४६ मध्ये ऄंतररम सरकारच्या 
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काळात planning advisory board ची स्थापना केली. ज्याचे ऄध्यक्ष श्री. के. सी. 

द्दनयोग होते. या बोडवने योजना कद्दमशनच्या स्थापनेचे सूचना केल्या. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) स्वातंत्र्यपूवव काळातील भारतातील अद्दथवक द्दनयोजनाचा अढावा घ्या? 

६.३ र्नयोजन मडंळ / योजना आयोग 

नोव्हेंबर १९४७ मध्ये कााँगे्रसने प. जवाहरलाल नेहरू याचं्या ऄध्यक्षतेखाली Economic 

Programme Committee ची स्थापना केली. ज्यांनी २५ जानेवारी १९४८ ला अपले 

ररपोिव  प्रस्ततु केले व एक स्थायी यॊजना अयोगाच्या स्थापनेची भूद्दमका तयांनी माडंली. 

ज्यमळेु पंद्दडत नेहरंूच्या ऄध्यक्षतेखाली १५ माचव १९५० भारत सरकारच्या प्रस्तावाद्वार े

(मंद्दत्रमंडळाच्या ठरावाद्वार)े द्दनयोजन अयोगाची स्थापना करण्यात अली. द्दनयोजन 

अयोगाची पद्दहली बैठक २८ माचव १९५० रोजी पार पडली. सध्या या अयोगात एकूण 

सदस्य १७ अहेत. सदस्य व ईपाध्यक्ष याचंा कायवकाल हा द्दनद्दित नाही. 

स्वरुप – या सद्दमतीचे स्वरुप सल्लागारी ऄसून तयाला घिानातमक स्थान नाही, रचना – 

एक ऄध्यक्ष, एक ईपाध्यक्ष व पूणववेळ सदस्य ऄसतात. काही मंत्री ऄधववेळ सभासद 

ऄसतात. तसेच काही वररष्ठ ऄद्दधकारी ऄसतात. या अयोगाचे पंतप्रधान हे पदद्दसध्द 

ऄध्यक्ष ऄसतात. ईपाध्यक्ष व आतर सदस्य याचं्यासाठी द्दनद्दित कायवकाल व द्दनद्दित योग्यता 

द्ददलेली नाही. आतर सदस्यामंध्ये ऄथवशास्त्रज्ञ, द्दवचारवतं, द्दनयोजनमंत्री व सद्दचवाचा 

समावेश ऄसतो. सरकारच्या आ्च्छेप्रमाणे द्दनवड व सखं्या यामध्ये पररवतवन केले जाते. 

योजना आयोगाचे काये: 

१.  देशातील ससंाधने, भाडंवल, भौद्दतक साधनसामग्रीचा द्दवचार करून पंचवाद्दषवक 

योजनेचा अराखडा तयार करणे. 

२.  योजनेच्या ईद्दिष्टाचंा ऄग्रक्रम ठरद्दवणे 

३.  वेळोवेळी कें द्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना अद्दथवक समस्याचं्या गरजेनरुुप सल्ला 

देणे. 

४.  देशातील भौद्दतक भाडंवली व मानवी ससंाधनांची मोजमाप करणे व याचंा 

पररणामकारक व सतंलुीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची द्दनमीती करणे. 

५.  अद्दथवक द्दवकासातील ऄडथळे दूर करून योजनेत वेळोवेळी अवश्यक बदल करणे. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) द्दनयोजन मंडळ ऄथवा द्दनयोजन अयोगाची माद्दहती द्या? 
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६.४ पचंवार्षिक योजना 

पंचवाद्दषवक योजना द्दनयोजनाची ततवे भारताने रद्दशया कडून स्वीकारली अहेत. रद्दशयामध्ये 

१९२७ मध्ये प्रथम द्दनयोजनास सरुुवात झाली. जोसेफ स्िॅद्दलन यानंी १९२७ मध्ये 

सोद्दव्हएत यदु्दनयनमध्ये पद्दहली पंचवाद्दषवक योजना राबद्दवली. अद्दथवक द्दनयोजन म्हणजे, 

अद्दथवक व्यवस्थेतील ईपलब्ध साधन सामगु्रीचा कायवक्षम वापर करून काही ठराद्दवक ईद्दि   

ठराद्दवक काळात साध्य करणे. पंचवाद्दषवक योजना कें द्रीयकृत अद्दण एकाद्दतमक राष्ट्रीय 

अद्दथवक कायवक्रम अहेत. पचंवाद्दषवक योजना या शब्दातच तयाचा ऄथव दडलेला अह.े 

देशाच्या द्दवकासासाठी ५ वषावचा एक अराखडा अखण्यात येतो तयालाच ' पंचवाद्दषवक 

योजना ' म्हणतात. पद्दहली पंचवाद्दषवक योजना ही पंद्दडत जवाहरलाल नेहरू यानंी ८ द्दडसेंबर 

१९५१ला ससंदेत माडंली होती. ही योजना जरी ८ द्दडसेंबरला माडंली गेली ऄसली तरी 

या पंचवाद्दषवक योजनेचा कालावधी हा १ एद्दप्रल १९५१ ते ३१ माचव १९५६ हा ग्राह्य धरला 

जातो. 

१) पर्हली पंचवार्षिक योजना ( १९५१ - ५२ त े१९५५ - ५६ ): 

पद्दहली पंचवाद्दषवक योजना द्दह १ एद्दप्रल १९५१ ते ३१ माचव १९५६ या कालावधी साठी 

लागू केली गेली होती. या योजनाचें ऄध्यक्ष ततकालीन पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरु 

हे होते. तर ईपाध्यक्ष गलुझारीलाल नदंा होते. द्दह योजना हेरॉल्ड डोमर याचं्या प्रद्दतमानावर 

( मॉडेल ) अधारलेली होती. या योजनेच्या सरुुवातीस दसुऱया महायदु्धाचे झालेले पररणाम 

व नकुतयाच झालेल्या फाळणीमळेु मोठ्या प्रमाणावर ऄन्नधान्याची िंचाइ द्दनमावण झाली 

होती. तयामळेु शेती, जलद्दसचंन व उजाव (४५%) यावर या योजनेत प्राधान्य देण्यात अले 

होते.  

योजना काळात घेण्यात आलेले काही महत्वाचे प्रकल्प:  

• १९५१  – द्दसदं्री ( झारखडं) येथे खत कारखाना. देशातील साववजद्दनक के्षत्रातील 

पद्दहला खत कारखाना. 

• १९५१ – द्दचत्तरजंन (पद्दिम बंगाल) येथे रले्वेचा कारखाना सरुु करण्यात अला. 

• १९५२ – कोयना प्रकल्प (हेलवाड, ता. पािण, द्दज. सातारा, महाराष्ट्र) 

• १९५४ – पेराबंरु (ताद्दमळनाडू) येथे रले्वेचा कारखाना सरुु करण्यात अला.  

• १९५४ – द्दहदंसु्थान ऄाँिीबायोद्दिक्स, द्दपंपरी पणेु येथे स्थापन 

• १९५५ – दामोदर खोर ेद्दवकास योजना. (झारखडं अद्दण पद्दिम बंगाल) 

• १९५५ – भाक्रा नागंल प्रकल्प, सतलज नदीवर ऄसनु द्दहमाचल प्रदेश व पंजाब 

राज्याचंा संयकु्त प्रकल्प. 

• द्दहराकुड प्रकल्प (ओररसा) महानदीवर. 
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इतर महत्वाचे कायिक्रम: 

• १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पद्दहली जनगणना करण्यात अली. 

• ८ मे, १९५२ पासून औद्योद्दगक द्दवकास व द्दनयमन ऄद्दधवेशन १९५१ लागू करण्यात 

अला. 

• २ ऑक्िोबर १९५२ रोजी सामदुाद्दयक द्दवकास कायवक्रमाची रूपरषेा जाहीर करण्यात 

अली. 

• २ ऑक्िोबर १९५२ रोजी राष्ट्रीय कुिंुब द्दनयोजन कायवक्रमाला सरुुवात झाली. परतं ु

१९६१ नतंर या कायवक्रमाची गती वाढली. 

• हातमाग ईद्योगाचा द्दवकास करण्यासाठी २ ऑक्िोबर १९५२ रोजी ‘ ऄद्दखल 

भारतील हातमाग बोडवची ’ स्थापना करण्यात अली. 

• १९५३ मध्ये ऄद्दखल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोडावची स्थापना करण्यात अली. 

• १ जलैु १९५५ रोजी ऄद्दखल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी सद्दमतीच्या द्दशफारसीनसुार 

(गोरवाल सद्दमती) एद्दम्पररयल बाँकेचे रूपातंर स्िेि बाँक ऑफ आंद्दडया मध्ये करण्यात 

अले.  

• जानेवारी १९५५ मध्ये भारतीय औद्योद्दगक पत अद्दण गुतंवणूक महामंडळ (ICICI) 

स्थापन करण्यात अले, ज्याने माचव १९५५ मध्ये अपले कायव सरुू केले. 

या पंचवाद्दषवक योजनेच्या काळात मान्सूनने साथ द्ददल्याने १९५१ मध्ये ५० दशलक्ष िन 

ऄसलेले ऄन्नधान्यचे ईत्त्पन्न १९५५ मध्ये ६४.९ दशलक्ष िन झाले. कृद्दषप्रमाणे 

औदयोद्दगक ईतपादन   ४०% वाढले, परतं ु या योजनेत काही दोष देखील होते, राष्ट्रीय 

ईतपादनात ऄपेके्षप्रमाणे वाढ झाली नाही. ऄपेके्षप्रमाणे रोजगार वाढू शकला नाही. ऄसे 

ऄसले तरी    योजना भारताच्या द्दवकासासाठी महतवाची ठरली. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) पद्दहल्या पंचवाद्दषवक योजनेचा अढाव घ्या?  

२) दुसरी पचंवार्षिक योजना (१९५६ - ५७ ते १९६० - ६१): 

दसुरी पंचवाद्दषवक योजना द्दह १ एद्दप्रल १९५६ ते ३१ माचव १९६१ या कालखडंासाठी लागू 

केली होती. या योजनेचे ऄध्यक्ष प. जवाहरलाल नेहरु होते तर ईपाध्यक्ष िी. िी. 

कृष्ट्णाम्माचारी हे होते. द्दह योजना महालोनोबीस मॉडेलवर अधारलेली होती. या योजनेत 

अद्दथवक द्दवकासाची गती वाढवण्यात अली  व तीव्र औद्योद्दगकीकरणावर भर देण्यात अलं. 

राष्ट्रीय ईतपन्न २५ िक्क्यांनी वाढावे व तयासाठी ऄवजड ईद्योगधदंे वाढवावे ऄसे ध्येय 

होते.  
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या योजनेची प्रमखु उिीष््टये:  

 १.  द्दभलाइ (छत्तीसगड) पोलाद प्रकल्प (१९५९) - रद्दशयाच्या मदतीने स्थापन करण्यात 

अला.  

२.  रुरकेला (ओररसा) पोलाद प्रकल्प (१९५९) - जमवनीच्या मदतीने स्थापन करण्यात 

अला.  

३.  दगुावपूर (पद्दिम बंगाल) पोलाद प्रकल्प (१९६२) - द्दििनच्या मदतीने स्थापन करण्यात 

अला.  

४.  भेल BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) - भोपाळ कंपनीची स्थापना.  

५.  नानगल व रुरकेला खत कारखाने. 

या योजनाकाळात जलद्दसचंनाखालील के्षत्र ५६.२ दशलक्ष एकरावरून ७० दशलक्ष एकर 

एवढे वाढले. यादं्दत्रक ईतपादन करणाऱया कारखान्याचंी वाढ झाली.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) दसुऱया पंचवाद्दषवक योजनेबिल माद्दहती घ्या ? 

३) र्तसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१ ते १९६६) 

द्दतसरी पंचवाद्दषवक योजना द्दह १ एद्दप्रल १९६१ ते ३१ माचव १९६६ याकाळात लागू केली 

गेली. या योजनेचे ऄध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरु अद्दण लालबहादूर शास्त्री हे होते, तर 

ईपाध्यक्ष हे सी. एम. द्दत्रवेदी अद्दण ऄशोक मेहता होते.    योजना सखुमोय चक्रवती अद्दण 

महलोनोद्दबस मॉडेलवर अधारलेली होती. या योजनेची काही ईिीष््टये होती ती 

पढुीलप्रमाणे:  

१)  राष्ट्रीय ईतपनात ५% वाढ करणे. 

२)  ऄन्नधान्य ईतपादनात स्वयपूंणवता अणणे.  

३)  पोलाद, रासायद्दनक ईतपादने, आंधन, द्दवद्यतु शक्ती आ. ईद्योगधदं्यात वाढ करणे.  

४)  नोकरीधदं्यात वाढ करून बेकारीची समस्या सोडद्दवणे. 

५)  सामान सधंी द्दनमावण करून ईतपन्नातील द्दवषमता नष्ट करणे व अद्दथवक सते्तचे 

कें द्रीकरण होउ न देणे.  

योजनेच्या दरयायान घडलेल्या प्रमखु घटना: 

द्दतसरी पंचवाद्दषवक योजना    द्दनराशजनक ठरली. या योजनेच्या काळात ऄनेक राजकीय व 

अद्दथवक सकंिे द्दनमावण झाली. १९६२ मध्ये भारत – चीन यदु्ध व १९६५ मध्ये भारत – 

पाद्दकस्तान यदु्ध झाले, तयामळेु मोठे अद्दथवक नसुकान झाले. यदु्धप्रयतनानंा प्राधान्य द्यावे 

लागल्यामळेु चलनवाढ झाली. द्दशवाय या काळात परराष्ट्रीय मदत देखील कमी झाली. या 
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योजनेच्या पद्दहल्या चार वषावत राष्ट्रीय ईतपन्न २०% ने वाढले परतं ु शेविच्या वषावत ते 

ईतपन्न ५०% द्दन घिले. धान्याच्या ईतपादनात १०२० लक्ष िन हे ईतपादन योजनेच्या 

पद्दहल्या वषावत झाले होते, परतं ु शेविच्या वषावत ते ७२० दशलक्ष िन आतके झाले. 

औदयोद्दगक ईतपादन मात्र ८.५% द्दन वाढले. औदयोद्दगक ईतपादनात व औ  द्दग   करणात 

झालेली वाढ हेच द्दतसऱया योजनेचे वैद्दशष््टये म्हणता येइल. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) द्दतसऱया पंचवाद्दषवक योजनेदरम्यान घडलेल्या महतवाच्या घडामोडींचा अढावा घ्या? 

४) योजना अवकाश / तीन वार्षिक योजना (स्वावलंबन योजना) (१९६६ - १९६९): 

द्दतसऱया पंचवाद्दषवक योजनेच्या समाप्तीनतंर १ एद्दप्रल १९६६ मध्ये चौथी पंचवाद्दषवक योजना 

लागू करणे ऄपेद्दक्षत होते, परतं ु द्दतसऱया पंचवाद्दषवक योजनेची ऄसफलता, १९६२ चे चीन 

सोबतचे यदु्ध, १९६५ चे भारत –पाद्दकस्तान यदु्ध यामळेु दशेात द्दनमावण झालेली कमकुवत 

अद्दथवक द्दस्थती, परकीय मदत द्दमळण्याबाबतची सदं्दधग्धता, १९६५ -६६ मध्ये पडलेल्या 

भयकंर दषु्ट्काळ पररद्दस्थमळेु चौथी पंचवाद्दषवक योजना भारतात लागू करण्यात अली नाही. 

व १९६६  ते १९६९ च्या दरम्यान योजनेला सटु्टी देण्यात अली.    सिुी १ एद्दप्रल 

१९६६ ते ३१ माचव १९६९ दरम्यान राद्दहली. तयामळेु या योजनेला Gap in  Planning 

ऄसे देखील म्हिले जाते. मोरारजी देसाइ यांनी याला 'योजना ऄवकाश' ऄसे देखील 

म्हिले. या सटु्टीच्या कालावधीत सरकारने तीन वाद्दषवक योजना राबवल्या ज्याचें ईद्दिष्ट 

स्वावलंबन हे होते. या योजनेचा कायवकाल हा १ एद्दप्रल १९६६ ते ३१ माचव १९६९ ऄसा 

होता. या योजनेचे ऄध्यक्षा आंद्ददरा गाधंी या होतया तर ईपाध्यक्ष ऄशोक मेहता अद्दण डी. 

अर. गाडगीळ ह ेहोते.    योजना महलोनोद्दबस मॉडेल वर अधाररत होती. 

१) पर्हली वार्षिक योजना (१९६६-६७): 

१९६६ च्या खरीप हगंामात सरकारने हररत क्रातंीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ६ जून 

१९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ िक्क्यांनी ऄवमूल्यन घडवण्यात अले. 

२) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८): 

हररत क्रातंीच्या तंत्रज्ञानामळेु व परुशेा मान्सूनमळेु ऄथवव्यवस्थेची पररद्दस्थती सधुारण्यास 

सरुवात झाली. १९६७-६८ मध्ये ऄन्नधान्याचें ईच्चाकंी ईतपादन झाले. 

३) र्तसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९): 

ऄन्नधान्य ईतपादन व द्दकमती द्दस्थरावल्या. व्यवहारतोल सधुारला व चौथी योजना सरुु 

करण्यास ऄनकूुल पररद्दस्थती द्दनमावण झाली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) ऄवकाश योजना म्हणजे काय ते सागंा?   
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५) चौथी पंचवार्षिक योजना ( १९६९ ते १९७४ ): 

तीन वाद्दषवक योजनेनतंर चौथी पंचवाद्दषवक योजना १९६९ मध्ये लागू करण्यात अली. 

यावेळी मखु्यभर हा स्वालंबन हे होते. द्दह योजना ऄ ॅलन मान व ऄशोक रुद्र प्रद्दतमान (खलेु 

साततय प्रद्दतमान / Open Consistency Model ) याचं्या मॉडेलवर अधाररत होती. या 

योजनेचे ऄध्यक्ष हे श्रीमती आंद्ददरा गाधंी ह्या होतया. तर ईपाध्यक्ष धनजंय गाडगीळ, 

सी.सिुमण्यम, दगुवप्रसाद धर हे होते. या योजनेचे घोषवाक्य 'स्थैयावसह अद्दथवक वाढ' हे 

होते.या योजनेच्या दरम्यान माचव १९७१च्या ससंदीय द्दनवडणकुीच्या वेळी आंद्ददरा गाधंींनी 

‛गरीबी हिाओ‛ ही घोषणा द्ददली.  

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे उर्िष्ट:े  

१)  ५.७% वाद्दषवक वदृ्धीदर (NDP अधाररत). 

२)  सवावद्दधक खचव कृषी व द्दसचंन अद्दण तयानतंर ईद्योग अद्दण वाहतूक दळणवळण. 

३)  सपंत्ती व अद्दथवक द्दवकें द्रीकरण अद्दण प्रादेद्दशक द्दवकासावर भर. 

४)  द्दशक्षण व मनषु्ट्यबळ द्दवकासावर भर. 

या योजनेतील साध्य गोष्टी:   

१)  वाद्दषवक वदृ्धीदर – ३.३%  

२)  ऄन्नधान्य ईतपादन – १०४.७ Mt 

३)  चलनवाढ तीव्र.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) चौथ्या पंचवाद्दषवक योजनेची माद्दहती सागंा?   

६) पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४ ते १९७९): 

पाचवी पंचवाद्दषवक योजना    १ एद्दप्रल १९७४ ते ३१ माचव १९७८ या कालावधीमध्ये 

राबवण्यात अली. या योजनेच्या ऄध्यक्षा श्री. आंद्ददरा गांधी या होतया तर ईपाध्यक्ष  

दगुवप्रसाद धर, पी. एन. हक्सर होते.    योजना ऄ ॅलन मान व ऄशोक रुद्र याचं्या 

प्रद्दतमानावर द्दकंव्हा मॉडेल वर अधाररत होती. (खलेु साततय प्रद्दतमान) 

या योजनेचे उर्िष्ट ेह ेपुढील प्रमाण ेठरवण्यात आले होते:  

१)  ४.४% वाद्दषवक वदृ्धीदर (GDP अधाररत) 

२)  गररबी हिाओ. 

३)  साववजद्दनक खचव - १ ) ईद्योग २) कृषी व द्दसचंन ३) उजाव 
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या योजनेतील साध्य गोष्टी:   

१)  वाद्दषवक वदृ्धीदर  - ४.८% 

२)  भरमसाठ चलनवाढ (२५%) 

३)  ऄन्नधान्य ईतपादन – १२६mt 

महत्त्वाच्या घडामोडी: 

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प: 

१)  TRYSEM – ग्रामीण भागातील तरुणाचं्या स्वयरंोजगारासाठी प्रद्दशक्षण कायवक्रम. 

२)  दाररद्रय रषेेतील कुिंुबानंा मोफत व ऄनदुाद्दनत सेवा. 

३)  ग्रामीण व शहरी कामगारांची ईतपादक कायवकक्षमता वाढद्दवणे. 

इतर महत्वाचे कायिक्रम: 

१) १९७४ - पोखरण येथे भारताची पद्दहली यशस्वी ऄणचुाचणी. 

२) ऑक्िोबर १९७५ रोजी पद्दहल्या ५ प्रादेद्दशक ग्रामीण बाँका स्थापन करण्यात अल्या. 

३) १९७६ - ७७ मध्ये दसुऱ यादंा भारताचा व्यापारतोल ऄनकूुल ठरला. 

४) १९७६ मध्ये भारताचे पद्दहले राष्ट्रीय लोकसखं्या धोरण जाहीर करण्यात अले. 

५) १९७५ - ७६ मध्ये बाल कल्याणासाठी एकाद्दतमक बाल द्दवकास योजना (ICDS) 

सरुू करण्यात अली. 

६) १९७७ - ७८ मध्ये वाळविंी के्षत्रामध्ये पररद्दस्थकीय सतंलुन प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी 

वाळविं द्दवकास कायवक्रम (DDP) सरुू करण्यात अला. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) पाचव्या पंचवाद्दषवक योजनेचा अढावा घ्या?   

७) सरकती योजना र्कंव्हा जनता दलची योजना (Rolling Plan): 

भारतामध्ये १९७७ मध्ये जनता पािीचे सरकार अले. माचव १९७८ जनता सरकारने 

पाचवी योजना सपंषु्ठात अणली. १ एद्दप्रल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी 

योजना (सरकती योजना) सरुु केली. या योजनेचा कायवकाळ हा १ एद्दप्रल १९७८ ते 

जानेवारी १९८० या दरम्यान होता. या योजनेचे ऄध्यक्ष मोरारजी देसाइ अद्दण चरणद्दसगं हे 

होते तर ईपाध्यक्ष डी. िी. लकडावाला होते.    योजना गनु्नार द्दमडावल प्रद्दतमानावर 

अधारलेली होती.  
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या योजनेच्या दरयायान घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी: 

१)  द्दजल्हा ईद्योग कें द्राची स्थापना. (१९७८)  

२)  कामासाठी ऄन्न योजना. (१९७९) 

१९८० मध्ये कााँगे्रसची सत्ता पनु्हा अल्यानतंर जानेवारी १९८० मध्ये कााँगे्रस (अय) ने 

सरकती योजना फेिाळली. १ एद्दप्रल १९८० नवीन सहावी योजना सरुु करण्यात अली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) सरकती योजना स्पष्ट करा?   

८)  सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८० -१९८५): 

जानेवारी १९८० मध्ये कााँगे्रस (अय) सते्तवर अल्यानतंर तयानंी सरकती योजना 

फेिाळली. १ एद्दप्रल १९८० नवीन सहावी पंचवाद्दषवक योजना सरुु करण्यात अली. या 

योजनेचे ऄध्यक्ष श्रीमती आंद्ददरा गाधंी व राजीव गाधंी (३१ ऑक्िोबर १९८४ रोजी आंद्ददरा 

गाधंीची हतया) होते तर ईपाध्यक्ष  दगुावप्रसाद धर होते.    योजना ॲलन व रुद्र याचं्या 

मॉडेलवर अधाररत होती. या योजनेत मखु्य भर हा दाररद्रय् द्दनमुवलन व रोजगार द्दनद्दमवतीवर 

देण्यात अला व सवाव द्दधक खचव हा उजाव के्षत्रावर केला गेला. या योजनेच्या दरम्यान 

ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर हा ५.०२% द्दनधावररत करण्यात अला तर या योजनेत साध्य 

५.०७% झाले. या योजना कालावधीत राष्ट्रीय ईतपन्नातील एकूण वाढ २८% होती. 

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेची प्रमखु वैर्शष्ट ेपुढीलप्रमाण:े  

१)  ०२ ऑक्िो १९८० रोजी एकाद्दतमक ग्रामीण द्दवकास कायवक्रमाची सरुुवात. 

२)  ०२ ऑक्िो १९८० रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायवक्रमाची सरुुवात. 

३)  १५ ऑगस्ि १९८३ रोजी ग्रामीण भूद्दमहीन रोजगार हमी योजना सरुु करण्यात अली. 

४)  १९८२ पासनु नवीन २० कलमी कायवक्रमाची सरुुवात करण्यात अली. 

५)  द्दवशाखापट्टणम व सालेम, ताद्दमळनाडु येथे पोलाद प्रकल्प सरुु करण्यात अले. 

६)  दाररद्रय् द्दनमुवलन, रोजगार द्दनद्दमवती, अद्दथवक प्रगती व अद्दथवक समदृ्धी हे या योजनेचे 

ईद्दिष््टय होते. 

७)  जाजव फनाांडीस याचं्या पढुाकाराने १९७८ मध्ये द्दजल्हा ईद्योग कें द्राचंी स्थापना 

झाली. 

सहावी पंचवाद्दषवक योजना बहुताशंी यशस्वी झाली ऄसे मानले जाते. योजना कालावधीत 

राष्ट्रीय ईतपन्नातील एकूण वाढ २८% होती. 

 



 

 

पंचवार्षिक योजना व शेती सुधारणा 

 

 

 

81 

आपली प्रगती तपासा. 

१) सहाव्या पंचवाद्दषवक योजनेची माद्दहती द्या?   

९) सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५ -१९९०): 

सातव्या पंचवाद्दषवक योजनेचे ऄध्यक्ष हे राजीव गांधी होते, तर ईपाध्यक्ष हे डॉ. मनमोहन 

द्दसगं, पी द्दशवशकंर, माधवद्दसंग सोळंकी अद्दण रामकृष्ट्ण हेगडे होते. या योजनेत द्दनयोजन 

मंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन द्दसंग हे काम बघत होते. द्दह योजना िम्हानदं व वकील यांच्या 

‚मजूरी वस्त ु प्रद्दतमाना‛ वर अधारलेली होती. या मॉडेलनसुार श्रद्दमक ईपभोग घेत 

ऄसलेल्या वस्त ु व सेवाचं्या ईतपादनास प्राधान्य देण्यात अले. या योजनेला 'रोजगार 

द्दनद्दमवती जनक' योजना ऄसे म्हणतात. या योजनेचे मखु्य ईद्दिष््टये हे ईतपादन व रोजगार 

द्दनद्दमवती होते, तर योजनेचे घोष वाक्य' ऄन्न, काम व ईतपादकता. 'द्दनयोजनामध्ये लोक 

सहभागासाठी अद्दथवक व राजकीय सते्तचे द्दवेकें द्रीकरण करणे हा या योजनेचा ईिेश होता. 

या योजनेच्या दरम्यान ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर हा ५% होता तर साध्य दर हा ०६.०२% 

ठरला.  

सातव्या पंवार्षिक योजनेची मयु य वैर्शष्ट ेपुढीलप्रमाण:े  

१)  या योजनेस ‘रोजगार द्दनद्दमवती जन योजना’ ऄसे म्हणतात. 

२)  १९८५ - ८६ पासनु आंद्ददरा गाधंी अवास योजना सरुु करण्यात अली. 

३)  १९८८ मध्ये दशलक्ष द्दवहीर योजना सरुु करण्यात अली. 

४)  २० ऑगस्ि १९८६ ऑपरशेन ब्लॅक बोडव व दसुरा २० कलमी कायवक्रम सरुु 

करण्यात अला. 

५)  ०१  एद्दप्रल १९८९ रोजी पासनु जवाहर रोजगार योजना ही ग्रामीण भागासाठी व 

नेहरु रोजगार योजना ही शहरी भागासाठी सरुु करण्यात अली. 

६)  वाद्दषवक राष्ट्रीय ईतपन्न वाढीचे द्दनयोजीत ईिीष्ट पारीत केल्याने ही योजना यशस्वी 

ठरली. 

सपूंणवपणे यशस्वी योजना म्हणून ०७ व्या पंचवाद्दषवक योजनेस ओळखले जाते. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) सातव्या पंचवाद्दषवक योजनेचा अढावा घ्या?   

१०) वार्षिक योजना र्कंव्हा स्वावलंबन योजना (Yearly Plan): 

सातवी योजना सपंल्यानतंर लगेच अठवी योजना सरुु करण्यात अली नाही. तयाऐवजी 

दोन वाद्दषवक योजना राबवण्यात अल्या. कें द्रातील सत्ता बदलल्यामळेु ८ वी योजना पढेु 

ढकलण्यात येवनु १९९० -९१ वाद्दषवक योजना सरुु करण्यात अली. १९९० - ९१  ते 
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१९९१ - ९२  या दोन वाद्दषवक योजना राबद्दवण्यात अल्या. या दोन वाद्दषवक योजनांचा 

कालखडंास ' द्दनयोजनाची सटु्टी ' ऄसे म्हिले जाते. द्दह योजना १ एद्दप्रल १९९० ते ३१ 

माचव १९९१ अद्दण १ एद्दप्रल १९९१ ते ३१ माचव १९९२ यादरम्यान राबवली गेली. या 

योजनेचे ऄध्यक्ष चदं्रशेखर अद्दण नरद्दसहंराव हे होते. तर ईपाध्यक्ष मधू दडंवते, मोहन 

धाररया अद्दण प्रणब मखुजी होते.  

या योजनेतील प्रमखु घडामोडी:  

१)  १ व ३ जलैु १९९१ रोजी रुपयाचे ऄवमलु्यन. 

२)  २४ जलैु १९९१ रोजी ततकालीन ऄथवमंत्री डॉ. मनमोहनद्दसगं यांनी नवे अद्दथवक व 

औद्योद्दगक धोरण द्दस्वकारले. 

३)  या योजनामंध्ये ०२.०५ % द्दवकास दर होता. 

४)  १९९१ मध्ये भारताने नवे अद्दथवक धोरण खाजगीकरण, ईदारीकरण व 

जागद्दतकीकरण ही धोरणे द्दस्वकारण्यात अली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) वाद्दषवक योजना द्दकंव्हा स्वावलंबन योजनेबिल माद्दहती द्या?   

११) आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२ - १९९७): 

भारतात अठवी पंचवाद्दषवक योजना ऄश्या वेळेस राबवण्यात अली, जेव्हा अंतरराष्ट्रीय 

स्थरावर ऄनेक अियवजनक व क्रातींकारी अद्दथवक व सामाद्दजक पररवतवन सरुु होते. या 

योजनेचे ऄध्यक्ष पी. द्दव्ह. नरद्दसहं राव व चदं्रशेखर होते, तर ईपाध्यक्ष रामकृष्ट्णा हेगडे, 

मोहन धारीया व प्रणव मखुजी होते.    योजना पी. द्दव्ह. नरद्दसहंराव व मनमोहन द्दसगं यांच्या 

मॉडेलवर अधाररत होती. या योजनेची मखु्य घोषणा   "द्दनयंद्दत्रत ऄथवव्यवस्थेकडून 

द्दनयोद्दजत ऄथवव्यवस्थेकडे" ऄशी होती.  

या योजनेची मयु य उर्िष््टये र्ह पुढीलप्रमाण ेहोती: 

१)  शतकाच्या ऄखेरपयांत पूणव रोजगाराचे ईिीष्ट गाठण्यासाठी परुशेा रोजगाराच्या संद्दध 

द्दनमावण करणे. 

२)  लोकसखं्या वाढीचा वेग द्दनयदं्दत्रत करणे. 

३)  १५ ते ३५ वषव वायोगिातील सवाांना प्राथद्दमक द्दशक्षण देउन तयाचं्यातील द्दनरक्षरतेचे 

सपूंणव ईच्चािन करणे. 

४)  कृद्दष के्षत्राचा द्दवकास व द्दवद्दवद्दधकरण करून ऄन्नधान्याचं्या बाबतीत देश स्वयपूंणव 

करणे व द्दनद्दमवतीसाठी योग्य ऄसा शेतमालाचा अढावा द्दनमावण करणे. 

५)  उजाव, वाहतूक, दळणवळण, द्दसचंनसोइ आ सोइ-सदु्दवधा वाढतया प्रमाणात ईपलब्ध 

करून देवून भावी काळातील देशाच्या अद्दथवक द्दवकासाचा भक्कम पाया घालणे. 
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या योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प पुढीलप्रमाण ेहोते:  

१)  १९९२ मध्ये पद्दहल्यादंा साववजद्दनक के्षत्रातील ईद्योगामंध्ये द्दनगुांतवणकुीची प्रद्दक्रया 

सरुू करण्यात अली. 

२)  १९९२ - ९३ मध्ये रुपया व्यापार खातयावर अंद्दशक पररवतवनीय १९९३ - ९४ मध्ये 

व्यापार खातयावर पूणव पररवतवनीय, तर १९९४ - ९५ मध्ये चालू खातयावर पूणव 

पररवतवनीय करण्यात अला. 

३) १९९२ मध्ये (SEBI) ला सवैंधाद्दनक दजाव देण्यात अला. सेबी (Securities 

Exchange Board of India) स्थापना १९८८ साली झाली. ही ससं्था देशातील 

शेऄर बाजारावंर द्दनयतं्रण ठेवत अहे. देशात सध्या २४ शेऄर बाजार अहेत. तयातील 

महाराष्ट्रात ०४ शेऄर बाजार अहेत. तयातंील मुंबइमध्ये ०३ (स्थापना १८७७ ) व 

पणेु येथे ०१ अहे. पणेु शेऄर बाजार द्दनद्दमवती १९८२ मध्ये करण्यात अली. 

४)  १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घिनादरुूस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला सवैंधाद्दनक 

दजाव देण्यात अला. 

५)  १९९३ - ९४ मध्ये खाजगी के्षत्रात पनु्हा बाँका स्थापन करण्याची समंती देण्यात 

अली. 

६)  १९९६ मध्ये भारतात पद्दहल्यांदा डीपॉद्दझिची प्रणालीची सरुवात करण्यात अली. 

द्दह योजना सववच के्षत्रामंध्ये यशस्वी ठरली. या योजनेऄंतगवत ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर हा 

०५.०६% एवढा द्दनद्दित केला होता तर साध्य ०६.०८ % एवढा होता. ही योजना बहुताशं 

यशस्वी ठरली. याच योजनेमध्ये सवावद्दधक परकीय चलन प्राप्त झाले. कृषी के्षत्रात वाद्दषवक 

सरासरी वाढीचा दर ३.९% एवढा तर ईद्योग के्षत्रात वाद्दषवक सरासरी वाढीचा दर ८.०% ने 

वाढला. सेवा के्षत्रात वाद्दषवक सरासरी वाढीचा दर ७.९% एवढा होता.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) अठव्या पंचवाद्दषवक योजनेची माद्दहती द्या?   

१२) नववी पंचवार्षिक योजना ( १९९७ त े२००२): 

द्दह पंचवाद्दषवक योजना १९९७ ते २००२ या काळासाठी लागू केली होती. या योजना 

काळात द्दनयोजन अयोगाचे ऄध्यक्ष एच.डी.देवगौडा व ऄिल द्दबहारी वाजपेयी तर द्दनयोजन 

अयोगाचे ईपाध्यक्ष मध ुदडंवते, जसवतंद्दसगं, कृष्ट्णचदं्र पंत होते. ही योजना १५ वषावच्या 

दीघवकालीन योजनेचा भाग होती. या योजनेतील घोषवाक्य ‚सामाद्दजक न्याय अद्दण 

समानतेस अद्दथवक वाढ.‛ हे होते. या योजनेमध्ये परदेशी भाडंवल गुतंवणूकीस प्राधान्य 

देण्यात अले. तर योजनेदरम्यान सवावद्दधक खचव ईजाव के्षत्रावर करण्यात अला. तर 

सवावद्दधक भर कृषी व ग्रामीण द्दवकासावर देण्यात अला. द्दह योजना गाधंीवादी प्रद्दतमानावर 

अधारलेली होती.  
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या योजनेचे प्रमुख उिीष्ट:े  

१)  कृद्दष व ग्रामीण द्दवकास ह्यांना ऄग्रक्रम. 

२)  अद्दथवक वाढीचा दर वाद्दषवक सरासरी ६.५% एवढा साध्य. 

३)  सवावत मूलभूत द्दकमान सेवा परुद्दवणे. 

४)  शाश्वत द्दवकास. 

५)  स्त्री, ऄनसूुचीत जाती, जमाती, आतर मागासवगीय आ. चे सबलीकरण. 

६)  लोकाचंा सहभाग वाढू शकणाऱ या ससं्थाचं्या द्दवकासास चालना. 

नवव्या पंचवार्षिक योजनेचे महत्व:  

National Highways Development Programme हाती घेण्यात अला. साववजद्दनक 

के्षत्रातील ईद्योगानंा स्वायत्तता देण्यासाठी नवरतन व द्दमद्दनरतन शृखंला सरुु करण्यात 

अली. कृषी द्दवमा महामंडळाची स्थापना करण्यात अली. कृषी के्षत्रात वाढीचा दर कमी 

झाला. कृषी के्षत्रात वाद्दषवक सरासरी वाढीचा दर २.४४%, ईद्योग के्षत्रात वाद्दषवक सरासरी 

वाढीचा दर ४.२९%, सेवा के्षत्रात वाद्दषवक सरासरी वाढीचा दर ७.८७% एवढा होता. या 

योजनेतील ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर हा ६.०५% व  साध्य ५.०५% एवढा होता.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) नवव्या पंचवाद्दषवक योजनेची माद्दहती द्या?   

१३) दहावी पंचवार्षिक योजना ( २००२ त े२००७): 

दहाव्या पंचवाद्दषवक योजनेच्या अराखड्यास राष्ट्रीय द्दवकास परीषदेने ०१ सप्िेंबर २००१ 

रोजी मंजरुी द्ददली. या योजनेचे ऄध्यक्ष ऄिलद्दबहारी वाजपेयी व डॉ मनमोहनद्दसगं हे होते, 

तर ईपाध्यक्ष के. सी. पतं व मॉिेंकद्दसगं ऄहलवुाद्दलया. या योजनेऄंतगवत सवावद्दधक भर हा 

द्दशक्षण के्षत्रावर देण्यात अला. व सवावद्दधक खचव ईजाव के्षत्रावर करण्यात अला. द्दह योजना 

गाधंीवादी प्रद्दतमानावर अधारलेली होती. या योजनेचे घोषवाक्य समानतेसह सामाद्दजक 

न्याय ऄसे होते. या योजनेऄंतगवत ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर ८ .००% द्दनद्दित केला होता तर 

साध्य दर हा ७.०६% एवढा होता.  

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे वैर्शष्ट:े 

१)  सामाद्दजक सरुक्षा प्रायोद्दजक योजना २३ जानेवारी २००४ रोजी सरुु झाली. 

२)  ०९ फेिवुारी २००४ रोजी वदंे मातरम ् योजना सरुु झाली. 

३)  ०२ फेिवुारी २००६ रोजी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंध्रप्रदेश या राज्यातनु सरुु 

झाली. 
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४)  १० फेिवुारी २००६ रोजी द्दवशेष अद्दथवक के्षत्र सेझच्या कायद्याची ऄंमलबजाव   

झाली. 

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे उर्िष््टये: 

१)  वाद्दषवक वदृ्धीदर ०८% करणे. 

२)  दाररद्रय् रषेेखालील लोकसखं्येचे प्रमाण २००७ पयांत २१% तर २०१२ पयांत 

११% पयांत कमी करणे. 

३)  २००१ ते २०११ या दशकातील लोकसखं्या वाढीचा दर १६.०२% पयांत कमी 

करणे. 

४) साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पयांत ७५% करणे तर २०१२ पयांत ८०% पयांत साधणे. 

५)  बालमतृयपु्रमाण २००७ पयांत दर हजारी ४५ पयांत अणणे. तर २०१२ पयांत दर 

हजारी २८ पयांत कमी करणे. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) दहाव्या पंचवाद्दषवक योजनेचा अढावा घ्या?   

१४) अकरावी पंचवार्षिक योजना ( २००७ त े२०१२): 

११ व्या पंचवाद्दषवक योजनेस राष्ट्रीय द्दवकास परीषदेने १९ द्दडसेंबर २००७ रोजी मंजरुी 

द्ददली. या योजनेचे ऄध्यक्ष डॉ. मनमोहनद्दसगं होते, ईपाध्यक्ष मॉिेंकद्दसगं ऄहलवुाद्दलया होते 

तर सद्दचव सधुाताइ द्दपल्लइ ह्या होतया.    योजना गांधीवादी प्रद्दतमानावर अधारलेली 

होती. या योजनेचे घोषवाक्य ‚वेगवान अद्दण सवव समावेश द्दवकासाकडे‛ ऄसे होते. या 

योजनेत सवाव द्दधक खचव हा सामाद्दजक सेवांवर करण्यात अला. नतंर 11 व्या पंचवाद्दषवक 

योजनेचे नामकरण राष्ट्रीय द्दशक्षण योजना ऄसे करण्यात अले अहे. 

या योजनेत ऄपेद्दक्षत द्दवकास दर ०९.००% तर साध्य ०६.०७% झाले.  

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले कायि: 

१)  वेगवान वदृ्धी, ज्यामळेु दाररद्रय् कमी होउन रोजगाराचं्या सधंीची द्दनद्दमवती होइल. 

२)  अरोग्य व द्दशक्षणासारख्या सेवाचंी ईपलब्धता, द्दवशेष: गररबासंाठी ईपलब्ध करून 

देणे.  

३)  द्दशक्षण व कौशल्य द्दवकासाच्या माध्यमातून सबलीकरण करणे.    

४)  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीचा द्दवस्तार 

करणे.  

५)  पयाववरणीय शाश्वतता. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) ऄकराव्या पंचवाद्दषवक योजनेचा अढावा घ्या?   

१५) बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२ त े२०१७): 

१५ सप्िेंबर २०१२ रोजी द्दनयोजन मंडळाने १२व्या योजनेच्या मसदुयाला मान्यता द्ददली. 

या योजनेचे ऄध्यक्ष डॉ. मनमोहन द्दसगं व नरेंद्र मोदी होते, तर योजनेचे ईपाध्यक्ष मॉिेंकद्दसगं 

ऄहलवुाद्दलया होते. या योजनेचे घोषवाक्य हे ' जलद, शाश्वत अद्दण ऄद्दधक समावेश वदृ्धी ' 

हे होते. या योजनेची प्रमखु ईद्दिष्टे     पढुीलप्रमाणे होती.  

१)  वाढीच्या दराचे लक्ष कमी करून ८% वाद्दषवक सरासरी आतके ठेवण्यात अले अहे. 

कृद्दष के्षत्र ४% तर कारखानदारी १०% आतके लक्ष ठेवण्यात अले अहे. 

२)  योजनेचा मखु्य भर पायाभूत सदु्दवधा, अरोग्य व द्दशक्षण या के्षत्रावंर ऄसेल. 

३)  योजनेचा अकार ४७.७ लक्ष कोिी आतका ऄसेल. 

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पािीचे सरकार कें द्रात अल्याने तयानंी द्दह योजना बंद केली. 

व द्दनयोजन अयोगाच्या जागी ' नीती अयोगाची ' स्थापना केली.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) बाराव्या पंचवाद्दषवक योजनेचा माद्दहती सागंा?   

६.५ नीती आयोग ( National Institute for Transforming India) 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचं्या ऄध्यक्षतेखाली १ जानेवारी २०१५ रोजी पूवीच्या 

योजना अयोग (Planning Commission) या सरकारच्या मखु्य ससं्थेचे रूपातंर नीती 

(National Institute for Transforming India) या ससं्थेमध्ये करण्यात अले. १५ 

माचव १९५० रोजी ततकालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याचं्या ऄध्यक्षतेखाली योजना 

अयोगाला सरुुवात झाली होती, ज्याचे प्रमखु कायव पंचवाद्दषवक योजनादं्वार े द्दवकासासाठी 

योजना अखणे अद्दण तयाचंी ऄंमलबजावणी करणे हे होते. परतं ु अता देशाचे अद्दथवक 

धोरण 'नीती अयोग' ठरवणार अहे. नीती अयोगाचे पद्दहले ऄध्यक्ष हे नरेंद्र मोदी 

(पंतप्रधान) हे होते तर ईपाध्यक्ष- ऄरद्दवदं पानगररया (ऄथवतज्ञ) होते.  

नीती आयोगाची सरचंना: 

पूवीच्या द्दनयोजन अयोगाप्रमाणेच देशाचे पंतप्रधान हे नीतीचे पदद्दसद्ध ऄध्यक्ष ऄसतात. 

द्दनयामक मंडळात सवव राज्याचें मखु्यमंत्री अद्दण कें द्रशाद्दसत प्रदेशाचें नायब राज्यपाल यांचा 

समावेश अहे. तसेच मंडळात ईपाध्यक्ष, दोन पूणववेळ सदस्य, द्दवद्यापीठातील व सशंोधन 

ससं्थेतील दोन ऄधववेळ सदस्य, पंतप्रधानानंी द्दनयकु्त केलेले कें द्रीय मंद्दत्रमंडळातील चार 

सदस्य यांचा समावेश अहे. नीतीचा ईपाध्यक्ष हा अयोगाचा कायवकारी प्रमखु ऄसतो. 

अयोगामध्ये सरकारी अद्दण खाजगी ससं्थातंील तज्ज्ञाचंी वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक 

करण्याची व्यवस्था अयोगाद्वार े करण्यात येते. नीतीमध्ये ‘िीम आंद्दडया हब’ अद्दण 
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‘आनोव्हेशन हब’ ऄशी दोन नवीन कें द्रे स्थापन करण्यात अली अहेत. राजधानी द्ददल्ली 

येथे या अयोगाचे मखु्यालय अहे.  

नीती आयोगाचे धोरण: 

नीतीमध्ये ‘द्दथंक िाँक’ या संकल्पनेवर भर द्ददलेला ऄसून, धोरण अखताना कें द्र अद्दण 

राज्य सरकार याचं्या भागीदारीचा समावेश यात अहे. नीतीने भारतातील धोरणातमक 

अद्दण दीघवकालीन धोरणावंर लक्ष कें द्दद्रत केले अहे. याद्वारचे भद्दवष्ट्यात अद्दथवक 

वदृ्दध्ददरवाढीवर भर द्ददला जाइल. ग्रामीण स्तरापयांत पोचण्याचे काम नीती करणार अहे. 

सामान्याचं्या द्दवकासातून राष्ट्राचा द्दवकास घडण्याऐवजी भाडंवलशाही ऄथवव्यवस्थेच्या 

द्दवकासातून राष्ट्राचा अद्दण सामान्याचंा द्दवकास घडावा, ही या धोरणाची द्ददशा अद्दण 

अशय अहे. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) नीती अयोगाची माद्दहती द्या?   

६.६ पचंवार्षिक योजनांचे पररणाम / यश 

१९५१ मध्ये सरुु झालेली पंचवाद्दषवक योजना भारतासाठी काही के्षत्रात लाभदायक ठरल्या. 

द्दिद्दिशाचं्या अद्दथवक धोरणामंुळे भारतीय ऄथवव्यवस्था कमकुवत झाली होती, द्दतला गती 

देण्याचे कायव पंचवाद्दषवक योजनानंी केले. या यॊजनाचे यश हे पुढील प्रमाणे होते. 

१) राष्टीय उत्पनातील वाढ:  

राष्ट्रीय ईतपनातील वाढ हे अद्दथवक द्दवकासाचे प्रतीक अहे. पंचवाद्दषवक योजनाचं्या दरम्यान 

राष्ट्रीय ईतपनाच्या वाढीचा दर हा ४.१% प्रद्दतवषव होता. पद्दहल्या पंचवाद्दषवक योजनात 

वाढीचा दर हा २.२% द्दनधावररत केला होता. प्रतयक्षात मात्र ३.७% प्रद्दतवषव वाढ झाली. 

काही योजना अपले द्दनधावररत लक्ष्य पूणव करू शकले नाही परतं ुअठव्या योजनेत द्दवकास 

दर हा वाढून ६.६% झाला.  

२) कृषी क्षेत्रात लालेली प्रगती: 

द्दिद्दिशाचं्या अद्दथवक शोषणाचा सवावद्दधक फिका हा शेतकऱयानंा बसल्याने स्वातंत्र्यानतंर 

कृषी के्षत्रात बदल करणे अवश्यक्य होते. पद्दहल्याच पंचवाद्दषवक योजनेत कृषी के्षत्रात 

अमूलाग्र बदल घडवून अण्यासाठी ऄनेक योजना राबवल्या. १९६६ पासून कृषीच्या 

तादं्दत्रक द्दवकासावर भर द्ददल्यामळेु हररत क्रातंी होउ शकली. योजना काळात ऄन्नधान्य 

ईतपादनात द्दतप्पि वाढ झाली व कृषी के्षत्रात द्दवकास झाला. कृषी के्षत्रात झालेल्या 

द्दवकासामळेु अज भारत ऄन्नधान्याची अयात करण्याऐवजी द्दनयावत करू लागला अहे.   

३) उद्योगातील प्रगती: 

पंचवाद्दषवक योजनेची सवावत महतवाची ईपलब्धी म्हणजे ईद्योगके्षत्रात झालेली प्रगती होय. 

ईद्योगातील प्रगतीमळेु योजना काळात गेल्या ७५ वषावत भारताची ऄथवव्यवस्था सपूंणव 
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द्दवश्वाची दहावी औद्योद्दगक व्यवस्था म्हणून समोर अली अहे. औदयोद्दगक के्षत्रातील 

महतवाचे यश म्हणजे भारतीय ईद्योगाचें झालेले द्दवद्दवधकरण होय. भारताच्या औदयोद्दगक 

क्षमतेचे द्दवद्दवद्दधकरण व द्दवस्तार होण्यात सरकारी के्षत्राचे योगदान महतवाचे अहे. सवव 

ईपभोग्य वस्तू व पोलाद, द्दसमेंि ह्या सारख्या मूलभूत वस्तूंमध्ये देश हा स्वावलंबी बनत 

अहे. 

४) रोजगाराच्या संधीत वाढ: 

पंचवाद्दषवक योजनांच्या दरम्यान रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा साततयाने प्रयन्त केला 

गेला. यासाठी ऄनेक महतवाकाकं्षी योजना सरकारद्वारा राबवण्यात अल्या. ह्या 

दृद्दष्टकोनातून रोजगार द्दवन्मखु कायवक्रम, कुिीर लघ ु ईद्योगाचंा द्दवकास यासारख्या द्दवशेष 

योजना कायवक्रमामळेु रोजगाराच्या सधंीत वाढ झाली. 

५) सामार्जक न्याय: 

देशातील प्रतयेक नागररकाला सामाद्दजक न्याय देण्याच्या दृष्टीने व द्दवषमात कमी करून 

गरीब वगावतील लोकाचंा द्दवकास करण्यासाठी गररबी द्दनमूवलन कायवक्रम राबद्दवण्यात अले. 

ग्रामीण द्दवकास कायवक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायवक्रम, ग्रामीण भूद्दमहीन रोजगार 

कायवक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आ.सारख्या ऄनेक महतवाच्या योजना राबवण्यात 

अल्या.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) पंचवाद्दषवक योजनाचं्या पररणामाचंी चचाव करा?   

६.७ पचंवार्षिक योजनांचे अपयश 

भारतात पंचवाद्दषवक योजना राबद्दवताना तयामध्ये ऄनेक त्रिुी द्दनमावण झाल्या तसेच लोकाचंा 

योग्य सहकायव न लाभल्याने योजनेमध्ये ठरवलेले लक्ष्य प्राप्त करणे ऄवघड बनले. ह्या 

पंचवाद्दषवक योजना जरी यशस्वी ठरल्या ऄसल्या तरी तयामध्ये ऄनेक त्रिुी द्दनमावण झाल्या 

तया पढुीलप्रमाणे: 

१) आर्थिक असमानता: 

डॉ. अर. के. हजारी, दत्त सद्दमती व एकाद्दधकार अयोग हे स्पष्ट करते द्दक, पंचवाद्दषवक 

योजनांच्या काळात भारतात अद्दथवक ऄसमानता मोठ्या प्रमाणावर वाढली. श्रीमंत हा 

ऄद्दधक श्रीमंत बनला तर गरीब हा गरीबच राद्दहला. देशातील जवळपास २६% पेक्ष्या जास्त 

लोकसखं्या गररबी रषेेच्या खाली अहे.  

२) बेरोजगारीतील वाढ: 

पंचवाद्दषवक योजनाचं्या काळात देशातील शहरी व ग्रामीण के्षत्रातील बेरोजगारांची सखं्या 

वाढणे हे या योजनेचे सवावत मोठे ऄपयश होते. पद्दहल्या योजनेत बेकाराचंी सखं्या द्दह ७० 

लाख होती तर अठव्या योजनेत    सखं्या १५३ लाखावर पोहचली. याचे मखु्य कारण 
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म्हणजे जड ईद्योगानंा अवश्यकतेनसुार जास्त महतव देणे, ज्यामळेु द्दशद्दक्षत व तंत्रज्ञान 

द्दशक्षण प्राप्त लोकाचंी बेरोजगारी वाढत अहे.  

३) काळया पैशातील वाढ: 

भारतातील द्दवद्दवध कर, तया कराचंी जास्त दर, कराचंी चोरी व द्दवद्दवध अद्दथवक द्दनयतं्रणामळेु 

देशामधील काळा पैसे हा मोठ्या प्रमाणावर प्रसाररत झाला. ऄरुण कुमार यानंी अपल्या ‘ 

The Black Economy in India ’ या पसु्तकात भारतातील काळ्या पैशाची चचाव केली 

अहे. तयाचं्या मते १९९५-९६ या काळात भारतात काळा पैसा हा सकल घरेलू 

ईतपादनाच्या ४०% झाला होता.  

४) वस्तूचं्या र्कमत्मध्ये लालेली वाढ: 

भारतातील पंचवाद्दषवक योजना वस्तूंचा द्दकंमती द्दस्थर ठेवण्यात ऄपयशी झाल्या. प्रतयेक 

पंचवाद्दषवक योजनते मूल्यवाढीच्या लक्ष्याची प्राप्ती न होउ शकल्याने याकाळात 

मूल्यवाढीचा क्रम द्दनदेशात येतो. पररणामी देशाती गरीब जनता, मजदूर व द्दनद्दित वेतन 

द्दमळद्दवणाऱया वगाववर महागाइचा बोझा हा वाढत अहे.  

५) र्वदेशी कजािचा भार: 

स्वतंत्रपूवव काळात भारतावर द्दवशेष द्दवदेशी कजव नव्हते. पण योजना काळात तया योजना 

यशस्वी राबद्दवण्यासाठी मोठया प्रमाणात द्दवदेशी कजव घेतल्याने तयाचा भार हा वाढला अहे.   

आपली प्रगती तपासा. 

१) पंचवाद्दषवक योजना का ऄपयशी ठरल्या तयाचा अढावा घ्या?   

६.८ साराशं 

द्दिद्दिशाचं्या अगमनापूवी भारतीय ऄथवव्यस्था पद्दिमी यरुोद्दपयन देशाचं्या ऄथवव्यवस्थेपेक्षा 

ऄद्दधक द्दवकद्दसत होती. द्दिद्दिशाचंी भारतात सत्ता प्रस्थाद्दपत झाल्यानतंर तयाचं्या अद्दथवक 

धोरणामंळेु भारतीय ऄथवव्यवस्था पूणवपणे पणे कोलमडून पडली. तयामळेु स्वातंत्र्य 

द्दमळाल्यानतंर भारतीय ऄथवव्यवस्थेला गती देणे अवश्यक्य होते. १९५१ मध्ये भारतात 

पद्दहली पंचवाद्दषवक योजना राबवली गेली. व एक सधुाररत काक्रव माद्वार े देशाचा क्रमबद्ध 

द्दवकास घडवून अणला गेला. गेल्या ७५ वषावत देशामंध्ये १२ पंचवाद्दषवक योजना राबद्दवल्या 

गेल्या, या योजनाचं्या काळात द्दवकसनशील देशामंध्ये सवावत ऄद्दधक वेगाने द्दवकद्दसत 

होणाऱया देशामंध्ये भारतच दहावा क्रमाकं लागतो. या योजनाकाळात काही के्षत्रामंध्ये 

भारताची प्रगती द्दह ईतसाहवधवक अहे. 

६.९ प्रश्न 

१)  द्दनयोजन मंडळाचा अढावा घेउन स्वातंत्र्यपूवव काळातील भारतातील द्दनयोजनाची 

माद्दहती द्या ? 

२)  पद्दहल्या ते सहाव्या पंचवाद्दषवक योजनांचा सद्दवस्तर अढावा घ्या ? 
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३)  सातव्या ते बाराव्या पंचवाद्दषवक योजेची माद्दहती द्या ? 

४)  नीती अयोगाबिल माद्दहती द्या ? 

५)  पंचवाद्दषवक योजनाचं्या पररणामाचंा अढावा घ्या ? 

६)  पंचवाद्दषवक योजना ऄपयशी का ठरल्या तयाची चचाव करा ? 

६.१०    भि 

  १. अजादी के बाद का भारत - द्दबद्दपन चदं्र . 

  २. भारत का स्वतंत्रता सघंषव  - द्दबद्दपन चदं्र . 

  ३. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा आद्दतहास - डॉ. साहेबराव गाठाळ.  

  ४. अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास (१९४७ ते २०००) - शातंा कोठेकर.  

 

 

 

                                            ***** 
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७ 

शेती सधुारणा 

घटक  रचना  

७.०  उद्दि      

७.१  प्रस्तावना  

७.२  शेतीमधील सधुारणा  

१) जमीनदारी पद्धतीचा नाश 

२) जद्दमनीचे द्दकिं व्हा शेतीचे एकत्रीकरण  

३) सहकार शेती  

७.३  द्दवनोबा भावे व भूदान चळवळ  

७.४  शेतीमधील सधुारणािंचे पररणाम  

१) सरिंजामशाही (सामिंतवाद) व्यवस्थेची समाती  

२) सामिंती शोषण व दडपशाहीतून मकु्ती  

३) शेतकऱयािंना जद्दमनीवरील अद्दधकार प्रात  

४) लोकशाही मूलयािंचा द्दवकास  

५) शेतीमधील द्दवकास  

७.५ सारािंश  

७.७  प्रश्न 

७.८  सिंदभभ  

७.० उद्दि     

१)  स्वातिंत्र्यानिंतर झालेलया शेती सधुारािंचा आढावा घेणे. 

२)  भूदान चळवळीचा अभ्यास करणे.  

३)  शेती सधुारणािंचे पररणाम अभ्यासणे. 

७.१ प्रस्तावना 

प्राचीन काळापासून शेती हा भारतीय अथभव्यवस्थेचा मखु्य कणा राद्दहलेला आहे. 

द्दिद्दिशािंच्या आद्दथभक धोरणािंचा सवाभत जास्त फिका हा शेतकऱयािंना बसला. द्दिद्दिशािंची 

महसूल पद्धती, शेतीचे व्यापारीकरण, अन-औद्योद्दगकीकरण यामळेु शेतकरी हा आणखीनच 

गरीब बनला. भारतात जमीनदारी व्यवस्थेमळेु कृद्दषके्षत्रात प्रचिंड द्दवषमता द्दनमाभण झाली. 

स्वातिंत्र्यानिंतर भारतीय अथभव्यवस्थेला बळकिी देण्यासाठी पिं. जवाहरलाल नेहरू यािंनी 

सवभप्रथम शेतकऱयािंचे प्रश्न सोडवून शेतकऱयािंची आद्दथभक पररद्दस्थती सधुारण्यासाठी 
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शेतीमधील अन्नधान्यचे जास्तीत जास्त उत्पादन वाढवण्याचे धोरण राबद्दवले. तसेच 

पद्दहलया पिंचवाद्दषभक योजनेत जद्दमनीद्दवषयक धोरण जाहीर केले. व शेतीमध्ये सधुारणा 

घडवून आणण्यासाठी द्दवद्दवध कायदे पाररत केले, ज्यामध्ये जमीनदारी पद्धतीचा नाश, 

कुळािंना जद्दमनीची मालकी देण्याचा अद्दधकार, सहकार शेतीला प्राधान्य, शेतीला 

पाणीपरुवठा करण्यासाठी द्दवद्दवध जलद्दसिंचनाच्या योजना इ. भर देण्यात आला.  

७.२ शेतीमधील सुधारणा 

१) जमीनदारी पद्धतीचा नाश: 

सरकार व शेतकरी यािंच्या मध्ये असलेलया मध्यस्थ वगाभचे अद्दधकार समात केलयाद्दशवाय 

शेतीमध्ये सधुारणा करणे शक्य होणार नाही याची जाणीव तत्कालीन कााँगे्रस सरकारला 

होती. या मध्यस्थ वगाभमध्ये मखु्यकरून जमीनदार, तालकेुदार व मोठे भू - स्वाद्दमत्व 

(श्रीमिंत व्यापारी, सावकार, व श्रीमिंत शेतकरी ) यािंचा समावेश होता. व जद्दमनीचा एक मोठा 

भूखिंड हा त्यािंच्या ताब्यात असलयाने त्यािंचे अद्दधकार कमी करणे आवश्यक्य होते. १९४९ 

मध्ये गोद्दविंद वललभ पिंथ यािंच्या अध्यक्षतेखाली जहागीरदारी व जमीनदारी प्रथेची समाती 

करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली गेली. या सद्दमतीने राजस्थान, मध्यप्रदेश, 

उत्तर प्रदेश, द्दबहार, मद्रास, आसाम व मुिंबई इ. प्रािंतामध्ये असलेलया मध्यस्थ वगाभचे 

अद्दधकार समात करण्याची सूचना द्ददली. या आयोगाच्या सूचनेवर प्रािंतीय सरकराने 

जहागीरदारी व जमीनदारी प्रथेच्या समातीसाठी एक कायदा पास करण्याचे आध्यदेश 

काढला. द्दबपीन चिंद्र यािंच्या मते, ‚ जवाहरलाल नेहरू, गोद्दविंद वललभ पिंथ, व सरदार पिेल 

या सारख्या कााँगे्रसच्या मखु्य नेत्यािंना जमीनदारी प्रथा नष्ट करण्याच्या सिंदभाभत काही 

साशिंकता होती. त्यािंना भीती होती द्दक, जमींनदार आपली सिंपत्ती वाचवण्यासाठी 

न्यायालयाचा आधार घेतील व सम्पतीचे अद्दधकार व त्यािंना द्ददली जाणारी भरपाई यािंच्या 

द्दवरुद्ध ते प्रश्न द्दवचारतील. त्यामळेु राज्यािंच्या द्दवधानसभेत जमीनदारी प्रथा समात 

करण्यासिंबधी एक कायदा द्दनद्दित केलेलया भरपाई सोबत पास केला. तसेच हा मध्यस्थ वगभ 

न्यायालयात न जाण्यासाठी त्या कायद्याला न्यायालयीन प्रद्दियेचा बाहेर ठेवावे असे ठरले. 

व कायदा पास करण्यासाठी फक्त राष्ट्रपतींची अनमुती आवश्यक्य आहे ज्याचा स्पष्ट अथभ 

होता द्दक, हा कायदा पास करण्याचे सवभ अद्दधकार हे कें द्रातील मिंद्दत्रमिंडळाकडे होते.‛ 

(द्दबपीन चिंद्र, आझादी के बाद भारत, प.ृ ि. ५३६) हा कायदा पास झालयामळेु 

जमीनदारािंनी या कायद्याला द्दवरोध करायला सरुवात केली. पिना उच्च न्यायालयाने या 

मध्यस्थ वगाभची अपील स्वीकार केली. म्हणून १९५१ मध्ये पद्दहले व १९५५ मध्ये चौथे 

सिंद्दवधानात सिंशोधन करून जमीनदारी व जहागीरदारी प्रथा समात करण्यासाठी राज्यातील 

द्दवधानसभेला काही द्दवशेष अद्दधकार देण्यात आले. १९५६ प्रयन्त बहुसिंख्य राज्यातील 

जमीनदारी प्रथा द्दह समात करण्यात आली. जो शतेकरी एखादी जमीन कसत असेल त्याला 

ती जमीन वापस देण्यात आली. परिंत ुयामध्ये १९४९ मध्ये जमीनदारी व जहागीरदारी प्रथा 

समात करण्यासाठी आयोगाची स्थापन केलयाने जमीनदारािंनी त्यािंच्या जद्दमनीमधून 

शेतकऱयािंना बेदखल करण्यास सरुवात केली होती म्हणून सवभ राज्यािंनी एक कायदा पास 

करून १९४९ व त्याच्या निंतर ज्या शेतकऱयािंना बेदखल केले होते ते बेकायदेशीर मानले 

गेले. 
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जमीनदारी प्रथा समात केलयामळेु पारिंपाररक जद्दमनीची मालकी असणार े मोठे जमीनदार 

अथवा जद्दमनीचे मालक यािंचा जद्दमनीवरील अद्दधकार हा सिंपला. शेतकऱयािंना जद्दमनीची 

मालकी प्रात झाली. त्यािंना जद्दमनीवरील सवभ अद्दधकार प्रात झाले व ती जद्दमनीवर त्यािंची 

कायमस्वरूपी मालकी प्रात झाली. (स्थावर मालमत्ता) ज्यामळेु जद्दमनीवरून त्यािंना 

कुठलयाही पररद्दस्थतीमध्ये काढून िाकता येत नव्हते. जद्दमनीवर शेतकऱयािंचे कायमस्वरूपी 

अद्दधकार प्रात झालयाने ते आपलया जद्दमनी द्दवकू शकत होते, त्या जद्दमनी कोणालाही गहाण 

देऊ शकत होते व कोणालाही भेि म्हणून देऊ शकत होते. तसेच सरकारच्या परवानगीने 

त्या जद्दमनीचा वापर अकृषी कायाभसाठी देखील करण्याचा अद्दधकार त्यािंना प्रात झाला. 

याबदलयात शेतकऱयािंना फक्त द्दनयद्दमत रूपाने सरकारला कर द्यावा लागत असे. त्याला 

आपलया शेतीसिंबिंधी पूणभ अद्दधकार प्रात झाले होते. ज्यामध्ये तो कोणते पीक घे        

द्दकिं    त्यासाठी तो कोणते तिंत्रज्ञान वापरले इ. 

१९६० पयंत भारतात जमीनदारी प्रथा    जवळपास सिंपषु्टात आली होती. जर या 

कायद्याचे मूलयािंकन केले तर असे आढळते द्दक, या कायद्यामळेु मध्यस्थ वगाभची भूद्दमका 

समात होऊन त्यािंना जद्दमनीवरील अद्दधकार हे गमवावे लागले. व शेतकऱयािंना त्या 

जद्दमनीवर अद्दधकार प्रात झाला. परिंत ु यामध्ये अनेक दोष देखील होते, जमींनदार वगाभ ने 

स्वतःला शेतकरी दाखवून मोठ्या-मोठ्या शेतीवर आपला अद्दधकार सािंद्दगतला. तसेच 

त्यािंनी आपलया जद्दमनीवरून अनेक शेतकऱयािंना बेदखल केले. शेतकऱयािंकडे यासिंदभाभतील 

कागदपते्र नसलयाने ते त्या जद्दमनीवर आपला अद्दधकार द्दसद्ध करू शकले नाही. 

जमीनदारािंनी शेतकऱयािंना बेदखल करून त्या जद्दमनी आपलया नातेवाईकािंच्या नावे केलया. 

परिंत ुया कायद्याचे मखु्य वैद्दशष््टये म्हणजे शेतीमधील सरिंजामशाही व्यवस्था द्दह नष्ट झाली. 

सामाद्दजक व आद्दथभक व्यवस्थेमध्ये सामिंतािंची द्दस्थती द्दह नाजूक बनली. शेतकऱयािंकडून 

मोठ्या प्रमाणावर वसूल केले जाणार ेद्दवद्दवध कर हे समात झाले. व सरकारने द्दनद्दित केला 

कर हा त्यािंना द्यावा लागला. शेतकऱयािंवर कुठलयाही प्रकारचे अद्दतररक्त कर नसलयाने 

त्यािंनी आधदु्दनक तिंत्रज्ञानाचा वापर करून आपली शेती द्दवकद्दसत केली. त्यािंना जद्दमनीची 

कायमस्वरूपी मालकी प्रात झालयामळेु ते आपलया शेतीकडे अद्दधक लक्ष देऊ लागले 

ज्यामळेु त्यािंच्या उत्पनात वाढ झाली. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) जमींनदारी प्रथा कशी समात केली ते सािंगा? 

२) जद्दमनीचे द्दकिं    शेतीचे एकत्रीकरण: 

शेतीच्या सधुारणािंमध्ये शेतीचे एकत्रीकरण हे एक महत्वाचे कायभ होते. स्वातिंत्र्यानिंतर 

शेतकऱयािंना जद्दमनीवरील अद्दधकार प्रात झाला होता पण त्या जद्दमनी छोि्या-छोि्या 

तकुड्यािंमध्ये द्दवभागलया गेलया होत्या. ज्यामळेु शेतकऱयािंचे नकुसान होऊन शेतीच्या 

उत्पादनात घि होत गेली. त्यामळेु शेतीचे एकत्रीकरण करणे आवशक्य होते. हे शेतीचे 

एकत्रीकरण दोन प्रकार ेकेले गेले.  
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१)  एकाच शेतकऱयािंच्या जद्दमनी ह्या वेगेवेगळ्या तकुड्यािंमध्ये द्दवभागलया गेलया होत्या व 

त्या दूर-दूर होत्या. अशा वेळेस शेतकऱयािंना तेवढीच जमीन द्दह एकाच द्दठकाणी देण्यात 

आलया.  

२)  यामध्ये सहकार शेती सरुु करण्यात आली.  

शेतीच्या एकत्रीकरणाचा द्दवचार हा स्वातिंत्र्यपूवभ काळात मािंडला गेला होता, पण भारतात 

पिंचवाद्दषभक योजना राबवलयानिंतर सवभच राज्यािंमध्ये शेतीचे एक  करण केले गेले. पद्दहलया 

पिंचवाद्दषभक योजनेच्या समातीनिंतर जवळपास १ करोड २१ लाख हेक्िर जद्दमनीचे 

एकत्रीकरण करणे शक्य झाले. 

३) सहकार शेती: 

भारताला स्वातिंत्र्य द्दमळालयानिंतर तत्कालीन कााँगे्रस सरकार सहकार शेती सरुु करण्याच्या 

बाजूने होते. परिंत ु भारतीय शेतकरी सहकार शेती द्दह सिंकलपना द्दह नीिपणे समजू न 

शकलयाने    व्यवस्था भारतात द्दवशेष लोकद्दप्रय होऊ शकली नाही. सवभप्रथम आपण 

सहकार शेती म्हणजे काय हे नीिपणे समजून घेऊ. सहकारी शेती म्हणजे, जमीन 

कसणाऱया अनेक शेतकऱयािंनी स्वेच्छेने आपलया जद्दमनीचा मालकी हक्क अबाद्दधत ठेवून 

ती लागवडीसाठी एकद्दत्रत करणे होय. सामान्यतः यामधील शेतकरी हे छोिे असून 

त्यािंच्याकडची साधनसामगी तिुपुिंजी असते. शेतीबरोबरच ते आपली साधनसामगी (उदा. 

अवजार,े बैल इ.) एकद्दत्रत करतात आद्दण सहकारी शेती सिंस्थेची स्थापना करून 

कृद्दषद्दवषयक सवभ काये ते सामूद्दहकपणे पार पाडतात. शेतकऱयाबरोबरच त्यािंच्या कुिुिंबातील 

व्यक्ती शेतीत काम करतात. त्या कामाचा मोबदला त्यािंना द्दमळतो, द्दशवाय खचभ वजा जाता 

उवभररत नफ्याचे (वाढाव्याचे) शेतकरी-सभासदात वािप केले जाते. अनेकदा जमीन मोठया 

जमीनदाराकडून द्दकिं वा शासनाकडून भाडेपट्टीने द्दमळद्दवली जाते. अलपभूधारक 

शेतकऱयािंबरोबरच भूद्दमहीन शेतमजूर व ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तींना ही जमीन कसण्यासाठी 

द्ददली जाते. ‘एकासाठी सवभ आद्दण सवांसाठी एक’, या सहकाराच्या मूलमिंत्रानसुार अनेक 

सभासद एकत्र आलयाने त्यािंची सिंघशक्ती वाढते. सिंस्थेची पत वाढलयामळेु बाँकेमाफभ त कजभ, 

सधुाररत द्दबयाणे, आधदु्दनक तिंते्र व यिंत्रसामगी उपलब्ध होते. एकद्दत्रत पाणीपरुवठयाच्या 

योजनाही राबद्दवलया जातात. शेतमालाचे उत्पादन, प्रतवारी, साठवण, प्रद्दिया, द्दविी इ. 

सेवा सिंस्थेमाफभ त द्दमळत असलयाने शेतीची उत्पादकता वाढून शेतकऱयािंचे उत्पन्न 

वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर परस्परसहाय्य, पे्रम, बिंधतु्व, सहकायाभची वतृ्ती यािंसारखी 

सामाद्दजक मूलये जोपासण्यास मदत होते. ग्रामीण अथभव्यवस्थेत सहकारी शतेीमळेु मोठया 

प्रमाणावरील उत्पादनाचे लाभ द्दमळून लोकािंचे जीवनमान उिंचावले जाते. 

स्वातिंत्र्यापूवी भारतात सहकार शेती द्दह सिंकलपना रुजली होती. स्वातिंत्र्यापूवी महात्मा 

गािंधी, जवाहरलाल नेहरू याव्यद्दतररक्त इतर समाजवादी व साम्यवादी नेत्यािंनी सहकार शेती 

द्दह देशाच्या आद्दथभक द्दवकासात हातभार लावेल असे मत मािंडले. जलैु १९४९ मध्ये 

कााँगे्रसने शेतीमध्ये सधुारणा घडवून आणण्यासाठी एका सद्दमतीची स्थापना केली, या 

सद्दमतीला कुमारप्पा सद्दमती देखील म्हिले जाते. यासद्दमतीने सहकार शेतीसिंदभाभत काही 

उपाय सचुवले होते. पद्दहलया पिंचवाद्दषभक योजनेत या प्रश्नािंवर चचाभ देखील केली गेली. 

पद्दहलया पिंचवाद्दषभक योजनेत ग्रामीण अथभव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सहकारी शेतीवर भर 
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देण्यात आला. मध्यम व लहान शेतकऱयािंना स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी सिंस्था स्थापन 

करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्ताद्दवत करण्यात आले. राज्य सरकारािंनी सहकारी 

सिंस्थाच्या द्दवकासासाठी योग्य असा आराखडा तयार करावा, अशी द्दवनिंती द्दनयोजन 

मिंडळामाफभ त करण्यात आली. पररणामतः १९५६ च्या अखेरीस देशभरात एक हजारच्या 

आसपास सहकारी शेती-सिंस्था कायभरत झालया, परिंत ुकेवळ पिंजाब, मुिंबई व उत्तर प्रदेश या 

राज्यािंतील सिंस्थािंनी द्दवशेष प्रगती केली. इतर राज्य सरकारािंनी सहकारी शेतीच्या 

सूचनेकडे दलुभक्षच केले. 

सहकार शेतीचे सवाभत जास्त समथभन पिंद्दडत जवाहरलाल नेहरू यािंनी केले. जानेवारी 

१९५९ नागपूर अद्दधवेशनात सामूद्दहक पणे शेती करणे, गावािंचे सिंघिन हे ग्रामपिंचायत व 

ग्राम सहकार या दोघािंवर अवलिंबनु असावे असे म्हिले गेले. परिंत ुकााँगे्रस मधील इतर नेते 

एन. जी. रिंगा, राजगोपालाचारी, चरणद्दसिंह यािंनी याचा द्दवरोध केला.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) सहकार शेतीचा आढावा घ्या?   

७.३ द्दवनोबा भावे व भूदान चळवळ 

द्दवनोबा भावे हे भारतीय स्वातिंत्र्यसैद्दनक व भूदान चळवळीचे प्रणेते होते. महात्मा गािंधींनी 

१९४० मध्ये ‘वैयद्दक्तक सत्याग्रह’ ची घोषणा केली, त्यावेळीही पद्दहले सत्याग्रही म्हणून 

त्यािंनी आचायभ द्दवनोबा भावे यािंची द्दनवड केली. पढेु ते सवोदयी नेते म्हणून प्रद्दसद्ध झाले. 

समाजात आद्दथभक न्याय द्दमळावा म्हणून आचायभ द्दवनोबा भावे यािंनी भू - दान चळवळीला 

सरुवात केली. भूद्दमहीन लोकािंना जास्तीत जास्त जमीन बाळगणाऱया लोकािंनी आपली 

जमीन स्वयिंफुतभपणे दान म्हणून द्यावी अशी द्दवनिंती द्दवनोबा भावे यािंनी केली. त्यािंच्या या 

हाकेला अनेक जमीनदारािंनी व भू - धारकािंनी प्रद्दतसाद द्ददला. त्यािंच्या या आिंदोलनामळेु 

भूद्दमहीनािंना अनेक नवीन जद्दमनी द्दमळालया. या आिंदोलनाद्वार े जवळपास ५ करोड एकर 

जमीन द्दमळवण्याचा उिेश होता. हे आिंदोलन सरकारी आिंदोलन नव्हते, परिंत ुकााँगे्रसने व 

सरकारने या आिंदोलनाला आपले समथभन द्ददले होते.  

या आिंदोलनाची सरुवात    एक आकद्दस्मत घिना होती. हदैराबादजवळील द्दशवरामपलली 

येथे सवोदय समाजाचे द्दतसर ेअद्दधवेशन १९५१ च्या एद्दप्रलमध्ये झाले. ह्या सिंमेलनानिंतर 

१५ एद्दप्रल १९५१ रोजी साम्यवादी द्दहिंसात्मक चळवळींनी त्रस्त झालेलया तेलिंगणात 

शािंतीचा सिंदेश पोहोचद्दवण्याच्या हेतूने द्दवनोबाजींनी पदयात्रा सरुू केली. ह्या पदयाते्रतूनच 

भूदान आिंदोलनाचा प्रारिंभ झाला. १८ एद्दप्रल १९५१ रोजी द्दवनोबाजी नळगोंडा 

द्दजलह्यातील ( सध्याचे तेलिंगणा ) पोचमपलली या गावी गेले असताना काही हररजन मिंडळी 

त्यािंच्या भेिीस आली. त्यािंच्या अडचणींची द्दवनोबािंजींनी चौकशी केली, तेव्हा ‘जमीन 

द्दमळाली तर आमचा प्रश्न सिेुल’ असे ती मिंडळी म्हणाली. उपद्दस्थत असलेलया इतर 

मिंडळींपैकी रड्ेडी नावाच्या सद्गसृ्थाने शिंभर एकर (४०.४६ हेक्िर ) जमीन देऊ केली हेच 

पद्दहले भूदान होय. पोचमपललीच्या ह्या घिनेतून एक महान आिंदोलन द्दनमाभण झाले. 

शािंद्दतयाते्रचे भूदानयाते्रत रूपािंतर झाले, नैद्दतक सिंदेशाला व्यावहाररक कृतीची जोड द्दमळाली. 

ह्या घिनेनिंतर इतर सवोदय कायभकत्यांच्याही पदयात्रा वेगवेगळ्या राज्यािंतून सरुू झालया. 
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यानिंतर त्यािंनी उत्तर भारताकडे आपली चळवळ सरुु केली. पवनार आश्रम ते द्ददलली 

यादरम्यान त्यािंनी ६२ द्ददवस पदयात्रा केली द्दजथे त्यािंना १९,४३६ एकर भूदान प्रात झाले. 

द्ददलली वरून ते उत्तर प्रदेशात गेले द्दतथे त्यािंना २,९५,०१८ एकर जमीन भूदान म्हणून 

प्रात झाले. माचभ १९६७ पयभत भूदानात द्दमळालेलया जद्दमनीचा आकडा ४२ लक्ष ७० हजार 

एकरािंपयभत (१७,२७,६४२ हेक्िरािंपयभत) गेला असून त्यातील जवळजवळ पन्नास िक्के 

जमीन द्दबहारमधील लोकािंनी द्ददली. द्दबहारमधील त्यािंच्या यशाने हे द्दसद्ध झाले द्दक, 

अद्दहिंसात्मक मागाभने शेती व शेतकऱयािंच्या समस्या ह्या सोडवलया जाऊ शकतात. 

द्दवनोबाजींच्या कायाभ ने पे्रररत होऊन त्याकाळातील प्रमखु समाजवादी नेते जयप्रकाश 

नारायण यािंनी १९५३ मध्ये राजकारणािंमधून स  य सिंन्यास घेतला व ते भूदान 

आिंदोलनात सहभागी झाले. यानिंतर द्दवनोबा भावे यािंनी उडीसा, आिंध्र प्रदेश, ताद्दमळनाडू, 

केरळ व कनाभिक इ. राज्यामधून भूद्दमदान प्रात करण्याचा प्रयन्त केला, मात्र इकडे त्यािंना 

अलप यश द्दमळाले. १९५५ निंतर भूदान आिंदोलन हे कमजोर पडत गेले.   

अनपेद्दक्षत व आश्रयभकारक प्रद्दतसाद द्दमळून ह्या आिंदोलनाचा व्याप वाढत गेला. भूदानातून 

पे्रमदान, बदु्दद्धदान, श्रमदान, सिंप  दान व जीवनदान असे पिंचदान आिंदोलन द्दनमाभण झाले. 

ह्यामळेु सवाभनाच त्यात सहभागी होणे शक्य झाले. लोकािंचे रृदयपररवतभन करणे, त्यािंची 

जीवनदृष्टी बदलणे आद्दण त्या अनरुोधाने समाजाची पनुरभचना करणे, असे भूदानाचे तत्वज्ञान 

द्दवनोबाजींनी सािंद्दगतले. भूद्दमहीनािंचा प्रश्न केवळ जमीन देऊन सिुत नाही. ती 

कसण्याकररता साधनसामग्रीची गरज असते. शेतीवर आधारलेले त्यािंचे जीवन भक्कम 

पायावर उभारण्याकररता ग्रामराज्य स्थापना, ग्रामोद्योग, नई तालीम इ. कायांची 

आवश्यकता द्दनमाभण झाली आद्दण भूदान व रचनात्मक कायभ ह्यािंचा अद्दवभाज्य सिंबिंध 

दृष्टोत्पत्तीस आला. म्हणून सवोदय कायभकत्याभनी ह्या कायाभला व्यापक स्वरूप देण्याचे 

प्रयत्न केले. भूदान आिंदोलनातील मध्यवती कलपना अगदी साधी वािली, तरी द्दतला 

महत्त्वाचे वैचाररक अद्दधष्ठान द्दवनोबािंनी द्ददलेले आहे. भूद्दमहीनािंची गरज परुी करणे, हा ह्या 

आिंदोलनातील प्रधान हेतू नसून जद्दमनीद्दवषयीची व पयाभयाने सिंपत्तीद्दवषयीची आसक्ती 

नाहीशी करणे, हा खरा हेतू आहे. आिंदोलनातून मालकी हक्क नष्ट करण्याच्या हेतूने 

ज्यािंच्याजवळ द्दनवाभहापरुतीही जमीन नाही, त्यािंनीदेखील आपली सवभ जमीन द्यावी, भूयज्ञ 

करावा असा द्दवनोबािंचा आग्रह आहे. १९६७ पयंत भूदानात द्दमळालेलया जद्दमनीचा आकडा 

४३ लक्ष एकरपयंत पोहोचला. ह्या आिंदोलनाचा व्याप वाढत गेला. अनेकािंनी या 

आिंदोलनाचा उललेख द्दवसाव्या शतकातील एक मोठी अद्दहसिंक िािंती, असा केला आहे. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) भूदान चळवळीची माद्दहती सािंगा?   

७.४ शेतीमधील सुधारणािंचे पररणाम 

समकालीन भारतातील शेती सधुारणािंचा अभ्यास केले तर असे आढळते द्दक, शेती 

व्यवस्थेमध्ये पाद्दहजे त्या सधुारणा अजून होऊ शकलया नाही. गेलया ७५ वषाभत 

शेतकऱयािंच्या आयषु्ट्यात थोडाफार फरकाने बदल झालेला द्ददसून येतो. या शेती सधुारणािंचे 

पररणाम पढुील प्रमाणे होते.  
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१) सरिंजामशाही (सामिंतवाद) व्यवस्थेची समाप्ती: 

शेती सधुारणेमध्ये सरकारने केलेलिं सवाभत पद्दहले कायभ म्हणजे मध्यस्थ वगाभची समाती होय. 

स्वातिंत्र्यापूवी सरकार व शेतकरी यािंच्या मध्ये मध्यस्थ वगभ होता,जो समाजात प्रभावशाली 

होता. यामध्ये जमीनदार, जहागीरदार व ताललकेुदार इ. वगभ होते. हा मध्यस्थ वगभ फक्त 

जद्दमनीचे मालक नव्हते, तर त्यािंच्या कडे काही प्रशासकीय अद्दधकार देखील होते. शेती 

सधुारणा कायद्यामळेु या मध्यस्थ वगाभची शक्ती कमी होऊन सरिंजामशाही व्यवस्था नष्ट 

होण्यास मदत झाली.  

२) सामिंती शोषण व दडपशाहीतून मकु्ती: 

सरिंजामशाही व्यवस्थेमध्ये शेतकऱयािंचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण व छळ होत असे. सामिंत 

अथवा मध्यस्थ शेतकऱयािंकडून बेगार (सक्तीचे श्रम) याव्यद्दतररक्त नगदी अथवा द्दवद्दवध वस्तू 

ह्या करािंच्या रूपाने वसूल केलया जात. एकीकडे मोठ्याप्रमाणावर आकारला जाणारा भूमी 

कर व दसुरीकडे सामिंतािंकडून वसूल केले जाणार े द्दवद्दवध कर यामळेु शेतकऱयािंचे जीवन हे 

कष्टदायक बनले होते. सरिंमजामशाही व्यवस्था कायद्याने समात झालयाने सामिंती 

शोषणापासून शेतकऱयािंची मकु्ती झाली.  

३) शेतकऱयािंना जद्दमनीवरील अद्दधकार प्राप्त: 

शेती सधुारणा कायदा लागू केलयाने शेतकऱयािंना जद्दमनीवर स्थायी अद्दधकार प्रात झाला. 

यापूवी जमीनदार, ताललकेुदार व जहागीरदार यािंच्या प्रभावाखाली असलेलया जद्दमनीवर 

शेतकऱयािंचा कुठलाही अद्दधकार नव्हता. त्यािंना शेतीवर गलुामाप्रमाणे वागणूक द्ददली जात. 

शेती कायद्यामळेु शेतकऱयािंचा जद्दमनीवर पूणभ अद्दधकार प्रात झाला व शेतकरी आपलया 

इच्छेप्रमाणे शेतीवर पीक घेऊ लागले व जद्दमनीची मालकी त्यािंना प्रात झालयाने ती शेती 

द्दवकण्याचा अद्दधकार त्यािंना प्रात झाला.  

४) लोकशाही मूलयािंचा द्दवकास: 

कायद्याने शेती सधुारणा घडून आलयाने लोकशाही मूलयािंची वाढ झाली. तत्कालीन भारत 

सरकारने लोकशाही मूलयािंची जोपासना करून जमींनदार वगाभवर कुठलेही जबरदस्ती न 

करता कायदयाद्वार े जद्दमनीची मालकी द्दह शेतकऱयािंना द्ददली. ज्यामळेु शेतकऱयािंनाच 

जद्दमनीवर स्थायी अद्दधकार प्रात झाला.  

५) शेतीमधील द्दवकास: 

सरिंजामशाही व्यवस्थेची समाती तसेच शेतकऱयािंचा जद्दमनीवर अद्दधकार प्रात झालयाने 

शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्दवकास होता गेला. मध्यस्थ वगभ शेतकऱयािंकडून जे अद्दतररक्त 

कर वसूल करत होते ते थािंबलयाने शेतकरी आद्दथभकदृष््टया स्वावलिंबी बनले. शेतीवर 

शेतकऱयािंना अद्दधकार द्दमळालयाने शेतकऱयािंचे वाद्दषभक उत्पन्न हे द्दनद्दित झाले. शेतीमध्ये 

सहकार शेती सरुु झालयाने शेतकऱयािंना कृषी कायाभसाठी व्याज सहज उपलब्ध झाले. 

ज्यामळेु शेतकऱयािंनी आपलया शेतीमध्ये नवीन तिंत्रज्ञािंचा वापर करून शेतीचा आद्दथभक 

द्दवकास घडवून आणला.  
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आपली प्रगती तपासा. 

१) शेती सधुारणा कायदाच्या आढावा घ्या? 

७.५ सारािंश 

स्वातिंत्र्यानिंतर शेती व्यवस्तेमध्ये सधुारणा द्दह आधदु्दनक काळाची गरज होती. याकाळात 

शेतकऱयािंची द्दस्थती सधुारण्याचा बराच प्रयन्त केला गेला. शेती सधुारािंमध्ये बहुतािंश 

राज्यात जमीनदारी पद्धती नष्ट करण्याकररता कायदे पास करण्यात आले. कसणाऱयाला 

जमीन द्यावी असा प्रयन्त केला गेला. शेतकरी व सरकार यािंच्या मध्ये जे दलाल होते 

(जमनीदार, ज   गीरदार, ताललकेुदार) या सवांची दलाली बिंद करण्यात आली. यासवभ 

कायद्यािंचा पररणाम म्हणून लक्षावधी कुळे जद्दमनीचे मालक बनले. जद्दमनीची मालकी 

कुळािंना भेिलयामळेु त्यािंनी शेती व्यवसायामध्ये आणखी रस दाखवलयाने शेतीचा द्दवकास 

घडून आला. याच काळात शतेकऱयािंना आद्दथभक न्याय द्दमळावा म्हणून आचायभ द्दवनोबा भावे 

यािंनी भूदान चळवळ सरुु केली. याचळवळीमळेु अनेक भूद्दमहीनािंना नवीन जद्दमनी द्दमळालया. 

७.६ प्रश्न 

१)  स्वातिंत्र्यानिंतर भारतात झालेलया शेती सधुारणेचा आढावा घ्या? 

२)  सहकार शेती द्दह सिंकलपना स्पस्ि करा? 

३)  भूदान चळवळीचा आढाव घ्या? 

४)  शेतीवरील सधुारणािंचा भारतावर झालेला पररणाम सािंगा? 

७.७ सिंदभभ  

१)  शमाभ वजृ / शमाभ शैलबाला, समसामाद्दयक भारत (१९४७-२०००), पिंचशील प्रकाशन, 

जयपूर, २००७  

२)  द्दबपीनचिंद्र ,मदृलुा मखुजी, आद्ददत्य मखुजी,  आझादी के बाद का भारत (१९४७ - 

२००७), द्दहिंदी माध्यम कायाभन्वय द्दनदेशलाय, द्ददलली द्दवश्वद्दवद्यालय, २०१५  

३)  कोठेकर शािंता, आधदु्दनक भारताचा इद्दतहास (१९४७ - २०००), साईनाथ प्रकाशन, 

नागपूर,२०१३  

४)  कोलारकर श. गो. स्वतिंत्र द्दहिंदसु्थानचा इद्दतहास (१९४७ - १९८०), श्री. मिंगेश 

प्रकाशन, नागपूर, १९९७  

५)  समकालीन भारत (१९४७ - २०००), (Study Material) वधभमान महावीर खलुा 

द्दवश्व द्दवद्यालय, कोिा 

६)  Kapila Uma (Edi.), Indian Economy since Independence, Academic 

Foundation, २०१८. 

७)  Chandra Shekhar, Political Economy of India, Vikas Publication 

House, New Delhi, १९९२.   

८)  Datt & Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publication, Mumbai, 

२०१५. 

***** 
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८ 

बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण 

घटक रचना 

८.०  उद्दि      

८.१  प्रस्तावना  

८.२  भारतातील बकँाांची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी  

८.३  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाची कारणे  

१) आद्दथवक द्दवकास घडवून आणणे  

२) बकेँतून श्रीमांत लोकाांचा प्रभाव नष्ट करणे  

३) शेती, लघ ु- मध्यम उद्योग व व्यापायायाांना आद्दथवक सहाय्यय्ययता  

४) बदँ्दकां ग व्यवस्थेमध्ये प्रोफेशनद्दलझम आणणे  

५) ग्रामीण भारतात बकेँचा द्दवस्तार घडवून आणणे  

६) सरकारी धोरणाांचे पालन  

८.४  इांद्ददरा गाांधींची भूद्दमका  

८.५  चौदा बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण (पद्दहला टप्पा) 

८.६  बकँाांच्या राष्ट्रीयकरणाचा (दसुरा टप्पा) 

८.७  बकँाच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पररणाम  

८.८  साराांश  

८.९  प्रश्न  

८.१० सांदभव  

८.० उद्दि     

१)  भारतातील बकँाांची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी याांचा अभ्यास करणे. 

२)  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाची कारणे तपासणे. 

३)  बकँाच्या राष्ट्रीयीकरणात इांद्ददरा गाांधी याांची भूद्दमका अभ्यासणे. 

४)  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पररणाम अभ्यासणे.   

८.१ प्रस्तावना 

भारताला स्वातांत्र्य द्दमळाले तेव्हा देशाची आद्दथवक पररद्दस्थती गांभीर होती. द्दिद्दटशाांनी 

केलेल्या आद्दथवक शोषणाचे द्दवपररत पररणाम स्पष्ट द्ददसत होते. देशातील मूठभर लोकाांजवळ 

अमाप सांपत्ती होती. उरलेला ९०% समाज गरीबीचे जीवन जगत होता. ता   द करारानांतर 

लाल बहािरु शास्त्री याांचा मृत्यू झाला. १९६७ साली इांद्ददरा गाांधी पांतप्रधान बनल्या. 
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स्वतःच्या क्षमतेची ओळख पटद्दवण्यासाठी इांद्ददराजींना कठोर द्दनणवय घ्यावे लागणार होते. 

पांतप्रधान इांद्ददरा गाांधींच्या काळात देशातील १४ प्रमखु बकँाांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात 

आले. कोणत्याही देशाच्या अथवव्यवस्थेच्या यशस्वी सांचलनासाठी व देशाचा आद्दथवक 

द्दवकास घडवून आणण्यासाठी बकँा ह्या महत्वाच्या भूद्दमका बजावत असतात. इांद्ददरा 

गाांधींनी १४ बकँाांचे केलेले राष्ट्रीयीकरण हा एक धाडसी व अथवव्यवस्थेला कलाटणी देणार 

द्दनणवय ठरला. इांद्ददरा गाांधीनी १४ बकँाांचे केलेलां राष्ट्रीयीकरण हा त्याांच्या राजकीय 

कूटनीतीचा भाग होता द्दक त्याांना गररबाांचे कल्याण करायचे होता हा एक द्दववादास्पद प्रश्न 

आहे. तरी त्याांच्या या द्दनणवयाने देशातील आद्दथवक के्षत्रात एकच खळबळ द्दनमावण केली. 

८.२ भारतातील बकँाांची ऐद्दतहाद्दिक पार्श्वभूमी 

लोकाांना पैसे जमा करण्यासाठी आद्दण लोकाांना कजव वाटण्यासाठी जी द्दवत्त सांस्था कायव 

करते द्दतला बकँ असे म्हणतात. सवव प्रकारच्या आद्दथवक सेवा या मखु्यतः बकेँच्या 

माध्यमातून चालतात. भारतातील नव्ह ेतर सांपूणव जगभरातील बकँा या द्दवत्तीय सेवा देत 

असतात. आधदु्दनक जगात बकँ हा शब्द द्दकां व्हा द्दह व्यवस्था सववसामान्य लोंकाना पररद्दचत 

आहे. परांत ुबकँ हा शब्द कधी प्रचद्दलत आला याबिल द्दवद्वानाांमध्ये एकमत आढळून येत 

नाही. काहींच्या मते, बकँ हा शब्द जमवन शब्द (BANCK) या शब्दापासून बनला असावा, 

तर काहींच्या मते हा शब्द इटाद्दलयन भाषेतील (BANCO) या शब्दापासून बनला आहे 

ज्याचा अथव ‚Common Fund‛ असा होतो. जगातील बकँाांचा इद्दतहास हा ई. स. पूवव 

२००० वषाांपूवी बेबोलीयन द्दकां व्हा ग्रीक मध्ये आढळतो. इ. स. पूवव. २००० मध्ये 

अद्दसररयन आद्दण बॅद्दबलोद्दनयन सांस्कृतीमध्ये आपल्याला कजे द्ददल्याची काही उदाहरणे 

बघायला द्दमळतात. या  मांद्ददरातील साधक म्हणजेच पजुायायानी काही व्यापायायाांना कजव द्ददले 

होते असे उल्लेख आढळतात. भारतात वैद्ददक काळापासूनच बदँ्दकां ग व्यवस्था असल्याची 

माद्दहती आढळते. भारतात प्राचीन काळामध्ये अनेक व्यापारी सांस्था ह्या बकँ व्यवस्थेचे 

कायव कारात असल्याचे परुावे आढळतात. 

अलेकझाांडर हॅद्दमल्टन याांना ‚आधदु्दनक बदँ्दकां गचे जनक‛ म्हणून ओळखले जाते. भारतातील 

आधदु्दनक बदँ्दकां ग व्यवस्था द्दह द्दिद्दटश कालखांडापासनुन सरुु झाल्याचे द्ददसून येते. १७७० 

मध्ये भारतात ‘बकँ ऑफ द्दहांदसु्तान’ ही पद्दहली बकँ स्थापन झाली. ही बकँ अलेकझाांडर 

अडँ कां पनीने कलकत्त्याला स्थापन केलेली होती. मात्र ही बकँ १८३२ मध्ये बांद पडली. 

१८०६ मध्ये ईस्ट इांद्दडया कां पनीने ‘बकँ ऑफ कलकत्ता’ ही पद्दहली पे्रद्दसडेन्सी बकँ स्थापन 

केली. १८४० मध्ये दसुरी पे्रद्दसडेन्सी ‘बकँ ऑफ बॉम्बे’ या नावाने स्थापन करण्यात आली 

आद्दण १८४३ मध्ये ‘बकँ ऑफ मद्रास’ ही द्दतसरी पे्रद्दसडेन्सी बकँ स्थापन करण्यात आली. 

१८६५ मध्ये अलाहाबाद बकँ, अलायन्स बकँ ऑफ द्दसमला या बकँाांची स्थापना करण्यात 

आली. १८८१ मध्ये मयावद्ददत जबाबदारीच्या तत्त्वावर अवध कमद्दशवयल बकँ या बकेँची 

स्थापना करण्यात आली. मयावद्ददत जबाबदारीच्या तत्वानसुार बकेँमध्ये गुांतवणूकदार 

असतात. याांची जबाबदारी कमी असते. त्यामळेु भाांडवलदार अशा प्रकारच्या बकँा स्थापन 

करण्याला प्राधान्य देतात. १८९४ मध्ये पांजाब नॅशनल बकेँची स्थापना झाली आद्दण सांपूणव 

भारतीयाांच्या मालकीची ही पद्दहलीच बकँ होती. २०व्या शतकाच्या सरुवातीस भारतीय 

बकँामध्ये अनेक दोष द्ददसू लागल्याने त्या बकँा बडूु लागल्या. हे टाळण्यासाठी द्दिद्दटश 

सरकारने १९२० मध्ये इांद्दपररयल बकेँची द्दनद्दमवती केली. १९३५ मध्ये भारताची मध्यवती 
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बकँ म्हणून 'ररझव्हव बकँ ऑफ इांद्दडयाची' स्थापना झाली. १९४९ मध्ये ररझव्हव बॅ ांकचे 

राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. १९५५ मध्ये 'इांद्दपररयल’ बकेँचे राष्ट्रीयीकरण करून द्दतचे 

नामकरण 'स्टेट बकँ ऑफ इांद्दडया' असे केले. 

आपली प्रगती तपािा. 

१) भारतातील बकँाांची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी साांगा? 

८.३ बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाची कारणे 

एखाद्या बकेँची अथवा काही बकँाांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बकेँचे 

द्दकां वा बकँाांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते, त्यास ' राष्ट्रीयीकरण ' असे 

म्हणतात. ररझव्हव बकँ ऑफ इांद्दडयाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात 

आले. १जलैु १९५५ रोजी इांद्दपररयल बकेँचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्टेट बकँ ऑफ इांद्दडया ची 

(SBI) ची द्दनद्दमवती करण्यात आली. इांद्ददरा गाांधींनी १९ जलैु १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या 

वटहुकूमाद्वार े ५० कोटी रु. पेक्षा अद्दधक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बकँाांचे 

राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाची अनेक कारणे होती ती 

पढुीलप्रमाणे  

१)  आद्दथवक द्दवकाि घडवून आणण:े 

पांचवाद्दषवक योजनाांच्या यशस्वी सांचलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर द्दवत्तीय साधनाांची 

आवश्यकयता होती. द्दवत्तीय समस्याांमळेु शेती, छोटे व मोठे उद्योगधांदे याांच्या द्दवकासाची 

गती मांदावली होती. त्यामळेु देशाचा आद्दथवक द्दवकास जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी 

बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण आवश्यकय होते.  

२) बँकेतून श्रीमांत लोकाांचा प्रभाव नष्ट करण:े 

स्वातांत्र्यानांतर बदँ्दकां ग व्यवस्थेवर श्रीमांत वगाांचा प्रभाव होता. व देशातील ८०% सांपत्ती या 

मूठभर श्रीमांत लोकाांच्या हाती एकवटल्याने सामान्य व्यतींनींना बकेँकडून कुठल्याही प्रकारची 

मदत द्दमळत नव्हती. राष्ट्रीयीकरण होण्यापूवी व्यावसाद्दयक बकँ ‘कलास बदँ्दकां ग’ नीतीचा 

वापर करायचे. याअांतगवत केवळ श्रीमांताांनाच बकेँद्वार े कजव आद्दण इतर सदु्दवधा उपलब्ध 

करून द्ददल्या जायच्या. या काळात बकँा ह्या आपल्या द्दमत्राांना द्दकां व्हा मोठ्या उद्योगपतींना 

आपल्या फायद्यासाठी बकेँतील पैसा व्याजाने देत. व राष्ट्रीय द्दहताच्या कायावसाठी आद्दथवक 

मदत करण्यास नकार देत. राष्ट्रीयीकरण करून उद्योगपतींचा  हा प्रभाव नष्ट करणे हे मखु्य 

उिेश होता.  

३) शेती, लघु - मध्यम उद्योग व व्यापायायाांना आद्दथवक िहाय्यय्ययता: 

या बकँाांवर मोठ्या व्यापायायाांचे द्दनयांत्रण असल्याने सववसामान्य व्यापायायाांना कुठल्याही 

प्रकारची आद्दथवक मदत द्दमळत नसे. लघ ुउद्योग व व्यापायायातील द्दवकासामध्ये कजव उपलध 

करून देणे हे फार आवश्यकय असते परांत ुहे कजव फतींन श्रीमांत व्यापायायाांना द्दकां व्हा जवळच्या 

व्यतींनींना द्ददले जात असल्याने छोटे उदयोगधांदे, शेती याांचा हवा तसा द्दवकास होत नव्हता. 
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कृषी, लघ ु आद्दण मध्यम उद्योगाांसोबत छोटे व्यापायायाांना सरळ अटींवर आद्दथवक लाभ 

द्दमळवून देण्यासाठी बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण कारणे आवश्यकय होते.  

४) बँद्दकां ग व्यवस्थेमध्ये प्रोफेशनद्दलझम आणण:े 

बकँा जेव्हा खाजगी के्षत्रात होत्या, तेव्हा त्या कमवचायायाांच्या प्रद्दशक्षणाची कुठलीही व्यवस्था 

नव्हती. तसेच त्या कमवचायायाांची नोकरी द्दह बकँाच्या मालकावर द्दनभवर होती. त्यामळेु आपली 

नोकरी द्दटकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टचाराला वाव होता. राष्ट्रीयीकरणामळेु या 

कमवचायायाांना प्रद्दशक्षण देऊन कायवक्षमता व कुशलता वाढवणे हे मखु्य उद्दिष्टे होते.  

५) ग्रामीण भारतात बँकेचा द्दवस्तार घडवून आणण:े 

राष्ट्रीयीकरणाचा मखु्य उिेश भारतातील ग्रामीण भागात बदँ्दकां ग के्षत्राचा द्दवकास घडवून 

आणणे हा होता. ज्यामळेु मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून पैशाांची गुांतवणूक होईल तर 

दसुरीकडे बकँा ह्या शेतकयायाांना व्याजाने पैसे देऊन त्याद्वार ेअथवव्यवस्थेचा द्दवकास घडवून 

आणेल.  

६) िरकारी धोरणाांचे पालन: 

१९४८ च्या भारतातील आद्दथवक व औदयोद्दगक धोरणाांद्वार ेहे स्पष्ट केले होते द्दक, राष्ट्रीय व 

सामाद्दजक महत्वाच्या कोणत्याही उपक्रमाद्वार े राष्ट्रीयीकरण केले जाईल. समाजवाद व 

गररबी हटाव सारखे कायवक्रम यशस्वी करण्यासाठी बकँाांची भूद्दमका द्दह महत्वाची होती. 

त्यामळेु त्याचे राष्ट्रीयीकरण करणे आवश्यक आहे अशी भूद्दमका तत्कालीन सरकारने 

घेतली.  

आपली प्रगती तपािा. 

१)  इांद्ददरा गाांधी याांनी बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण का केले त्याची कारणे साांगा? 

८.४ इांद्ददरा गाांधींची भूद्दमका 

भारतात १९६० पासूनच ८ के्षत्रीय बकँाांचे प्रायोद्दगक तत्वावर राष्ट्रीयीकरण करावे हा 

द्दवचार रुजू लागला होता. १९६६ मध्ये इांद्ददरा गाांधी ह्या पांतप्रधान झाल्या. तत्कालीन 

आद्दथवक व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी त्याांनी पाऊले उचलायला सरुवात 

केली. सामान्य माणसाला कजवपरुवठा करता यावा, व्यापाराप्रमाणेच शेतीसाठी व इतर 

ग्रामीण उद्योगाांनाही पतपरुवठा करावा. यासाठी देशातील प्रमखु बकँाांवर सरकारचे द्दनयांत्रण 

असणे आवश्यकय आहे, असे इांद्ददरा गाांधीना वाटत होते. या बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास 

पतपरुवठ्याद्दवषयी काही मागवदशवक द्दनयम कसे तयार करता येईल व श्रीमांताांसाठीच 

असलेले हे के्षत्र सामान्याांसाठी कसे उपलध होईल यादृष्टीने इांद्ददरा गाांधी प्रयन्त करत होते. 

१९६६ मध्ये आकशवाणीवर द्ददलेल्या भाषणात बकेँच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या सांदभावत आपले 

उिेश माांडले होते. त्याांच्या मते,  

१)  सामान्य गरजू माणसाला पतपरुवठा व्हावा. 



 

 

अ) बँकाांचे राष्ट्रीयीकरण 

 

 

 

103 

२)  बकेँवरील आद्दण अथवपरुवठयावरील मूठभर लोकाांची मतेींनदारी सांपावी. 

३)  शेती, ग्रामीण, उद्योग व छोटे - मोठे उद्योगधांदे याांनाही बकेँने मतुींनहस्ते कजव द्यावे. 

४)  बकेँतील नोकराांना सांरक्षण देऊन त्याांच्या सेवाशतीतीत ससूुत्रता आणणे. 

आपली प्रगती तपािा. 

१) १४ बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणात इांद्ददरा गाांधी याांच्या भूद्दमकेचा आढाव घ्या? 

८.५ चौदा बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण (पद्दहला टप्पा) 

२५ ऑकटोम्बर १९६७च्या मांद्दत्रमांडळाच्या बैठकीत बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा द्दवचार, 

राष्ट्रीय पतपरुवठा सद्दमतीचे गठन आद्दण शेती व ग्रामीण उद्योगधांदयाांना आद्दथवक मदत 

याद्दवषयी सद्दवस्तर चचाव झाली. या बैठकीत बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा ठराव माांडण्यात 

आला. बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या द्दवरुद्ध मोरारजी देसाई, सत्यनारायण द्दसन्हा व चेन्ना 

रडेी हे या ठरावाच्या द्दवरुद्ध बोलले. तर जगजीवन राम, यशवांतराव चव्हाण व स्वणवद्दसांग 

याांनी आपला होकार इांद्ददरा गाांधींच्या बाजूने द्ददला. मोरारजी देसाई हे कागेँ्रसचे जेष्ठ नेते 

असल्याने व इांद्ददरा गाांधी या नकुत्याच सते्तवर आल्याने यावेळी मोरारजी देसाई याांना 

त्याांनी द्दवरोध केला नाही. मोराररजी याांनी यावेळी सवव प्रमखु बकँाांचे एका राष्ट्रीय   डीट 

कॉदँ्दसलद्वार े द्दनयांत्रण व्हावे, या कॉदँ्दसलचे अध्यक्ष ररझव्हव बकँाांच्या गव्हनवरला द्यावे व 

यामाफव त शेती, ग्रामीण उद्योगधांदे याांना मोठ्या प्रमाणात आद्दथवक मदत देण्यात यावी असे 

सचुवले. त्याांच्या या द्दनणवयाला इांद्ददरा गाांधी याांनी पाठींबा द्ददला. याचवेळेस कागेँ्रसच्या 

अध्यक्षपदाची द्दनवडणूक होती. द्दसांद्दडकेटने अध्यक्ष म्हणून नीलम सांजीव रड्ेडी याांची 

उमेदवारी घोद्दषत केली. तर अपक्ष उमेदवार व्ही. व्ही. द्दगरींना इांद्ददराजींचा पाद्दठांबा होता. 

यामळेु द्दसांद्दडकेट - इांद्ददरा सांबांध ताणले गेले. मोरारजी दसेाई यावेळेस अथवमांत्री होते. 

बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणातील प्रमखु अडथळा दूर करण्यासाठी सववप्रथम इांद्ददराजींनी 

मोरारजी देसाई याांच्याकडील अथवखाते काढून घेतेले. व ते खाते स्वतःकडे ठेवले. 

१९६९ मध्ये बांगलोर येथे कागेँ्रसच्या अद्दधवेशनानांतर १९ जलैु १९६९ मध्ये इांद्ददरा 

गाांधींनी बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण घडवून आणले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या 

वटहुकूमानें १४ प्रमखु मोठ्या बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या वटहुकूमाचे नाव 

"उपक्रमाांचे सांपादन आद्दण हस्ताांतरण वटहुकूम १९६९" असे होते. यामध्ये ज्या बॅ ांकाच्या 

ठेवी ५० कोटी रुपये द्दकां व्हा त्यापेक्षा जास्त होत्या अशा बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात 

आले. अशा प्रकार े वटहुकूमाद्वार े१४ बकँाांचे स्वाद्दमत्व व द्दनयांत्रण हे सरकारच्या ताब्यात 

आले. १० फेिवुारी १९७० मध्ये सवोच्य न्यायालयाने १४ बकँाांचे राष्ट्रीयकरण 

घटनाबाह्य घोद्दषत केले. परांत ु लोकाांच्या दबावामळेु व समाजवादी द्दवचारधारचे्या पे्ररणेने 

तसेच सवोच्य न्यायालयाने घेतलेल्या आके्षपाांचे द्दनराकरण करून सरकारने १४ फेिवुारी 

१९७० ला राष्ट्रपतींच्या नवीन अध्यादेशाद्वार ेबकँाांचे पनु्हा राष्ट्रीयीकरण केले. ह्या बकँा 

पढुीलप्रमाणे होत्या:  

१)  सेंरल बकँ ऑफ इांद्दडया  
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२)  बकँ ऑफ इांद्दडया  

३)  पांजाब नॅशनल बकँ 

४)  बकँ ऑफ बडोदा 

५)  यनुाइटेड कमद्दशवयल बकँ 

६)  कॅनरा बकँ  

७)  यनुाइटेड बकँ ऑफ इांद्दडया  

८)  देना बकँ 

९)  द्दसांद्दडकेट बकँ  

१०) यदु्दनयन बकँ ऑफ इांद्दडया  

११) इलाहाबाद बकँ  

१२) इांद्दडयन बकँ 

१३) बकँ ऑफ महाराष्ट्र  

१४) इांद्दडयन ओव्हरसीज बकँ 

 

आपली प्रगती तपािा. 

१) इांद्ददरा गाांधी याांनी कोणत्या १४ बकँाांचे राष्ट्रीकरण केले? 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.mycareer.org.in/wp-content/uploads/2019/02/bank.jpg


 

 

अ) बँकाांचे राष्ट्रीयीकरण 
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८.६ बकँाांच्या राष्ट्रीयकरणाचा (दुिरा टप्पा) 

१५ एद्दप्रल १९८० मध्ये इांद्ददरा गाांधी याांनी आणखी सहा मोठ्या बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण 

करणारा कायदा पास केला. या सहा बकँा पढुीलप्रमाणे होत्या  

१)  आांध्र बकँ 

२)  पांजाब अडँ द्दसांध बकँ 

३)  द्दवजया बकँ 

४)  कॉपोरशेन बकँ  

५)  न्यू बकँ ऑफ इांद्दडया  

६)  ओररयांटल बकँ ऑफ कॉमसव  

या सवव बकँाांकडे ठेवी २०० कोटी रु. पेक्ष्या अद्दधक होत्या. राष्ट्रीयीकरणाच्या दसुयाया 

टप्प्या बरोबर देशातील ९३% बकँ व्यवसाय साववजद्दनक के्षत्रात आले. 

८.७ बकँाच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पररणाम 

१)  बकेँकडे पडून असलेला अनावश्यक पैसा आवश्यक के्षत्रामध्ये गुांतद्दवण्यात आला. 

यामध्ये प्राथद्दमक सेकटर, छोटे उद्योग, कृषी आद्दण छोटे रान्सपोटव  याांचा समावेश 

होता. 

२)  शासनाने राष्ट्रीय बकँाांना द्ददशाद्दनदेश देत लोन पोटवफोद्दलयोमध्ये ४०% कृषी कजव देणे 

अद्दनवायव केले. सोबतच प्राथद्दमकता प्राप्त इतर के्षत्रातही कजव देण्यात आले. यामळेु 

मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला. 

३)  राष्ट्रीयीकरणानांतर बकँाांच्या शाखाांचा वेगाने द्दवस्तार झाला. बकँाांनी त्याांचा व्यवसाय 

गाव, शहरा-शहराांपयांत पोहोचद्दवला. आकडेवारीनसुार जलैु, १९६९ मध्ये देशात बकँाां 

केवळ ८३२२ शाखा होत्या. १९९४ पयांत या शाखा ६० हजाराांच्या पलीकडे 

पोहोचल्या. 

४)  बकँा ह्या सरकारच्या द्दनयांत्रणात आल्यामळेु लोकाांचा बकेँवरील द्दवर्श्ास वाढला, 

त्यामळेु बकेँतील गुांतवणूक वाढत गेली. १९६९ मध्ये ४६४५ करोड रुपये बकेँची 

गुांतवणूक होती तीच गुांतवणूक १९८६ मध्ये ९८००० करोड रुपया पयांत पोहचली. 

५)  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा सकारात्मक प्रभाव हा इतर के्षत्रावर देखील पडला. १९९२ 

मध्ये द्दवमा कां पन्याांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. व पढेु १९७३ मध्ये कोळसा 

कां पनीचे देखील राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. 

आपली प्रगती तपािा. 

१)  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पररणाम साांगा? 
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८.८ िाराांश 

१९६७ साली इांद्ददरा गाांधी पांतप्रधान बनल्या. स्वतःच्या क्षमतेची ओळख पटद्दवण्यासाठी 

इांद्ददराजींना काही कठोर द्दनणवय घ्यावे लागले. १९६७ मध्ये इांद्ददरा गाांधी याांनी कागेँ्रस 

पाटीमध्ये १० सूत्री कायवक्रम सादर केले. बकेँवर शासनाने द्दनयांत्रण असावे हा यामागील 

मखु्य हेतू होता. राजा-महाराजाांना द्दमळणारा आद्दथवक लाभ बांद करणे, द्दकमान मजरुीचे 

धोरण ठरद्दवणे, पायाभूत सांरचणेचा द्दवकास, कृषी, लघ ु उद्योग आद्दण द्दनयावतीत गुांतवणूक 

वाढद्दवणे हा यामागील मखु्य हेतू होता. इांद्ददरा गाांधींनी १९ जलैु, १९६९ रोजी एक सूचना 

काढून देशातील १४ मोठ्या खासगी बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या सूचनेला ‘बदँ्दकां ग 

कां पनीज ऑद्दडवनन्स’ म्हटल्या जाते. पढेु याच नावाने द्दवधेयक पाररत करण्यात आले. 

यानांतर त्याचे कायद्यात रुपाांतर झाले. राष्ट्रीयीकरण होण्याच्या आधी देशामध्ये केवळ स्टेट 

बकँ ऑफ इांद्दडया ही एकमात्र शासकीय बकँ होती.  

बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणाांमळेु या बकँाांचे पतपरुवठा धोरण बदलले. ज्यामळेु सामान्य 

माणसाला द्दह आता कजव द्दमळू लागले. सामान्य व्यतींनी, व्यापारी व नवीन तरुण उद्योजकही 

आपल्या उद्योग उभारणीसाठी आत्मद्दवर्श्ासाने बकेँकडे जाऊ लागला. बकेँतील पैसे हा 

सववसामान्य माणसा पयांत द्दझरपू लागला.  

८.१० प्रश्न 

१)  भारतातील बकँाांची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्वभूमी साांगा? 

२)  इांद्ददरा गाांधी याांनी बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण का केले त्याची करणे साांगा? 

३)  बकँाांच्या राष्ट्रीयीकरणातील इांद्ददरा गाांधी याांची भूद्दमका साांगून बकँाांचे राष्ट्रीयीकरण 

स्पष्ट करा? 

८.९ िांदभव  

१)  शमाव वजृ / शमाव शैलबाला, समसामाद्दयक भारत (१९४७ - २०००), पांचशील 

प्रकाशन, जयपूर, २००७.  

२)  द्दबपीनचांद्र ,मदृलुा मखुजी, आद्ददत्य मखुजी,  आझादी के बाद का भारत (१९४७ - 

२००७), द्दहांदी माध्यम कायावन्वय द्दनदेशलाय, द्ददल्ली द्दवर्श्द्दवद्यालय, २०१५.  

३)  कोठेकर शाांता, आधदु्दनक भारताचा इद्दतहास (१९४७ - २०००), साईनाथ प्रकाशन, 

नागपूर,२०१३.  

४)  कोलारकर श. गो. स्वतांत्र द्दहांदसु्थानचा इद्दतहास (१९४७ - १९८०), श्री. मांगेश 

प्रकाशन, नागपूर, १९९७.  

५) द्दपांपलपल्ले आर./ मटुकुळे रामभाऊ, स्वतांत्रत्तोर भारताचा इद्दतहास, कैलाश 

पद्दब्लकेशन, औरांगाबाद.  

६)  समकालीन भारत (१९४७ - २०००), (Study Material) वधवमान महावीर खलुा 

द्दवर्श् द्दवद्यालय, कोटा. 

                                            ***** 
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९ 

कृषी विकास 

घटक रचना 

९.०  उद्दि      

९.१  प्रस्तावना  

९.२ हररत क्ाांती  

९.३  हररतक्ाांतीची कारणे 

१) आधद्दनक बी - द्दबयाणे  

२) शेतीमध्ये आधदु्दनक खताांचा वापर  

३) शेतीमधील आधदु्दनक उपकरणे व यांत्राचा वापर  

४) जलद्दसांचनाच्या सोयी  

५) पीक सरांक्षण व कीड द्दनयांत्रण  

६) पायाभूत सदु्दवधाांचा द्दवकास  

९.४ हररतक्ाांतीचे पररणाम द्दकां    गणु  

१) आद्दथिक प्रभाव  

२) शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढली  

३) शेतकऱयाांच्या दृद्दिकोनात बदल  

४) प्रद्दत हेक्टरी उत्पादन खचि कमी  

५) शेतीमधील भाांडवली गुांतवणकुीमधील वाढ  

६) स्थलाांतरात घट  

९.५ हररतक्ाांतीचे दोष  

१) जद्दमनीचा ह्रास  

२) द्दवद्दशि द्दपकाांच्या उत्पादनात वाढ  

३) प्रादेद्दशक द्दवषमतेमधील वाढ  

४) बेरोजगारीतील वाढ  

५) श्रीमांत व मोठ्या शेतकऱयाांना फायदा 

६) द्दसांचन सदु्दवधानाांचा अभाव  

९.६ साराांश  

९.७ प्रश्न 

९.८    भि 
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९.० उवि     

१)  हररतक्ाांतीच्या अभ्यास करणे. 

२)  हररतक्ाांतीच्या पररणामाांची चचाि कारणे. 

३)  भारतातील औद्योद्दगक धोरणाांचा आढावा घेणे.  

४)  औद्योद्दगक धोरणाांच्या द्दवकासाच्या स्वरूपाचा आढाव घेणे. 

९.१ प्रस्तािना 

क्ाांती म्हणजे अचानक झालेला बदल, असा बदल हा राजकीय, सामाद्दजक, आद्दथिक द्दकां व्हा 

सांस्कृतीचा देखील असू शकतो. आधदु्दनक - नवीन तांत्रज्ञान व यांत्राांची साांगड घालून शेती 

कसण्याचा जनु्या व परांपरागत पद्धतीचा त्याग करून त्याऐवजी नवीन पद्धतीचा अवलांब 

करणे व त्याद्वार ेशेती उत्पादनाची पातळी वाढवणे म्हणजे 'हररतक्ाांती' होय. कृषी के्षत्रात 

१९४०–७० या काळात जागद्दतक पातळीवर सांशोधन व नवीन तांत्रज्ञानाचा अवलांब करून 

धान्योत्पादनात उल्लेखनीय वाढ केली गेली. ती चळवळ म्हणजे हररतक्ाांती होय. 

अमेररकन कृद्दषशास्त्रज्ञ व हररतक्ाांतीचे जनक नॉमिन बोरलॉग याांनी मेद्दक्सको येथे कृषी 

के्षत्रात व्यापक असे सांशोधन करून जादा व भरपूर उत्पन्न देणाऱया, रोगाांचा प्रद्दतकार 

करणाऱया द्दवद्दवध द्दपकाांच्या जाद्दत-प्रजाती द्दवकद्दसत केल्या. त्याांच्या पढुाकाराने सरुू 

झालेल्या या चळवळीमळेु शेती उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊन लक्षावधी लोकाांची 

उपासमार होण्याचे टळले. भारतात सविप्रथम १९६५ साली उच्च पैदास द्दबयाणाांचा वापर 

केला गेला. भारतासारख्या अन्नधान्याची नेहमी टांचाई जाणवणाऱया देशाला हररतक्ाांतीमळेु 

अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयांपूणि होता आले. भारतातील थोर कृद्दषतज्ज्ज्ञ व भारतीय 

हररतक्ाांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वाद्दमनाथन हे होते. नांतरच्या काळात पांजाबराव 

देशमखु, वसांतराव नाईक व त्याांच्या सहकाऱयाांकडे हररतक्ाांतीचे मोठे शे्रय जाते. 

हररतक्ाांतीमळेु नवीन तांत्रज्ञानाचा वापर, सांकररत द्दबयाणे, उच्च पैदास द्दबयाणे इ. चा वापर 

वाढवून उत्पादकता दपु्पटीपेक्षा वाढवण्यात आली. हररतक्ाांतीमळेु धान्य उत्पादनात 

कमालीची भर पडून वाढत्या लोकसांख्येला आवश्यक असे परुसेे धान्य उपलब्ध होऊ 

शकले. ही जरी जमेची बाजू असली, तरी लोकसांख्येत सातत्याने भर पडत असल्याने व 

जद्दमनीचा पोत घटत असल्याने भद्दवष्यात अडचणी द्दनमािण होऊ शकतात. जगातल्या 

पढुारलेल्या देशाांना हररतक्ाांतीचा जेवढा लाभ झाला, तेवढा आद्दिकेमधील मागासलेल्या 

देशाांना झाला नाही. हररतक्ाांतीला अद्दभपे्रत असलेल्या कृषी सांशोधन व तांत्रज्ञानाच्या 

वापरासाठी आवश्यक असलेल्या अद्दवकद्दसत देशाांतील पायाभूत सोयी-सदु्दवधाांची वनवा, 

भ्रिाचार व एकूणच असरुद्दक्षततेची भावना या समस्या त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. काही 

बाबतीत टीका झाली असली, तरी हररतक्ाांतीमळेु जगभर शतेीचा द्दवकास होऊन आधदु्दनक 

तांत्रज्ञानामळेु अन्नधान्याच्या साठ्यात मोठी भर पडली. भारत व चीन याांसारख्या जास्त 

लोकसांख्या असलेल्या देशाांना हररतक्ाांतीमळेु मोठा द्ददलासा द्दमळाला आहे. 
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९.२ हररत क्ाांती 

द्दिद्दटशाांच्या आद्दथिक धोरणाांचा सवाित जास्त फटका हा कृषी के्षत्राला बसला. स्वातांत्र्यपूवि 

काळात द्दिद्दटशाांनी अन्नधान्य उत्पादनाकडे द्दकां व्हा शेती द्दवषयक उत्पादनाकडे जास्त लक्ष 

न द्ददल्याने भारतात अन्नधान्य उत्पादनाची टांचाई द्दनमािण झाली. स्वातांत्र्यानांतर अन्नधान्य 

टांचाई द्दनमािण झाल्याने अन्नधाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागली. त्यामुळे 

भारत सरकारने शेतीद्दवषयक उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन पद्धती, चाांगल्या व उत्तम 

प्रकारच्या द्दबयाणाांचा वापर, रासायद्दनक खते आद्दण पाणीपरुवठच्या सोयींचा द्दवकास 

करण्यावर भर देऊन शेतीच्या उत्पादनात क्ाांद्दतकारक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न 

करण्यात आले. या प्रयत्नालाच 'हररत क्ाांती' अथवा भारताचे नवे कृषी धोरण असे 

म्हणतात.  

हररतक्ाांती म्हणजे केवळ शतेीचे परांपरागत स्वरूप बदलणे असा त्याचा अथि नसून यामध्ये 

शेतीच्या परांपरागत स्वरूपातील बदलाबरोबरच जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी वेगवेगळे 

शेतीद्दवषयक प्रयोग अद्दभपे्रत आहे. हररतक्ाांतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सधुाररत द्दबयाणे, 

आधदु्दनक उपकरणे, रासायद्दनक वापर, द्दसांचनाच्या सोयी, पीक सांरक्षण, योग्य मूल्याांची 

खात्री व जास्त उत्पादन देणाऱया बी - द्दबयाणाच्या नवीन जाती ह्या शेतकऱयाांना परुवण्यात 

आल्या. त्यामळेु शेतीच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली.  

स्वातांत्र्यानांतर पां. जवाहरलाल नेहरू याांनी शेतीच्या द्दवकासाकडे द्दवशेष लक्ष द्ददले. त्यासाठी 

जमीनदारी पद्धतीचा नाश करून कसेल त्याची जमीन हा कायदा केला. पांचवाद्दषिक योजना 

राबवून शेरीसधुारणा केल्या. भाक्ा - नाांगल प्रकल्प राबवून पाणी परुवठ्याच्या सोयी केल्या. 

१९६० मध्ये भारतात प्रकद्दषित स्थैय द्दजल्हा कायिक्म आखण्यात आला. भारतातील एकूण 

१५ द्दजल्हाांमध्ये सखोल शेतीचा प्रयोग करण्यात आला. हा कायिक्म या द्दजल्याांमध्ये 

यशस्वी झाल्याने हा प्रयोग सांपूणि भारतात राबवून हररतक्ाांती घडवून आणली. १९५० - 

५१ ते १९६६ -६७ या १६ वषाित शेती उत्पादनात आमूलाग्र व क्ाांद्दतकारी बदल झाले. 

१९६७ - ६८ मध्ये भारतीय शेती उत्पादनात झालेल्या आमूलाग्र बदलास हररतक्ाांती असे 

म्हटले गेले. हररतक्ाांतीमळेु शतेी उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये २५% अद्दधक वाढ झाली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) हररत क्ाांती म्हणजे काय ते साांगा? 

९.३ हररतक्ाांतीची कारणे 

शेतीचा जलद गतीने द्दवकास घडवून आणणे, परांपरागत जनु्या उत्पादन पद्धतीचा त्याग 

करून नवीन उत्पादन पद्धतीच्या साहाय्याने नवीन उत्पादन वाढद्दवणे म्हणजे 'हररतक्ाांती' 

होय. हररतक्ाांतीचे कारणे द्दकां    जबाबदार असणार े घटक अथवा हररतक्ाांतीचे वैद्दशि्ये 

पढुीलप्रमाणे साांगता येतील.  
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१) आधुवनक बी - वबयाण:े 

हररत क्ाांतीसाठी आधदु्दनक सांकररत बी - द्दबयाणे वापरले जाते. या द्दबयाणाांचा उपयोग 

केल्याने अन्नधान्याचे एकरी उत्पादन वाढते व एकूण उत्पादनात वाढ होते. म्हणून चाांगले 

द्दबयाणे उत्पाद्ददत करण्यासाठी सरकारने सीड्स फामि तयार केले. भारतीय शेती सांशोधन 

सांस्था व भारतातील कृषी द्दवद्यापीठे याांनी सांशोधन करून भरपूर द्दपके देणाऱया नव्या 

सांकररत जाती शोधून काढल्या. तीन  मद्दहन्यात द्दपकाांचे उत्पादन होईल अशा पद्धतीने गहू, 

ताांदूळ, ज्ज्वारी व मका इ. द्दपकाांच्या नवीन जाती द्दवकद्दसत करण्यात आल्या. या द्दपकाांचे 

द्दबयाणे शेतीमध्ये उपयोगात आणल्याने शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाली.  

२) शेतीमध्ये आधुवनक खताांचा िापर: 

शेतीमध्ये द्दपके द्दह सतत घेतल्याने जद्दमनीची सपुीकता कमी होत जाते, तेव्हा जद्दमनीची 

सपुीकता द्दटकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी खताांचा वापर हा अद्दपररहायि ठरतो. रासायद्दनक 

खताांच्या वापरामळेु द्दपकाांची चाांगली वाढ होते, जद्दमनीची एकूण सपुीकता वाढते त्यामुळे 

एकूण उत्पादनात वाढ होते. द्दपके जलद व भरपूर वाढण्यासाठी आधदु्दनक खताांचा वापर 

केला गेला तसेच खताांच्या नवीन द्दवद्दवध प्रकार व ती वापरण्याची नवीन पद्धती शोधून 

काढण्यात आल्या. भारतात १९५१ - ५२ मध्ये खताांचे उत्पादन ३९ हजार टन होते ते 

१९९४ - ९५ मध्ये १० दशलक्ष टन झाले.  

३) शेतीमधील आधुवनक उपकरण ेि यांत्राचा िापर: 

शेतीमधील एकूण उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतीचे पूणि द्दकां व्हा आांद्दशक याांद्दत्रकीकरण 

होणे आवश्यक्य आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी टॅ्रक्टर, पेरणीयांत्र, कापणीयांत्र, 

मळणीयांत्र, पाणीपरुवठ्यासाठी वीज द्दकां व्हा द्दडझेल पांप, शेतमाल वाहतकुीचे साधने इ. चा 

उपयोग करणे अद्दभपे्रत आहे. भारतातील बहुसांख्य शेतकरी हा गरीब असल्याने सरकारने 

यांते्र द्दवकत घेण्यासाठी कजि उपलब्ध करून देते. शेतीमध्ये आधदु्दनक उपकरणाचा उपयोग 

केल्याने एकूण उत्पादन खचि कमी होतो, एकूण उत्पादनात वाढ होते व शेतकऱयाांचे नफ्याचे 

प्रमाण वाढते. 

४) जलवसांचनाच्या सोयी: 

भारतातील शेती द्दह द्दनसगािवर अवलांबून असल्याने व हररत क्ाांतीला भरपूर पाणी 

परुवठयाची आवश्यकता असल्याने केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलांबून चालत नाही. 

शेतीमधून अद्दतररक्त उत्पादन घेयाचे असेल तर जलद्दसांचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे 

आवश्यक्य आहे. भारतात मोठ्या धरणाचे प्रकल्प, मध्यम पाटबांधार े योजना, कालवे, 

तलाव, द्दवद्दहरी, पाणी आडवा पाणी द्दजरवा, कूपनद्दलका इ. योजनेअांतगित द्दसांचनायचा 

सोयींवर लक्ष कें द्दित करण्यात आले. २००६ - ०७ पयंत भारतातील एकूण द्दसांचन क्षमता 

१०२.८ दशलक्ष हेक्टसि पयंत वाढली होती तर द्दसांचन के्षत्रातील प्रत्यक्ष वापर हा ८७.२ 

दशलक्ष हेक्टसि पयंत वाढला.  
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५) पीक सरांक्षण ि कीड वनयांत्रण: 

शेतीमध्ये लागवड केल्यानांतर उगवणाऱया द्दपकाांवर द्दवद्दवध रोग पडतात. त्यामळेु द्दपकाची 

एवढां चाांगल्या पद्धतीने होत नाही. तसेच खताांच्या वापरामळेु द्दवद्दवध रोगाांचे - द्दकडीचे प्रमाण 

वाढते. त्यामळेु द्दपकाांचे सरांक्षण करणे आवश्यक्य असते. भारतातील सांशोधन सांस्थाांनी 

द्दपकाांवरील रोगाांचे द्दनवारण करण्यासाठी अनके औषधी शोधून काढली आह,े त्या 

औषधाांच्या प्रयोगामळेु द्दपकाांवरील रोगाांचे द्दनयांत्रण होऊन एकूण उत्पादनात वाढ होते. 

द्दपकाांवरील रोगद्दनयांत्रण हा हररतक्ाांतीच्या जबाबदार घटक मानला जातो. 

६) पायाभूत सुविधाांचा विकास: 

भारतात पद्दहल्या व दसुऱया पांचवाद्दषिक योजनेच्या कालावधीत ग्रामीण पायाभूत सदु्दवधाांचा 

झालेला द्दवकास हा हररतक्ाांतीसाठी पे्ररक ठरला. पायाभूत सदु्दवधाांच्या घटकामध्ये वाहतूक 

व दळणवळण, द्दनयांद्दत्रत बाजारपेठा, साठगहृे, शेती द्दशक्षण, प्रद्दशक्षण शेती द्दवस्तार व शेती 

सांशोधन इ. बाबींचा समावेश होतो. या पायाभूत सदु्दवधा शेतकऱयाांना द्दमळाल्याने नवीन 

ताांद्दत्रक लागवड पद्धतीचा वापरास प्रोत्साहन द्दमळते. हररतक्ाांतीच्या यशात पायाभूत 

सदु्दवधाांचा झालेला द्दवकास महत्वाचा होता. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) हररत क्ाांतीची कारणे साांगा? 

९.४ हररतक्ाांतीचे पररणाम वकां व्हा गणु 

भारतामध्ये १९६७ - ६८ मध्ये पद्दहली हररतक्ाांती व १९८३ -८४ मध्ये दसुरी हररतक्ाांती 

घडून आली. तसेच सविच पांचवाद्दषिक योजनाांमध्ये शेतीचे उत्पादन वाढद्दवण्याचा प्रयत्न 

झाला. त्यामळेु १९७७ नांतर भारत हा अन्नधान्याच्या दृिीने स्वयांपूणि बनला. या 

हररतक्ाांतीचे अनेक सकारात्मक पररणाम होते ते पढुीलप्रमाणे  

१) आवथिक प्रभाि: 

शेती हा भारतीय अथिव्यवस्थेचा कणा असल्याने देशाच्या आद्दथिक द्दवकासातील शेतीचे 

योगदान हे अद्दतशय महत्वाचे मानले जाते. हररतक्ाांतीमळेु शेतकऱयाांच्या उत्पादनात वाढ 

झाल्याने औद्योद्दगक व सेवाके्षत्रातील वस्तूांची मागणी वाढली. औद्योद्दगक द्दवकास गद्दतमान 

झाल्याने देशाचा आद्दथिक द्दवकास झाला. हररतक्ाांतीमळेु शेती के्षत्रात लक्षणीय वाढ 

झाल्याचे द्ददसून येते.  

२) शेती उत्पादन ि उत्पादकता िाढली: 

हररतक्ाांतीमळेु भारतीय शेतीत नवीन तांत्र, सांकररत द्दबयाणे, जलद्दसांचनाचे सांशोधन इ. 

कारणाांनी शेतीतील दर एकरी उत्पादकता वाढली. हररतक्ाांतीने ज्ज्वारी, बाजरी, मका, या 

अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच ऊस, कापूस, तेलद्दबया या नगदी द्दपकाांच्या उत्पादनातही 

वाढ झाली. हररतक्ाांतीमध्ये गहू, ताांदूळ या द्दपकाांची उत्पादकता वेगाने वाढल्याने भारत या 
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उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयांपूणि झाला. २०१० - ११ मध्ये भारतात अन्नधान्यचे उत्पादन 

हे २३० दशलक्ष टन पयंत वाढले होते. 

३) शेतकऱयाांच्या दृविकोनात बदल: 

हररतक्ाांतीपूवी भारतीय शेतकरी शेतीकडे उदरद्दनवािहाचे साधन म्हणून बघत असे, परांत ु

हररतक्ाांतीनांतर शेतकऱयाांचा शेतीकडे बघण्याचा दृद्दिकोन पूणिपणे बदलला. हररतक्ाांतीमळेु 

शेतकऱयाांचे उत्पादन वाढल्याने शेती व्यवसाय हा द्दकफायतशीर असल्याची जाणीव 

शेतकऱयाांना झाली. शेतकऱयाांचा आत्मद्दवश्वास वाढल्याने तो बाजाराद्दभमखु बनला. 

शेतकऱयाांची आद्दथिक द्दस्थती सधुारल्याने द्दशक्षणाचा प्रसार वाढला, खेडी बाजारपेठाांशी 

जोडल्या गेल्या, दळणवळणाच्या साधनात वाढ झाली, नवीन तांत्र - सांकररत द्दबयाणे याांच्या 

वापराने शेतीच्या उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱयाचे उत्पन्न वाढले व त्याच्या 

राहणीमानाचा दजाि सधुारला.   

४) प्रवत हके्टरी उत्पादन खचि कमी: 

हररतक्ाांतीमळेु शतेीचे उत्पादन वाढल्यामळेु उत्पादन खचि कमी झाला. थोडक्यात, 

शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने प्रद्दत हेक्टरी खचि कमी होऊन शेती उत्पादनाच्या 

द्दनयाितीला चालना द्दमळाली. त्यामळेु द्दवदेशी चलनाची प्राप्ती होण्यास मदत झाली.  

५) शेतीमधील भाांडिली गुांतिणकुीमधील िाढ: 

हररतक्ाांती मळेु शेतकरी हा वषाितून दोन द्दकां व्हा तीन वेळा द्दपके घेऊ लागला. त्यामळेु 

उत्पादकता व उत्पादनात झालेली वाढ, द्दकां मतीमधील स्थैयि इ. शेतकऱयाांच्या उत्पादनात 

वाढ होण्यास मदत झाली. शतेीतून उत्पन्न द्दमळू लागल्यामळेु भाांडवली गुांतवणकुीमध्ये वाढ 

झाली व शेतीचा सवांगीण द्दवकास झाला. शेतात द्दवहारी खणणे, वीजपांप, पाईपलाईन, 

टॅ्रक्टर, मळणी, कापणी यांत्राची खरदेी, जमीन सपाटीकरण इ. गोिीमळेु शेतात मोठ्या 

प्रमाणावर गुांतवणूक वाढली.  

६) स्थलाांतरात घट: 

हररतक्ाांतीमळेु शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतीतमधून द्दमळणाऱया नफ्यामळेु व 

शेतीवर लक्ष कें द्दित करण्यासाठी ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होणार ेस्थलाांतर कमी 

झाले. शेतीमधून वाढलेल्या उत्पादनामळेु शहरी भागातील बरीच कुटुांबे आपल्या मूळ गावी 

शेती करण्यासाठी स्थलाांतररत झाली. हररतक्ाांतीच्या हा आद्दथिक व सामाद्दजक प्रभाव 

देशाच्या आद्दथिक द्दवकासाला गती देणारा ठरला असे म्हटले जाते.   

आपली प्रगती तपासा. 

१) हररत क्ाांतीच्या पररणामाांची चचाि करा?  
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९.५ हररतक्ाांतीचे दोष 

हररतक्ाांतीमळेु देशाचा आद्दथिक द्दवकास झाला असला तरी त्यामधून काही समस्या देखील 

द्दनमािण झाल्याचे द्ददसून येतात. हररतक्ाांतीचे नकारात्मक पररणाम द्दकां व्हा हररतक्ाांतीचे दोष 

हे पढुील प्रमाणे  

१) जवमनीचा ह्रास: 

हररतक्ाांतीमळेु द्दपकाांच्या आकृद्दतबांधातील बदल, वषाितून दोन ते तीन द्दपके घेणे, 

रासायद्दनक खताांचा अद्दतरके वापर, कीटकनाशके इ. चा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याने 

शेतीमधील उत्पादन ह ेघटू लागले. रासायद्दनक खताांचा जास्त वापर केल्यामळेु जद्दमनीची 

उत्पादन क्षमता कमी होऊन जद्दमनीचा कस कमी होत गेला. कीटकनाशके व औषधाांच्या 

वापरामळेु द्दपकाांवर तसेच शेतकऱयाांच्या शरीरस्वास्थावर त्याचा पररणाम झाला. 

हररतक्ाांतीमध्ये पडीक जमीन लागवडी खाली आल्याने जांगल के्षत्र कमी झाले, जद्दमनीची 

धूप घडून आली. थोडक्यात, हररतक्ाांतीमळेु अन्नधान्यच्या उत्पादनात वाढ झाली व 

जद्दमनीचा ह्रास घडून आला.  

२) विवशि वपकाांच्या उत्पादनात िाढ: 

हररतक्ाांतीमळेु गह,ू ज्ज्वारी, बाजरी, व मका इ. द्दपकाांच्या उत्पादनात वाढ झाली. परांत ु

तेलद्दबया, कापूस, ताग, या व्यापारी द्दपकाांमधील उत्पादनात फारशी वाढ झाली नाही. 

शेतीमधील नवीन सांशोधनाने अन्नधान्याच्या काही द्दपकाांची वाढ झाली, परांत ु

कडधान्याच्या उत्पादनात वाढ घडून आली नाही. तसेच भारताच्या द्दवद्दवध द्दठकाणी 

वेगवेगळ्या वातावरणामळेु द्दवद्दवध द्दपके घेतली जातात त्या दृिीने ह्या द्दपकाांच्या द्दवद्दवध जाती 

द्दनमािण करण्यात आपण अपयशी ठरलो. थोडक्यात अनेक द्दपकाांच्या उत्पादनात 

हररतक्ाांतीच्या प्रभाव द्ददसून येत नाही. 

३) प्रादेवशक विषमतेमधील िाढ: 

भारताच्या काही राज्ज्यातच हररत क्ाांती द्दह यशस्वी झाल्याचे द्ददसून येते. पांजाब, राजस्थान, 

हररयाणा, गजुरात, ताद्दमळनाडू, उत्तरप्रदेश, केरळ महाराष्ट्र इ. या राज्ज्यात हररतक्ाांतीच्या 

प्रभाव द्ददसून येतो. अन्य राज्ज्यात या क्ाांतीचा फारसा प्रभाव द्ददसून आला नाही. देशाच्या 

भौगोद्दलक द्दवस्ताराच्या मानाने हररतक्ाांतीचे के्षत्र हे मयािद्ददत राद्दहल्याने प्रादेद्दशक द्दवषमता 

वाढीस लागली. तसेच सवि राज्ज्यात पीक वाढीचा वेग हा एकसारखा नव्हता ज्ज्यामळेु 

आद्दथिक द्दवषमता वाढली.  

४) बेरोजगारीतील िाढ:  

हररतक्ाांतीमळेु शेती करण्याच्या परांपरागत पद्धतीऐवजी नवीन तांत्र व यांत्राचा अवलांब 

झाल्याने शेतीवर काम करणाऱया घटकास द्दकां व्हा लोंकाना रोजगार उपलब्ध होण्यास 

अडचणी द्दनमािण झाल्या. एक यांत्र अनेक व्यक्तीचे कायि एका द्ददवसात करत असल्याने 

श्रीमांत शेतकऱयाांनी शेतमजरुाांऐवजी यांत्राचा वापर करण्यास सरुवात केली. पररणामी 
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शेतकऱयाांना रोजगार न द्दमळाल्याने ते बेरोजगार झाले व मोठ्या प्रमाणावर शेतमजरुाांचे 

स्थलाांतर शहरी भागात होऊ लागले. 

५) श्रीमांत ि मोठ्या शेतकऱयाांना फायदा: 

भारतातील २०% मध्यम व श्रीमांत शेतकऱयाांना हररतक्ाांतीच्या फायदा झाल्याचे द्ददसून 

येतो. शेतीमधील नवीन तांत्रज्ञान लहान शेतकऱयाांना स्वीकारता आले नाही. त्यामळेु मोठे 

शेतकरी हे आणखी श्रीमांत बनले व यामधून अप्रत्यक्ष ररत्या जमींनदारी पद्धतीला चालना 

द्दमळाली. भाांडवल कमी असल्याने छोटे शेतकरी शेती व्यवसायातून द्दकां व्हा स्पधेमधून बाहेर 

फेकले गेले. सहकारी सोसायट्या व बकँाांमधून द्दमळणाऱया कजािचा फायदाही मोठ्या 

शेतकऱयाांना झाला. मोठे शेतकरी व लहान शेतकरी याांच्या उत्पनातील तफावत द्दह १०% 

वाढली. थोडक्यात हररतक्ाांतीमळेु उत्पन्नातील द्दवषमता वाढली.  

६) वसांचन सवुिधानाांचा अभाि: 

भारतात एकूण लागवडीखालच्या के्षत्राच्या ३८% प्रदेशात द्दसांचनसदु्दवधा उपलब्ध आहे. 

उविररत जद्दमनीचे के्षत्र हे पावसाच्या पाण्यावर अवलांबनु आहे. द्दसांचन सदु्दवधा अपऱुया 

असल्याने सांकररत द्दबयाणे, रासायद्दनक खते, कीटकनाशके इ. च्या वापरावर बांधने येतात. 

जलद्दसांचन साधनाांच्या अपरुपेणामळेु हररत क्ाांतीचा द्दवस्तार करता येत नाही. 

जलव्यवस्थापनाच्या अभावामुळे भारतातील भूजल पातळी द्ददवसेंद्ददवस खोल जात आहे.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) हररत क्ाांतीचे दोष साांगा? 

९.६ साराांश 

१९७० च्या दशकात देशात हररत क्ाांतीची महुूति मेढ रोवली गेली. त्याआधी भारताला 

अन्नधान्याच्या भीषण टांचाईचा सामना करावा लागत होता. देशाच्या एकूण लोकसांख्येच्या 

अन्नधान्याच्या गरजेइतके उत्पादन देशात होत नव्हते. यासाठी अन्नधान्याचा मोठा साठा 

आयात करावा लागत होता. ही पररद्दस्थती बदलण्यासाठी हररत क्ाांतीची योजना आखली 

गेली. वेगवेगळ्या तांत्राने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढद्दवणे हा हररत क्ाांतीमागचा उिेश होता. 

हा उिेश साध्य झाला आद्दण भारत अन्नधान्याच्या द्दनद्दमितीत स्वयांपूणि झाला. आज भारत 

हा अनेक राष्ट्राांना अन्नधान्याची द्दनयाित करतो. हररत क्ाांतीत यशस्वी ठरलेल्या गहू या 

द्दपकाच्या मेद्दक्सकन वाणापासून भारतात गव्हाचे कल्यापासोना व सोनाद्दलका हे वाण 

द्दवकद्दसत करण्यात आले. तायचुांग कां पनीने तैवानमधून आणलेल्या भाताच्या (ताांदूळ) 

वाणाांना भारतात जया असे नाव देण्यात आले. हररत क्ाांती यशस्वीतेमळेु १९७० मध्ये 

भारतातील अन्नधान्य उत्पादन ११० दशलक्ष मेद्दट्रक टन इतके वाढले. हररतक्ाांती जरी 

भारतात यशस्वी ठरली असली तरी हररत क्ाांतीचे काही दषु्पररणाम आता द्ददसू लागले 

आहेत. खते, कीटकनाशके, औषधे, रसायने याांचा द्दपकाांवर मारा करून द्दपकाांचे उत्पादन 

वाढद्दवणे ही हररत क्ाांतीची ओळख होती. जद्दमनीचा पोत जाणून न घेता भरपूर पाणी देणे, 

रासायद्दनक खताांचा द्दपकाांवर भडीमार करणे याांसारख्या उपायाांमळेु देशातील शेतजद्दमनीचा 

कस कमी होऊ लागल्याचे द्ददसून येऊ लागले आहे. त्याचबरोबर हररत क्ाांतीचे उद्दिि 
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साध्य करण्यासाठी जद्दमनीला बेसमुार पाणी द्ददले जाऊ लागले. यासाठी भूगभाितील 

पाण्याचा प्रचांड प्रमाणात उपसा केला जाऊ लागला. याचा पररणाम भूगभाितील पाण्याची 

पातळी कमी होण्यात होऊ लागला आहे. 

९.७ प्रश्न 

१) हररतक्ाांती म्हणजे काय ते साांगून हरतीक्ाांतीच्या कारणाांचा आढाव घ्या? 

२) भारतावर हररतक्ाांतीच्या काय पररणाम झाला ते स्पि करा? 

३) हररत क्ाांतीच्या दोषाांचा आढावा घ्या?    

९.८ सांदभि  

१)  शमाि वजृ / शमाि शैलबाला, समसामाद्दयक भारत (१९४७ - २०००), पांचशील 

प्रकाशन, जयपूर, २००७.  

२)  द्दबपीनचांि ,मदृलुा मखुजी, आद्ददत्य मखुजी,  आझादी के बाद का भारत (१९४७ - 

२००७), द्दहांदी माध्यम कायािन्वय द्दनदेशलाय, द्ददल्ली द्दवश्वद्दवद्यालय, २०१५.  

३)  कोठेकर शाांता, आधदु्दनक भारताचा इद्दतहास (१९४७ - २०००), साईनाथ प्रकाशन, 

नागपूर,२०१३.  

४)  कोलारकर श. गो. स्वतांत्र द्दहांदसु्थानचा इद्दतहास (१९४७ - १९८०), श्री. मांगेश 

प्रकाशन, नागपूर, १९९७.  

५) द्दपांपलपल्ले आर./ मटुकुळे रामभाऊ, स्वतांत्रत्तोर भारताचा इद्दतहास, कैलाश 

पद्दब्लकेशन, औरांगाबाद.  

६)  समकालीन भारत (१९४७ - २०००), (Study Material) वधिमान महावीर खलुा 

द्दवश्व द्दवद्यालय, कोटा. 
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१०  

औद्यौगगक गिकास 

घटक रचना 

१०.०           

१०.१  प्रस्तावना  

१०.२  १९४८ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.३  १९५६ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.४  १९७७ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.५  १९८० चे औद्यौगगक धोरण  

१०.६  १९९१ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.७  १९९३ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.८  २००१ चे औद्यौगगक धोरण  

१०.९ भारतातील औद्यौगगक गवकासाचे स्वरूप  

१) सवव प्रकारच्या ईद्यौगधदंयांचा गवकास  

२) साववजगनक के्षत्राचा गवकास  

३) ईद्यौगधदं्याचं्या व्यवस्थापनाचे गवगवध प्रकार  

४) प्रादेगिक ऄसमोताल कमाइ करण्याचा प्रयत्न  

५) सहकारके्षत्राचा गवकास  

१०.१० सारािं  

१०.११  प्रश्न 

१०.१२ सदंभव  

१०.०          

१)            द्यौ                      

१०.१ प्रस्तािना 

गिगििाचं्या अगथवक धोरणामंुळे स्वातंत्र्यापूवी भारतात थोड्या फार प्रमाणात ईद्यौगधदं्याचंा 

गवकास झालेला गदसून येतो. स्वातंत्र्यपूवव काळात भारतात कापड ईद्यौग, ताग ईद्यौग, 

साखर ईद्यौग, अगण लोखडं व पोलाद या ईद्यौगाचंी स्थापना झाली होती. स्वातंत्र्यानतंर 

ईद्यौगधदं्याकडे बघण्याचा सरकारचा दृगिकोन बदलला. १९४७ मध्ये पं. जवाहरलाल 

नेहरू यानंी देिाच्या अगथवक गवकास घडवून अणण्यासाठी एका सगमतीची स्थापना केली. 

या सगमतीच्या गिफारिींवर १९४८ मध्ये औद्यौगगक धोरण माडंले गेले. १९५१ मध्ये 

भारतात गनयोजनाचे यगु सरुु झाल्याने देिाच्या औद्यौगगकीकरणाला एक वेगळी गदिा प्राप्त 



 

 

औद्योगगक गिकास 

 

 

 

117 

झाली. व देिाचा सवाांगीण अगथवक गवकास सरुु झाला. पंचवागषवक योजनाचं्या दरम्यान 

देिातील जनेु ईद्यौगधदं्याचंा झपाि्याने गवकास झाला तर ऄनेक नवीन ईद्यौगधदंे स्थापन 

झाले.  

१०.२  १९४८ चे औद्यौगगक धोरण  

१९४८ च्या औद्यौगगक धोरणात गमश्र ऄथवव्यवस्थेचे ईद्दीिे डोळ्यासमोर ठेवून खाजगी व 

साववजगनक के्षत्राचे महत्व स्पि केले व भारतीय ईद्यौगाचें चार भागात गवभागणी केली गेली.  

१) सरकारची पूणण मके्तदारी असलेले उद्यौग: 

िास्त्रासे, दारुगोळा, ऄणिुक्ती, रले्वे, वीज आ.  

२) संगमश्र क्षेत्रातील उद्यौग:  

कोळसा, लोखडं, पोलाद, जहाजबाधंणी, गवमानसेवा आ. 

३) सरकारी गनयंत्रणाखालील उद्यौग: 

ऄवजड यतं्रसामग्री, रसायने, खते, गसमेंि, साखर आ.  

४) खाजगी क्षेत्रातील उद्यौग: 

वरील सवव गिात न बसणाऱ्या ईद्यौगाचंा समावेि यामध्ये केला गेला व त्यामध्ये सरकारचा 

हस्तके्षप मान्य केला.  

१९४८ च्या औद्यौगगक धोरणात सरकाने पररगस्थतीनसुार अवश्यक्य ते बदल करून 

सरकारी के्षत्र व खाजगी के्षत्र याचं्या गनयतं्रणाखाली कोणते ईद्यौग ऄसावे यागवषयी योग्य 

ऄसे गवशे्लषण केले अहे. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९४८ चे औद्यौगगक धोरण सागंा? 

१०.३ १९५६ चे औद्यौगगक धोरण 

१९५६ च्या औद्यौगगक धोरणात सगंमश्र भारताच्या गवकासात अवश्यक्य ऄश्या पूरक 

वािचाली ठेवण्यात अल्या. या धोरणात समतोल गवकासाचे ईगद्दिे ठेवण्यात अले. १९५६ 

च्या औद्यौगगक धोरणाच्या मसदु्यात वरील धोरणाला ससुगंत ऄसे सवव ईद्यौगधदं्याचें 

वगीकरण तीन गवभागातं करण्यात अले.  

१) राज्यसत्तचेे संपूणण िचणस्ि असलेले उद्यौग:  

कोळसा, लोखडं व पोलाद, खगनज तेले, काही ऄवजड यतं्रसामग्री, सववसाधारण गवद्यतु-

यतं्र-सामग्री. 
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२) गिकासाच्या दृष्टीने महत्त्ि असलेले सरकारी क्षेत्रात िािगियायाचे उद्यौगधंदे: 

या के्षत्रात नवीन ईद्यौगधदंे स्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. ईदा., यतं्र - 

ऄवजार,े ऄ ॅल्यगुमगनयम, प्रगतजगैवक पदाथव , खते, सागरवाहतूक अगण 

३) खाजगी क्षेत्र: 

एक व दोन यामंध्ये ऄंतभूवत नसलेल्या ईद्यौगाचंा या गवभागात समावेि करण्यात अला. 

याव्यगतररक्त  

१)  खाजगी व साववगजक ईद्यौगानंा न्याय व समानतेची वागणूक देउन त्यानंा स्वातंत्र्य 

करण्याचा पूणव प्रयत्न केला गेला.  

२)  औद्यौगगक गवकासात परकीय भाडंवलाची भूगमका स्पषि करून गवकासाचे धोरण 

अखले.  

लघईुद्यौगानंा व कुिीरोद्यौगांना १९५६ च्या औद्यौगगक धोरणात रोजगारी, गवकें गित 

ऄथवव्यवस्था व ईभारणीस लागणार े ऄल्प भाडंवल ह्या तीन कारणामंळेु महत्त्वाचे स्थान 

गदले गेले. गविेषतः योजनेतील ऄवजड व मूलभूत ईद्यौगधदं्यानंा वाढीकररता बरचे भाडंवल 

खचव होणार ऄसल्यामळेु ईपभोग्य वस्तूंच्या परुवठ्याकररता लघईुद्यौगावंरव कुिीरोद्यौगानंा 

भर गदला गेला. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९५६ चे औद्यौगगक धोरण स्पि करा? 

१०.४ १९७७ चे औद्यौगगक धोरण 

१९७७ मध्ये भारतात जनता सरकार सते्तवर अल्याने १९५६ च्या औद्यौगगक धोरणावर 

त्यानंी कडक िीका केली. व २३ गडसेंबर १९७७ मध्ये ससंदेमध्ये नवीन औद्यौगगक धोरण 

माडंले. त्याला १९७७ चे औद्यौगगक धोरण म्हणतात. 

१)  मोठ्या ईद्यौगाचें के्षत्र अगण कायव याचें गनयमन व गनयतं्रण करण्याचे ठरवले.  

२)  मोठे ईद्यौग व ईद्यौगपतींच्या गवत्त परुवठयावर गनयतं्रण तसेच मके्तदारी गवरुद्ध 

कायदयाचा वापर करणे.  

३)  ज्या ईद्यौगातील तंत्रज्ञान भारतात गवकगसत झाले अहेत त्या परदेिी कंपन्यांचे करार 

याचें नूतगुनकीकरण करता येणार नाही. ईदा. गबगस्किे, साखर, पावडर, कॉफी, पंखा 

आ. 

४)  तागंत्रक के्षत्रात पूणवपणे स्वावलंबी होण्याचे धोरण ठरवले अहे.  

५)  मालक व मजूर याचं्यातील सबंंध सधुारण्यासाठी कामगारानंा व्यवस्थापनामध्ये 

स्थान, कामगार कायद,े भागभांडवलात वाव आ. कायावत सामावून घेण्यात अले. 
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आपली प्रगती तपासा. 

१) १९७७ चे औद्यौगगक धोरणाची मागहती द्या? 

१०.५ १९८० चे औद्यौगगक धोरण 

१९८० मध्ये देिात पनु्हा एकदा कााँगे्रसची सत्ता अल्याने तसेच १९७७ च्या औद्यौगगक 

धोरणांचा ऄथवव्यवस्थेवर कुठलाच प्रभाव न पडल्याने कााँगे्रसने २३ जलैु १९८० मध्ये 

नवीन औद्यौगगक धोरणांची घोषणा केली. हे धोरण १९५६च्या धोरणावरच ऄवलंबून होते.  

१)  साववजगनक के्षत्रातील ईद्यौगात नवचैतन्य अणून रोजगार व गवत्तीय साधनसामगु्री 

वाढवून देिाचा अगथवक गवकास घडवून अणणे.  

२)  औद्यौगगक अजारपण ऄसणाऱ्या ईद्यौगानंा करात सूि देणे व त्यानंा ऄनदुान देउन ते 

पनु्हा स्थागपत केले. व िासनाच्या ताब्यातील ईद्यौग राज्यसरकारकडे देण्यात अले.  

३)  गनयावत प्रधान ईद्यौगानंा अगथवक साहाय्य देणे.  

४)  अधगुनकीकरणाचा गवचार करून स्पधेच्या यगुात गिकण्यासाठी ईच्य औद्यौगगक 

तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी देण्याचे धोरण. 

५)  ग्रामीण भागातील रोजगार वाढवण्यासाठी ग्रामईद्यौगाचंी स्थापना करण्याचे ठरले. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) भारताचे १९८० चे औद्यौगगक धोरण सागंा? 

१०.६ १९९१ चे औद्यौगगक धोरण 

पी. व्ही. नरगसहंराव याचं्या नेततृ्वाखाली स्थापन झालेल्या कााँगे्रस सरकराने ऄथवमंत्री डॉ. 

मनमोहन गसगं व ईद्यौगमंत्री पी. जे. कुररयन यानंी २४ जलैु १९९१ मध्ये भारताच्या नवीन 

औद्यौगगक धोरणांची घोषणा केली. त्यानंी अपल्या धोरणात खाजगीकीकरण, 

जागगतकीकरण व ईदारीकीकरण या नवीन धोरणाचंा गवचार देउन भारतीय ऄथवव्यवस्थेला 

अंतरराष्ट्रीय ऄथवव्यवस्थेचा दजाव देण्याचा प्रयन्त केला. या ओद्यौगगक धोरणाचंी प्रमखु 

वैगिि्ये पढुीलप्रमाणे:  

१)  साववजगनक के्षत्राची व्याप्ती गह मयावगदत करून फक्त सात ईद्यौग हे साववजगनक 

के्षत्रासाठी राखून ठेवले व बाकी सवव ईद्यौग खाजगी के्षत्रासाठी मकु्त केले. ह े सात 

ईद्यौग िस्त्रगनगमवती, दारुगोळा, ऄणिुक्ती, रले्वे, कोळसा, खगनजे व लोखडं.  

२)  या औद्यौगगक धोरणानसुार १८ ईद्यौग सोडून बाकी सवव ईद्यौगाचें परवाने रद्द केले.  

३) भारतात परकीय गुतंवणूक वाढवण्यासाठी तसेच भारताची गनयावत व परकीय 

गुतंवणकुीत वाढ घडवून अणण्यासाठी ५१ परकीय गुतंवणकुीस मान्यता गदली.  

४)  मके्तदारी व व्यापारी कायदा गिगथल केला गेला. 
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५)  भाडंवल बाजाराचंा गवकास घडवून अणणे.  

१९९१च्या औद्यौगगक धोरणाने १९५६च्या औद्यौगगक धोरणाचं्या चौकोिीबाहेर जाउन 

मूलभूत बदल घडवून अणले. बदललेल्या काळानसुार भारताने अपले हे धोरण अखले 

होते. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) भारताचे १९९१ चे औद्यौगगक धोरण स्पि करा? 

१०.७ १९९३ चे औद्यौगगक धोरण 

१९९३च्या औद्यौगगक धोरणाचें मखु्य वैगिि्ये म्हणजे भाडंवल बाजाराची सरकारी 

गनयतं्रणापासून मकु्तता करण्यात अली. या धोरणानसुार परकीय गवगनमय गनयतं्रण 

कायद्याऐवजी (FEMA) परकीय गवत्तीय व्यवस्थापन कायदा (FERA) समंत करण्यात 

अला. या कायद्यानसुार  

१)  ज्या कंपन्यामंध्ये ४०% पेक्ष्या जास्त गवदेिी भाडंवल अहे. त्याचं्यावरील गनयतं्रणे 

दूर करण्यात अली.  

२)  भारतीयांना गवदेिात स्थावर मालमत्ता खरदेी करण्याचा ऄगधकार गमळाला.  

३)  १४ एगप्रल १९९३ रोजी ज्या १८३ ईद्यौगानंा पूवी परवाना देणे बंधनकारक करण्यात 

अपले होते. त्यामधून तीन ईद्यौगानंा वगळण्यात अले.  

४)  गडसेंबर १९९६ मध्ये १६ प्रकारच्या ईद्यौगात ५१% पयांत परकीय भाडंवलाच्या 

गुतंवणकुीस मान्यता गदली गेली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९९३ चे औद्यौगगक धोरण थोडक्यात सागंा? 

१०.८ २००१ चे औद्यौगगक धोरण 

२००१ च्या औद्यौगगक धोरणात देिाची ऄथवव्यवस्था ऄगधक खलुी करण्याचे धोरण 

राबगवले गेले.  

१)  औद्यौगगक गवकासाच्या वेगात वाढ करण्यासाठी थेि परकीय गुतंवणकुीस मान्यता 

देण्यात अली.  

२)  या औद्यौगगक धोरणात परकीय गुतंवणकुीबाबत ईदार धोरण स्वीकरून तेल 

िदु्धीकरण के्षत्रात १०० % परकीय गुतंवणकुीस मान्यता देण्यात अली.  

३)  साववजगनक के्षत्रात गनगुांतवणूकीचे धोरण स्वीकारून साववजगनक के्षत्रात २७ 

ईद्यौगामंधील गनगुांतवणकुीची प्रगिया सरुु करण्यात अली. 
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४)  लघ ु व कुिीर ईद्यौगानंा चालना देण्यासाठी तसेच बाजार गवषयक सगुवधा 

परुवण्यासाठी 'बाजार गवकास सहाय्यक योजना' सरुु केली. 

५)  गनयावत व्यापाराला ईते्तजन देण्यासाठी गनयावत गहृानंा लागू ऄसणारी परवाना पद्धती 

रद्द करण्यात अली. २००२ ते २००७ या काळातील पंचवागषवक योजनेत अयात - 

गनयावतीचे धोरण हे ईदारीकीकरणावर अधारलेले होते. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) २००१ चे औद्यौगगक धोरण थोडक्यात सागंा? 

१०.९ भारतातील औद्यौगगक गिकासाचे स्िरूप 

भारताला स्वातंत्र्य गमळाल्यानतंर देिाच्या औद्यौगगकीकरणाला एक वेगळी गदिा प्राप्त 

झाली. पं. नेहरू यांनी गमश्र ऄथवव्यवस्थेचा स्वीकार करून भारतातील ईद्यौगधदंे हे 

साववजगनक व खाजगी के्षत्राखाली अणले. नेहरू यांनी भारतातील औद्यौगगक धोरणाला गती 

गदली. पढेु आंगदरा गाधंी यानंी नेहरंूचे औद्यौगगक दृि्या स्वावलंबी होण्याचे धोरण पढेु चालूच 

ठेवले. राजीव गाधंींच्या काळात बदललेल्या पररगस्थतीमध्ये ऄनेक नवीन धोरण 

स्वीकारण्यात अले तर पी. व्ही. नरगसहंराव सरकारच्या काळात खाजगीकीकरण, 

जागगतकीकरण व ईदारीकीकरण हे तत्व स्वीकारून ऄथवव्यवस्थेला बळकिी देण्याचा 

प्रयन्त केला गेला. या औद्यौगगक गवकासाचे स्वरूप हे पढुीलप्र  णे होते: 

१) सिण प्रकारच्या उद्यौगधंदयांचा गिकास: 

स्वतं्रतत्तोर काळात भारतात सवव प्रकारच्या ईद्यौगधदं्याचंा गवकास झाला अहे. ऄनेक 

ईपभोग्य वस्तूंबरोबरच भाडंवली वस्तूंचे देखील ईत्पादन होउ लागले. छोिी ईपकरणे 

तसेच ऄवजड व कुिल यतें्र दिेात गनमावण होउ लागली. कागद, साखर, गसमेंि, कापड आ. 

मोठ्या ईद्यौगानंा लागणारी यंत्रसामग्री भारतातच बनू लागली. पोलाद कारखाने, मोिारी, 

अगगाडीचे आंगजने व डबे, जहाज बाधंणी आ. मोठे ईद्यौगधदंे भारतात मोठ्या प्रमाणावर 

गवकगसत झाले. भारतात सवव प्रकाच्या ईद्यौगधदं्याचंा गवकास झाल्याने देिाचा अगथवक 

गवकास घडून अला.  

२) सािणजगनक क्षेत्राचा गिकास: 

स्वातंत्र्यानतंर भारताने गमश्र ऄथवव्यवस्थेचा स्वीकार केला. गमश्र ऄथवव्यवस्थेमध्ये काही 

ईद्यौगाचंा गवकास साववजगनक के्षत्रात करण्यात अला तर काही ईद्यौगाचंा गवकास हा 

खाजगी के्षत्रावर सोपवण्यात अला. भारताने देिाच्या अगथवक गवकासासाठी अखलेल्या 

कायविमात खाजगी के्षत्राबरोबर साववजगनक ईद्यौगके्षत्रालाही महत्व गदले.  

३) उद्यौगधंद्यांच्या व्यिस्थापनाचे गिगिध प्रकार: 

स्वातंत्र्यपूवव काळात भारतातील बहुतेक ईद्यौगधदंे हे खाजगी ईद्यौगपतींच्या मालकीचे होते. 

याकाळात साववजगनक के्षत्रातील ईद्यौगधदंे ऄभावानेच गदसून येतात. स्वातंत्र्यानतंर 

ईद्यौगधदं्याचें व्यवस्थापनाचे गवगवध प्रकार गदसून येतात.  
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१) खाजगी क्षेत्र:  

खाजगी के्षत्रातील ईद्यौगधदंे प्रामखु्याने तीन प्रकारचे ऄसतात.  

अ) लहान उद्यौग:  

हे ईद्यौग एका व्यक्तीच्या मालकीचे ऄसतात. 

ब) भागीदारी:  

दोन गकंव्हा त्यापेक्षा ऄगधक (२० पयांत) सखं्या ऄसलेल्या व्यक्तींनी सयंकु्तररत्या चालवलेले 

व्यवसाय. 

क) मोठ्या प्रमाणावर व्यापार गकंव्हा ईत्पादन करण्यासाठी मयावगदत साववजगनक कंपनी 

स्थापन केली जाते.  

२) सािणजगनक क्षेत्र:  

साववजगनक के्षत्रातील व्यवस्थापन हे तीन प्रकारचे ऄसते.  

अ) काही ईद्यौग सरकारी खात्यामाफव त चालवले जातात. ईदा. रले्वे अकिवाणी, पोस्ि, 

िेगलग्राफ आ.  

ब ) स्िय्यात मडंळ: 

गवगिि ईद्यौगससं्था चालवण्यासाठी लोकसभेने मंजूर केलेल्या कायदयानसुार 

महामंडळाचा कारभार स्वायत्त महामंडळ पद्धतीने सरकार चालगवते. ईदा. अयगुववमा 

महामंडळ, ऄथवपरुवठा महामंडळ, महारष्ट्र राज्य पररवहन महामंडळ.  

क) कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदिलेल्या कंपन्या: 

यामध्ये फक्त ५१% जास्त ऄगधक भागभाडंवल सरकारने परुवलेले ऄसेल तर कंपनी 

कायद्यातील तरतदुीनसुार कारभार चालवून कारभारावर सरकार गनयतं्रण ठेवते. 

४) प्रादेगिक असमोताल कमी करयायाचा प्रयत्न: 

स्वातंत्र्यपूवव काळात देिाच्या काही गवगिि भागातच औद्यौगगक गवकास झालेला होता. 

देिातील ऄनेक प्रदेि पूणवपणे ऄगवकगसतच रागहले होते. परतं ु गनयोजनाच्या काळात 

देिातील सवव भागाचें अगथवक गवकास होण्याकडे सरकारने लक्ष गदले अहे. ऄगवकगसत 

प्रदेिात ईद्यौगधदंे सरुु करण्यासाठी सरकारने गविेष सवलती गदल्या तर काही सरकारी 

ईद्यौगससं्था मागासलेल्या भागातच सरकारने सरुु केल्याने त्या भागांचा अगथवक गवकास 

होण्यास मदत झाली.  

५) सहकारक्षेत्राचा गिकास: 

स्वतंत्रप्राप्ती नतंर भारताने गनयोजन लागू करून ईद्यौगधंदे चालवण्याचा एक महत्वाचा मागव 

म्हणून सहकारी ससं्था स्थापन केल्या. अगथवक दृि्या दबुवल व्यक्तींनी एकत्र येउन स्वतःचा 
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अगथवक गवकास करून घेणे हा सहकारी ससं्थेचा मखु्य ईदे्दि अहे. भारतात ऄनेक 

ईद्यौगधदंे चालवण्यासाठी सहकारी ससं्था गनघाल्या अहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर 

कारखान्यानंी तर खूपच मोठे यि सपंादन केले अहे. स्वातंत्र्य काळातील औदयोगगक 

गवकासाचे ठळक वैगिि्ये म्हणजे औद्यौगगक के्षत्रात सहकारी ससं्थंचा झालेला ईदय होय. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) भारतातील औद्यौगगक गवकासाचे स्वरूप सागंा?  

१०.१० सारािं 

गवसाव्या ितकाच्या सरुवातीपासूनच जगातील गवगवध देिानंी औद्यौगगकीकरणाचे महत्व 

ओळखून अपल्या देिात औद्यौगगकीकरणास सरुवात केली होती. औद्यौगगक धोरण हे 

प्रत्येक देिाच्या अगथवक धोरणाचे महत्वाचे साधन मानले जाते. देिातील ईद्यौगाचंी वाढ 

गनकोप, सतंगुलत व सदृढ पायावर ईभी करण्यासाठी औद्यौगगक धोरणाचंी अवश्यक्यता 

ऄसते. भारतने स्वातंत्र्यानतंर गमश्र ऄथवव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारून अपले औद्यौगगक 

धोरण अखले. १९४८ पासून भारताने काळानसुार अपल्या औद्यौगगक धोरणातं बदल 

करून भारतीय ईद्यौगधदं्याचंा व भारतीय ऄथवव्यवस्थेचा गवकास घडवून अणला. १९९१ 

मध्ये बदलेल्या पररगस्थनसुार भारताने ईदारीकीकरण, जागगतकीकरण व खाजगीकरण या 

धोरणांचा स्वीकार केला. जर देिाची अगथवक पररगस्थती बदलायची ऄसेल तर कोणत्याही 

देिाचे औद्यौगगक धोरण हे ताठर ठेवता येत नाही, भारताने देखील पररगस्थनसुार व 

काळानसुार अपल्या औद्यौगगक धोरणात बदल करून देिाचा अगथवक गवकास केला. 

१०.११ प्रश्न 

१)  पं. जवाहरलाल नेहरू याचं्या कालखडंात झालेल्या औद्यौगगक धोरणांचा अढावा 

घ्या? 

२)  १९७७ - १९८०च्या दरम्यान झालेल्या औद्यौगगक गवकासाची मागहती द्या? 

३)  १९९१ - २००१ च्या दरम्यान झालेल्या भारताच्या औदयोगगक गवकासाची मागहती 

द्या? 

४)  भारतातील औद्यौगगक गवकासाचे स्वरूप स्पि करा? 

१०.१२ सदंभण  

१)  गबपीनचिं ,मदृलुा मखुजी, अगदत्य मखुजी,  अझादी के बाद का भारत ( १९४७ - 

२००७ ), गहदंी माध्यम कायावन्वय गनदेिलाय, गदल्ली गवश्वगवद्यालय, २०१५  

२)  िमाव वजृ / िमाव िैलबाला, समसामागयक भारत ( १९४७ - २००० ), पंचिील 

प्रकािन, जयपूर, २००७  
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३)  कोठेकर िातंा, अधगुनक भारताचा आगतहास ( १९४७ - २००० ), साइनाथ 

प्रकािन, नागपूर,२०१३  

४)  कोलारकर ि. गो. स्वतंत्र गहदंसु्थानचा आगतहास ( १९४७ - १९८० ), श्री. मंगेि 

प्रकािन, नागपूर, १९९७  

५)  भोसले व कािे, स्वातंत्रोत्तर भारतीय ऄथवव्यवस्था, फडके प्रकािन, कोल्हापूर 

६)  Kapila Uma (Edi.), Indian Economy since Independence, Academic 

Foundation, 2018. 

७)  Chandra Shekhar, Political Economy of India, Vikas Publication 

House, New Delhi,1992.  

८)  Datt & Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publication, Mumbai, 

2015  

९)  भारतीय ऄथवव्यवस्था,(Study Material),गिवाजी गवद्यापीठ, कोल्हापूर. 

१०)  ग्रामीण गवकास, (Study Material), मुंबइ गवद्यापीठ, मुंबइ. 
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११ 

जागततकीकरण 

घटक रचना 

११.० उद्दि      

११.१ प्रस्तावना  

११.२ जागद्दतकीकरण  

११.३ जागद्दतकीकरणाची व्याख्या  

११.४ जागद्दतकीकरणाचे वैद्दिष््टये  

११.५ जागद्दतकीकरण आद्दण भारत  

११.६ जागद्दतकीकरण व भाांडवलिाही   

११.७ जागद्दतकीकरणाचे फायदे  

१) औद्योद्दगकीकरणास चालना  

२) बाजारपेठाांचा द्दवस्तार  

३) परकीय व्यापारात वाढ  

४) रोजगारामधील वाढ  

५) सेवा के्षत्ाांचा द्दवस्तार  

६) सामाद्दजक - साांस्कृद्दतक सांबांधामध्ये झालेली वदृ्धी  

११.८ जागद्दतकीकरणाचे तोटे  

१) स्थाद्दनक उद्योगधांद्यास मारक  

२) बहुराष्ट्रीय कां पनयाांची बाजारपेठेतील मके्तदारी  

३) बेरोजगारीमधील वाढ  

४) द्दवकसनिील देिाांची आद्दथिक लूट  

५) पयािवरणीय समस्या  

६) पायाभूत सदु्दवधाांकडे दलुिक्ष  

११.९ साराांि  

११.१० प्रश्न  

११.११ सांदभि  

११.० उति      

१)  जागद्दतकीकरण म्हणजे काय हे अभ्यासणे. 

२)  जागद्दतकीकरणाच्या द्दवद्दवध व्याख्याांचा अभ्यास करून त्याची वैद्दिष््टये तपासणे. 
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३)  जागद्दतकीकरणाचे फायदे अभ्यासणे. 

४)  जागद्दतकीकरणाचे तोटे अभ्यासणे. 

११.१ प्रस्तावना 

भारतीय अथिव्यवस्थेत १९९० च्या दिकात आद्दथिक के्षत्ात अनेक बदल झाले. याकाळात 

भारतावर मोठ्या प्रमाणावर द्दवदेिी कजि असल्यामळेु जागद्दतक बकँ आद्दण आांतरराष्ट्रीय 

नाणेद्दनधी ह्या सांस्थाांनी भारताला कजि देताांना भारतावर काही अटी लादल्या. तत्कालीन 

पांतप्रधान पी. व्ही. नरद्दसांहराव व अथितज्ज्ञ डॉ. मनमोहन द्दसांग याांनी भारतीय अथिव्यवस्थेत 

काही धोरणात्मक बदल करून द्दवदेिी कां पनीसाठी भारतीय अथिव्यवस्था खलुी करून 

अथिव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल घडवून आणले. व १९९१ मध्ये भारताने 

जागद्दतकीकरण, खाजगीकीकरण व उदररकीकरण या धोरणाांचा स्वीकार करून आपल्या 

आद्दथिक धोरणाांना नवीन रूप द्ददले. जगातल्या सवाित मोठ्या अथिव्यवस्थेबरोबर भारतीय 

अथिव्यवस्थेचा द्दवकास जलद द्दकां व्हा तीव्र गतीने घडवून आणणे हा या धोरणाांचा मखु्य 

उिेि होता.  

११.२ जागततकीकरण 

जागद्दतकीकरणाची नीती द्दह ऍडम द्दस्मथच्या द्दनरांकुितेच्या धोरणाांवर आधारलेली आहे. 

आजच्या काळातील जागद्दतकारणाची सांकल्पना द्दह १४ ऑगस्ट १९४१ च्या अटलाांद्दटक 

सनदेत सापडते. दसुऱ्या महायदु्धानांतर मागासलेल्या देिाांच्या आद्दथिक द्दवकासासाठी 

आद्दथिक धोरणे व व्यापार द्दवषयक धोरणे किी असावी याबाबत जागद्दतक पातळीवर द्दवचार 

सरुु झाला व त्यामधूनच १९४४ मध्ये आांतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी, जागद्दतक बकँ, १९४७ 

मध्ये आांतरराष्ट्रीय आद्दथिक सहकायि गटाची स्थापना करण्यात आली. जागद्दतकीकरण 

म्हणजे देिाची अथिव्यवस्था इतर देिाांसाठी (खासकरून इतर देिाच्या कां पनीसाठी) खलुी 

करणे. आपल्या देिाची अथिव्यवस्था द्दह जागद्दतक अथिव्यवस्थेिी जोडून घेणे. आपल्या 

देिात इतराांना मकु्तपणे व्यापार आद्दण आद्दथिक व्यवहार करून देणे. आद्दण आपण इतराांच्या 

देिात त्याचप्रकार ेव्यापार व आद्दथिक व्यवहार करणे.  

१९९० मध्ये सोद्दवयत यदु्दनयनचा पाडाव झाल्यानांतर जागद्दतकारणाच्या प्रद्दियेला वेग 

आला. १९८० नांतर इांग्लड, फ्ाांस, रद्दिया, ऑस्रेद्दलया इ. देिात आद्दथिक सधुारणेचे व 

पनुरिचनेचे जे कायििम सरुु झाले. त्यामधून जागद्दतकीकरणाची प्रद्दिया द्दह सरुु झाली. 

जागद्दतकीकरण द्दह सांपूणि जगाची एकच बाजारपेठ द्दनमािण करणारी प्रद्दिया आहे द्दकां व्हा एका 

अथािने जागद्दतक अथिव्यवस्था द्दनमािण करणारी प्रद्दिया आहे. त्यामळेु द्दह मळुात आद्दथिक 

प्रद्दिया आहे. परांत ु या प्रद्दियेत आद्दथिक पैलूांबरोबरच सामाद्दजक, राजकीय, िैक्षद्दणक, 

साांस्कृद्दतक आद्दण पयािवरण द्दवषयक अनेक पैलू आहे. जागद्दतकीकरणामळेु प्रगत देिाांना 

नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतात.  

थोडक्यात, जागद्दतकीकरण म्हणजे खलुी स्पधाि व नवे तांत्ञान याांच्या माध्यमातून 

उत्पादकता वाढद्दवणे व सांपूणि जगाची एकच बाजारपेठा द्दनमािण करणे होय. 
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आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरण म्हणजे काय ते साांगा? 

११.३ जागततकीकरणाची व्याख्या 

जागद्दतकीकरण द्दह अत्यांत सांकीणि व मानवी जीवनाच्या द्दवद्दवध पैलूांिी सांबद्दधत असणारी 

अिी प्रद्दिया आहे. त्यामळेु जागद्दतकीकरणाचा एक द्दवद्दिष्ट अथि साांगणे अवघड आहे. 

वेगवेगळ्या अभ्यासकाांनी वेगवेगळ्या दृद्दष्टद्दतकोनातून जागद्दतकीकरणाच्या व्याख्या केल्या 

आहे. त्यापैकी काही महत्वाच्या पढुीलप्रमाणे : 

१) दीपक नय्यर: 

एखाद्या राष्ट्रचे आद्दथिक व्यवहार त्याच्या भौगोद्दलक व राजकीय सीमेच्या बाहेर द्दवस्ताररत 

करण्याच्या प्रद्दियेला 'जागद्दतकीकरण' म्हणतात.  

२) रुसी मोदी: 

मकु्त स्पधाि व नवे तांत्ञान याद्वार े उत्पादन व उत्पादकता वाढद्दवणे आद्दण सांपूणि जगाची 

सलग एकच बाजारपेठ द्दनमािण करून वस्तू व सेवा याांची द्दविी करणे.  

३) श्रवणकुमार तसिंग: 

जागद्दतकीकरण म्हणजे, आांतरराष्ट्रीय स्तरावर सवि राष्टाांची एकच  बाजारपेठ  द्दनमािण करून 

तेथे जगातील साधनसामगु्रीचा व भाांडवलाचे सलुभ पररचालन करणे होय. 

४) अँथनी तगडेन्स: 

जगातील द्दवद्दवध लोकाांमध्ये व के्षत्ामध्ये वाढत असणारी पारस्पाररकता व परस्पर द्दनभियता 

म्हणजे जागद्दतकीकरण होय. द्दह पारस्पाररकता आद्दथिक व सामाद्दजक सांबधातील तसेच 

स्थळकाळातील अांतर द्दमटवून टाकते.  

५) एम. अलब्रो व ई. तकिं ग:  

ज्ज्या प्रद्दियेद्वार े जागद्दतक लोक एकच समाजात एकद्दत्त होतात. त्या प्रद्दियेस 

जागद्दतकीकरण म्हणतात.  

६) जागततक बँक: 

जागद्दतक बकेँच्या मते, जागद्दतकीकरण म्हणजे  

१)  उपभोग्य वस्तूसह सवि वस्तूवरील आयात द्दनयांत्णे टप्पप्पया - टप्पपाने रि करणे होय.  

२)  आयात िलु्काचे दर कमी करणे.  

३)  साविजद्दनक उद्योगाांचे खाजगीकीकरण करणे होय.  
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७) चिंद्रकािंत खिंडागळे:  

जगातील द्दवद्दवध लोक, राष्ट्रे व समाज याांच्यामध्ये असलेल्या भौगोद्दलक व राजकीय 

समाजाचे उल्लांघन करून त्याांना जागद्दतक स्तरावर आद्दथिक, राजकीय , सामाद्दजक आद्दण 

साांस्कृद्दतक व्यवहार मकु्तपणे करण्यास वाव देऊन एकच जागद्दतक व्यवस्था द्दनमािण करणे 

म्हणजे ' जागद्दतकीकरण ' होय.  

८) ऋषी मोदी: 

मकु्त स्पधाि द्दकां व्हा खलुी स्पधाि नवे तांत्ञान यातून उत्पदकता आद्दण उत्पादन वाढद्दवणे 

म्हणजे ' जागद्दतकीकरण ' होय.  

वरील द्दवद्दवध व्याख्याांच्या आधार े जागद्दतकीकरणाचा अथि आपणास तीन दृद्दष्टकोनातून 

साांगता येईल.  

१) आतथिक दृतिकोनातून: 

जागद्दतकीकरण म्हणजे जागद्दतक अथिव्यवस्था द्दनमािण करून द्दतच्यािी सवि राष्ट्राांच्या 

अथिव्यवस्थेिी जोडणे.  

२) सामातजक दृतिकोनातून: 

जागद्दतकीकरण म्हणजे जगातील द्दवद्दवध लोक, राष्ट्रे द्दकां व्हा समाज याांच्यात आद्दथिक, 

सामाद्दजक, राजकीय, साांस्कृद्दतक सांबांध प्रस्थाद्दपत करून त्याांना एकाच जागद्दतक व्यवस्थेत 

सामील करून घेणे होय.  

३) राजकीय दृतिकोनातून: 

जागद्दतकीकरण म्हणजे द्दवकद्दसत अश्या प्रभतु्विाली राष्ट्राांनी आपली आद्दथिक, सामाद्दजक 

व साांस्कृद्दतक ध्येयधोरणे इतर राष्ट्राांना स्वीकारण्यास लावणे होय.  

थोडक्यात, जागद्दतकीकरण म्हणजे जगातील द्दवद्दवध लोक, राष्ट्रे द्दकां व्हा समाज याांच्यातील 

आद्दथिक, सामाद्दजक, राजकीय, साांस्कृद्दतक,िैक्षद्दणक सांबांधाची जागद्दतक व्यवस्था द्दनमािण 

करणारी प्रद्दिया होय.  

आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरणाच्या द्दवद्दवध व्याख्याांचा आढावा घ्या? 

११.४ जागततकीकरणाचे वैतिि्ये 

जागद्दतकीकरण द्दह एक वैद्दिक सांकल्पना आहे. आद्दथिक दृष्टीने ती सांपूणि जगाची एकच 

अथिव्यवस्था द्दनमािण करणारी प्रद्दिया आहे. सामाद्दजक दृष्टीने जगातील सवि समाज व लोक 

याांना एका जागद्दतक व्यवस्थेमध्ये सामील करून घेण्याची प्रद्दिया आहे. तर राजकीय दृष््टया 

ती प्रभतु्विाली राष्ट्राांनी त्याांची ध्येयधोरणे इतर राष्ट्राांना स्वीकारण्यास भाग पडणारी 

प्रद्दिया आहे. जागद्दतकीकरणाची अनेक वैद्दिष््टये आहे ते पढुीलप्रमाणे साांगता येतील:   
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१)  सांपूणि जगासाठी एकच अथिव्यवस्था द्दनमािण करणे. 

२)  जागद्दतक द्दवद्दवध समाजाांना एका जागद्दतक व्यवस्थेत आणणे.  

३)  उदारीकरण व खाजगीकीकरण याांना चालना देणे.  

४)  द्दवद्दवध माध्यमाांद्वार ेजागद्दतकीकरणास चलन गद्दतमान करणे.  

५)  जागद्दतकीकरणात द्दवकद्दसत राष्टाांचे प्रभतु्व आढळून येते.  

६)  जागद्दतकीकरण द्दह जगात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी प्रद्दिया आहे. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरणाची वैद्दिष््टये साांगा? 

११.५ जागततकीकरण आतण भारत 

१९४७ ला भारताला स्वातांत्र्य द्दमळाले. स्वातांत्र्यानांतर भारताने भाांडवलिाही व 

समाजवादी या दोनही प्रकारच्या अथिव्यवस्थेचा उत्तम समनव्यय साधणाऱ्या द्दमश्र 

अथिव्यवस्थेचा स्वीकार केला. पांचवाद्दषिक योजना राबवून समाजवादी समाजरचना द्दनमािण 

करण्याचा प्रयनत केला. याचकाळात अनेक उद्योगधांदे द्दनमािणकरून त्याचे द्दनयांत्ण 

साविजद्दनक के्षत्ाकडे अथाितच सरकारकडे होते. १९५० ते १९९० या ४० वषािच्या 

काळात अकायिक्षमता, भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, नोकरिाहीचे वचिस्व, राज्ज्यकत्याांचा 

हस्तके्षप इ. गोष्टींमळेु सरकारला मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागला. ज्ज्यामुळे 

दाररद्रय्, बेकारी व महागाई वाढत गेली. १९८० ते १९९० या दिकात मोठी चलनवाढ 

द्दनमािण झाली. परकीय गांगाजळी अथाित चलनसाठा हा घटत गेला. देिाला अनय 

अडचणींना देखील सामोर े जावे लागले. यासवि कारणाांमळेु १९९१ मध्ये भारतात मोठे 

आद्दथिक सांकट उभे राद्दहले. या सांकटाचे स्वरूप पढुील प्रमाणे होते.  

१)  भारताचा आद्दथिक द्दवकासाचां दर हा मे १९९१ पासून ऋणात्मक झाला.  

२)  चलनवाढीचा वाद्दषिक दर हा १७% होता. 

३)  भारतातील राजकीय अद्दस्थरतेमळेु आांतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची आद्दथिक पथ 

घसरून द्दवदेिी व्यापारात कजि उभे करणे अवघड झाले.  

४)  १९८९ - १९९१ याकाळात अद्दनवासी भारतीयाांच्या भारतीय बकेँच्या ठेवी कमी 

झाल्या.  

या सांकटग्रस्त पररद्दस्थतीमध्ये २१ जून १९९१ रोजी पी. व्ही. नरद्दसांह राव हे पांतप्रधान 

झाले. भारताची आद्दथिक द्दस्थतीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारने 

आांतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधी व जागद्दतक बकेँकडे कजि माद्दगतले. कजि देताना या दोनही 

सांस्थाांनी भारताने  आपल्या आद्दथिक धोरणात पढुीलप्रमाणे बदल करावे असे सचुवले.  

१)  रुपयाचे अवमूल्यन करावे. 
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२)  राजकोषीय तटुीत कपात करावे. 

३)  परकीय भाांडवलांस भारतात मकु्त प्रवेि द्यावा.  

या अटी मानय करून भारत सरकारने जून १९९१ मध्ये नवीन आद्दथिक धोरण जाहीर केले. 

व उदारीकरण, खाजगीकीकरण व जागद्दतकीकरण या तत्वाांचा स्वीकार केला. व इथूनच 

भारतात जागद्दतकीकरणाची सरुवात झाली. 

भारताने जागद्दतकीकरणाचा स्वीकार करून नवीन आद्दथिक धोरण स्वीकारले. या आद्दथिक 

धोरणात पढुील तरतदुी होत्या. 

१)  आयात - द्दनयाितीवरील द्दनबांध द्दिद्दथल करणे. 

२)  आयत - द्दनयाितीवरील जकात करात मोठी कपात केली गेली.  

३)  मकु्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारले गेले.  

४)  रुपयाचे टप्पप्पया टप्पप्पयाने अवमूल्यन करून रुपया पूणितः पररवतिनीय केला. 

५)  सोनयाच्या आयातीवरील द्दनबांध पूणितः उठवले.  

६)  परकीय चलनाच्या व्यवहारावर द्दनयांत्ण ठेवणाऱ्या कायद्यात बदल करून कमीत कमी 

द्दनयांत्ण असणारा हा कायदा सांमत केला.  

७)  १५ एद्दप्रल १९९४ रोजी भारतने गॅट करारावर सही करून जागद्दतक व्यापारी 

सांघटनेचे सदस्त्व स्वीकारले. व दळणवळण पयिटन, व्यापारी व पायाभूत सेवा इ. 

मध्ये परकीय गुांतवणकुीस मानयता द्ददली. 

जागद्दतक व्यापारी सांघटना आद्दण गॅट याांच्या धोरणाांमळेु जगात मकु्त व्यापार सरुु झाला. या 

मकु्त व्यापारामळेु भारताच्या आद्दथिक द्दवकासाला चालना द्दमळाली. भारताने आपल्याला 

कोणत्या उत्पादन के्षत्ात जास्त फायदा आहे. याचा द्दवचार करून त्यादृष्टीने आपले डावपेच 

आखले. भारताने १९९१ - ९२ पासून आद्दथिक सधुारणा कायििम राबद्दवण्यास सरुवात 

केली. आद्दथिक सधुारणा कायििमानांतर म्हणजे १९९१ - ९२ नांतर ते २००० - २००१ 

पयांत भारताच्या स्थूल देिाांततिगत उत्पादनवाढीचा दर ६.१% एवढा होता. आद्दथिक 

सधुरणापूवी तो ५.३% एवढा होता. १९९५ - ९६ नांतर उत्पादन वाढीचा दर ११.८% 

इतका होता. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) भारताने जागद्दतकीकरण का लागू केले ते साांगा? 

११.६ जागततकीकरण व भािंडवलिाही   

जगातील बहुतेक औदयोद्दगक द्दवकद्दसत राष्ट्राांमध्ये भाांडवलिाही अथिव्यवस्था आज 

बघायला द्दमळते. भाांडवलिाहीचा जगभर वाढ व द्दवस्तार करण्यामध्ये जागद्दतकीकरणाची 

महत्वाची भूद्दमका राद्दहली आहे. म्हणूनच भाांडवलिाही व जागद्दतकीकरण याांचा जवळचा 
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सांबांध राद्दहलेला आहे. १९७० पूवी अराष्ट्रीयीकरन या नावाने इांग्लडमध्ये 

खाजगीकीकरणाची प्रद्दिया सरुु होऊन तेथील अनके उद्योग हे खजगी के्षत्ाकडे सोपवले 

गेले. इांग्लांडच्या अनभुवाने पे्रररत होऊन १९८० मध्ये फ्ाांस व त्यानांतर ऑस्रेद्दलया, 

जपान, तकुीस्थान या राष्ट्राांनीही खाजगीकीकरण स्वीकारले. १९८८ मध्ये रद्दियाचे 

राष्टाध्याक्ष द्दमखाईल गोबािचेव्ह याांनी उदारीकरण, खाजगीकीकरण व जागद्दतकीकरण या 

तत्वाांचा स्वीकार केल्याने सोद्दवएत रद्दियासह रूमाद्दनया, पोलांड, बल्गेररया इ. राष्टाांमधील 

समाजवादी अथिव्यवस्था कोसळल्या व तेथील सरकारी उद्योगाांचे खाजगीकीकरण 

करण्यात आले. चीननेदेखील आद्दथिक के्षत्ात उदारीकीकरण व खाजगीकरणाचा तत्व 

स्वीकारले, परांत ु राजकीय के्षत्ात समाजवादी व्यवस्था कायम ठेवली.  पढेु टाांझाद्दनया, 

द्दचली, अल्गेररया, ब्राझील, हॉ ांगकॉ ांग, द्दसांगापूर, मेद्दक्सको, तैवान इ. राष्ट्राांनीही 

उदारीकीकरण व खाजगीकरणाचे तत्व स्वीकारले. स्वातांत्र्यनांतर भारताने द्दमश्र 

अथिव्यवस्थेचा स्वीकार करून देिाचा द्दनयोजनबद्ध द्दवकस घडवून आणण्याचा प्रयत्न 

केला. परांत ु १९९१ मध्ये भारतात मोठे आद्दथिक सांकट उभे राद्दहल्याने भारताने 

उदारीकीकरण, खाजगीकीकरण व जागद्दतकीककरणाचे तत्व स्वीकारले. अिा प्रकार े

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेद्वारे भाांडवलिाही अथिव्यवस्थेचा जगभर प्रसार केला जात आह.े 

आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरण व भाांडवलिाही याांचा परस्पर सांबांध साांगा? 

११.७ जागततकीकरणाचे फायदे 

भारताने जागद्दतकीकरणाचा स्वीकार केल्यामळेु भारताच्या अथिव्यवस्थेवर व 

अथिव्यवस्थेतील द्दवद्दवध के्षत्ाांवर जागद्दतकीकरणाचे द्दवद्दवध पररणाम घडून आलेले आहे, ते 

पढुीलप्रमाणे : 

१) औद्योतगकीकरणास चालना: 

जागद्दतकीकरणाांमळेु द्दवकसनिील राष्ट्राांत औद्योद्दगकीकरणास मोठी चालना द्दमळाली. 

भारताच्या दृद्दष्टकोनातून औद्योद्दगकीकरणाचा मोठा फायदा झालेला द्ददसून येतो. 

जागद्दतकीकरणाांमळेु  भारतात अनेक परकीय व स्थाद्दनक कां पनयाांनी नवीन उद्योगधांदे सरुु 

केले. तसेच सध्याच्या उद्योगाांचा द्दवस्तार घडवून आणला. उदा. फोडि व हुांडाई यासारख्या 

परदेिी कां पनयाांनी भारतात मोटार कारखाने उभारले. तर आयटीसी, द्दहांदसु्थान द्दलव्हर, 

पेप्पसी, कोका - कोला, द्दपझ्झा हट इ. कां पनयाांनी खाद्य - पदाथि व िीतपेयाच्या कारखाने 

काढले. खाजगीकीकरणाच्या प्रद्दियेद्वार ेबांद होण्याच्या मागािवर असलेले उद्योगधांदे खाजगी 

उद्योजकाांना द्ददल्यामळेु उद्योगाांची कायिक्षमता, गणुवत्ता व उत्पादकतेमध्ये वाढ झाली. 

तसेच अांतगित व बद्दहगित वाहतकुीवरील द्दनबांध हटल्यामळेु पयिटन व हॉटेद्दलांग उद्योगाांचा 

द्दवकास घडून आला.  

२) बाजारपेठािंचा तवस्तार: 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेत परकीय भाांडवल व तांत्ञान इ. एका राष्ट्रातून दसुऱ्या राष्ट्राांत 

सहज प्रवेि द्दमळू लागला. तसेच प्रत्येक राष्ट्रातील उद्योजकाांना परकीय बाजारात भाांडवल 
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उभारण्यास व त्याांची उत्पादके परकीय बाजारपेठेत द्दनयाित करण्यास परवानगी द्ददल्याने 

राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पधाि द्दनमिण होऊन बाजारपेठाांचा द्दवस्तार होण्यास 

मदत झाली.  

३) परकीय व्यापारात वाढ: 

जागद्दतकीकरणानांतर भारताने 'मकु्त व्यापार धोरणाांचा' स्वीकार केल्याने आयत-द्दनयाित 

व्यापारावरील द्दनबांध दूर झाले. भारताने आपल्या आयात करात कपात करून आपले चलन 

पररवतिनीय करावे लागले. या सवि उपायाांमळेु भारताचा परकीय व्यापार मोठया प्रमाणात 

वाढला. जागद्दतकरणामळेु भारताचा परकीय व्यापार हा जगातील प्रत्येक देिाबरोबर होऊ 

लागला. उदा. भारताचा सरुवातीस व्यापार हा केवळ इांग्लांड, जमिनी, जपान, कॅनडा, 

अमेररका, रद्दिया इ. मोजक्याच देिाांबरोबर होत होता. जागद्दतकीकरणामळेु भारताचा 

व्यापार हा मध्यपूवि राष्ट्राांिी ज्ज्यामध्ये इराक, सौदी अरदे्दबया, कुवेत, दबुई इ. तर आद्दफ्कन 

राष्ट्राांमधील द. आद्दफ्का, केद्दनया, घाना, टाांझाद्दनया, इथोद्दपया इ. देिाांिी व्यापार होऊ 

लागला. याव्यद्दतररक्त लॅद्दटन अमेररकन देिाांिी देखील भारताला व्यापार वाढद्दवण्याची सांधी 

आहे.   

४) रोजगारामधील वाढ: 

जागद्दतकीकरणामळेु भारतात उच्चद्दिद्दक्षताांना व कुिल व्यक्तींना रोजगाराच्या अनेक सांधी 

उत्पनन झाल्या आहेत. उद्योग, व्यापार, व्यवस्थापन, वाहतूक सांपे्रषण, माद्दहती तांत्ञान इ. 

अनेक के्षत्ाांमध्ये रोजगाराच्या अनेक सांधी उत्पनन झाल्या आहे. अनेक रोजगार उत्पनन 

झाल्यामळेु रोजगार द्दकां व्हा नोकरीसाठी आवश्यक्य असणार ेद्दिक्षण देणाऱ्या अनेक द्दिक्षण 

सांस्थाही भारतात सरुु झाल्या.  

५) सेवा क्षेत्ािंचा तवस्तार: 

भारतात जागद्दतकीकरणामळेु सेवा के्षत्ाांचा मोठ्या प्रमाणावर द्दवस्तार झालेला द्ददसून येतो. 

वाहतकुीच्या के्षत्ात खाजगी गुांतवणूक सरुु झाल्याने रस्ते व महामागि याांची द्दस्थती बदलली. 

हवाई वाहतकुीत खाजगी व परकीय कां पनयाांनी गुांतवणूक केल्याने हवाई वाहतकुीच्या सेवाही 

सधुारल्या. बकँा व द्दवत्तसांस्थाांना स्वायत्तता द्दमळाल्याने इांटरनेट बदँ्दकां ग, ईटीएम सदु्दवधा 

लोकाांना द्दमळू लागल्याने बदँ्दकां ग सदु्दवधा ह्या सधुारल्या. जागद्दतकीकरणामळेु सांपे्रषण के्षत्ात 

िाांती घडून दूरध्वनी, मोबाईल, इांटरनेट इ. के्षत्ाांचा द्दवस्तार घडून आला. त्यामळेु जगातील 

कोणत्याही व्यक्तीिी त्वररत व जलद गतीने सांपकि  साधने िक्य झाले.  

६) सामातजक - सािंस्कृततक सिंबिंधामयेये लालेली वृधी: 

जागद्दतकीकरणामळेु जगातील द्दवद्दवध राष्ट्राांमधील लोक परस्पराांच्या राष्ट्राांना भेटी देऊ 

लागल्या आहे. द्दिक्षण, रोजगार, पयिटन इ. द्दनद्दमत्ताने द्दवद्दवध जगातील लोक कुठेही 

स्थलाांतररत होऊ लागली. जागद्दतकीकरणामळेु फक्त आद्दथिक सहकायिच वाढले नाही तर 

जगातील सामाद्दजक - साांस्कृद्दतक सांबांध देखील वदृ्दद्धगांत झाले. जागद्दतकीकरणामळेु 

राजकीय व भौगोद्दलक सीमा दूर होऊन जग खूप जवळ आले. जागद्दतकीकरणामळेु 

जागद्दतक खेड्याांचे स्वप्पन प्रत्यक्षात उतरले. 
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आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरणाचे फायदे साांगा? 

११.८ जागततकीकरणाचे तोटे 

१) स्थातनक उद्योगधिंद्यास मारक:  

जागद्दतकीकरण हे स्थाद्दनक उद्योगाांस मारक ठरत आह.े जागद्दतकीकराांमळेु उत्तम प्रतीच्या 

परकीय वस्तू मोठ्या प्रमाणात व स्वस्त दरात स्थाद्दनक बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध होत आह.े 

स्थाद्दनक वस्तू ह्या परकीय वस्तूांिी स्पधाि करू न िकल्याने स्थाद्दनक वस्तूांची मागणी कमी 

होऊन ते उद्योगधांदे बांद पडण्याच्या मागािवर आहे. तसेच परकीय देिात तयार होणाऱ्या 

वस्तू ह्या मोठ्या प्रमाणावर जाद्दहरातीवर पैसे खचि करात असल्याने स्थाद्दनक उद्योगधांद्याांची 

द्दविेषतः लघ ुउद्योगाांची स्थाद्दनक बाजारपेठेतनु पीछेहाट होत आहे.  

२) बहुराष्ट्रीय किं पन्यािंची बाजारपेठेतील मके्तदारी: 

जागद्दतकीकरणामळेु अनेक बहुराष्ट्रीय कां पनयाांनी द्दवद्दवध देिाांच्या बाजारपेठेत आपली 

मके्तदारी द्दनमािण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेररका, पद्दिम यरुोद्दपयन राष्ट्रे, जपान इ. 

देिातील अनके महत्वाच्या कां पनयाांनी गरीब व द्दवकसनिील राष्ट्राांमधील उद्योग आपल्या 

ताब्यात घेऊन स्थाद्दनक उद्योगाांना बाजारपेठाांमधून हिपार केले आहे. अत्याधदु्दनक 

तांत्ञान, उत्तम व्यवस्थापकीय कौिल्य, आकषिक जाद्दहरातीबाजी इ. जोरावर बहुराष्ट्रीय 

कां पनयाांनी जागद्दतक बाजारपेठेतील एक मोठा द्दहस्सा काबीज केला आहे. 

३) बेरोजगारीमधील वाढ:  

जागद्दतकीकरणामळेु बेरोजगारीच्या मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे द्ददसून येते. परकीय 

वस्तूांिी स्थाद्दनक माल द्दकां व्हा व्यापारी स्पधाि करू िकत नसल्याने स्थाद्दनक उद्योगधांदे बांद 

पडून बेरोजगाराांची सांख्या वाढत आहे. खाजगीकीकराांचे धोरण देखील देखील बेरोजगारी 

वाढवण्यास हातभार लावत आहे. खाजगीकीकराांच्या धोरणाांमळेु कामगाराांची कपात होऊन 

अनेक कामगार हे बेरोजगार झाले.  

४) तवकसनिील देिािंची आतथिक लूट:  

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेत प्रत्येक राष्ट्राांनी आपल्या भौगोद्दलक सीमा ओलाांडून इतर 

देिात आपला व्यापार समदृ्ध केला व तेथील बहुतेक बाजारपेठा ह्या त्याांनी काबीज केल्या. 

जागद्दतकीकरणामळेु द्दवकद्दसत देि उदा. अमेररका व इतर यरुोद्दपयन राष्ट्रे द्दह द्दवकसनिील 

व इतर मागास राष्ट्राांची आद्दथिक लूट करत असल्याचे द्ददसून येते. रॉयल्टी, कजािवरील 

व्याज, नफा इ. च्या रूपाने द्दह आद्दथिक लूट घडत आहे. या प्रद्दियेत द्दवकसनिील देिात 

द्दमळालेले उत्पनन आपल्या देिात पाठवून द्दवकद्दसत राष्ट्रे द्दह आपली आद्दथिक लूट करीत 

आहे.  
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५) पयािवरणीय समस्या:  

जागद्दतकीकरणामळेु पयािवरणाची समस्या द्दह अद्दधक गांभीर बनत चालली आहे. बहुराष्ट्रीय 

कां पांनया व उद्योगपती जास्त नफा द्दमळवण्याच्या उिेश्याने नैसद्दगिक साधनसामगु्रीचा मोठ्या 

प्रमाणावर गैरवापर करत आहे. पयािवरणाचे स्वरांक्षण व सांवधिन करण्याऐवजी या बहुराष्ट्रीय 

कां पनया मोठ्या प्रमाणावर जांगल तोड करीत आहे. पयािवरणाचा सांतलुन द्दबघडल्याने 

ग्लोबल वॉद्दमिग सारख्या अद्दतिय गांभीर समस्या ह्या जगासमोर उभ्या टाकल्या आहे.  

६) पायाभूत सुतवधािंकडे दुलिक्ष:  

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दियेत बहुराष्ट्रीय कां पनयाांना पायाभूत सेवा ज्ज्यामध्ये वीज, 

पाणीपरुवठा, रस्ते वाहतूक, सांपे्रषण इ. के्षत्ात गुांतवणूक करण्याची परवानगी द्ददली गेली 

होती. परांत ु या कां पनया याकडे दलुिक्ष करत आहे. व जास्त नफा द्दमळवण्याच्या दृष्टीने ते 

द्दवद्दवध चैनीच्या वस्तू ज्ज्यामध्ये वॉद्दिांग मिीन, सांगणक, लॅपटॉप, मोटार, कार, इ. के्षत्ात 

मोठ्या प्रमाणावर गुांतवणूक करत असल्याचे द्ददसून येते. यामळेु पायाभूत व जनतेच्या 

मूलभूत बाबींकडे दलुिक्ष होऊन चैनीच्या वस्तूमधून जास्त नफा द्दमळवण्याचा प्रयनत ह्या 

कां पनया करीत आहे. 

आपली प्रगती तपासा.  

१) जागद्दतकीकरणाचे तोटे थोडक्यात साांगा?  

११.९ सारािंि 

जागद्दतकीकरण हे नवीन आद्दथिक धोरणाचे एक महत्वाचे सूत् आहे. जागद्दतकीकरण म्हणजे 

देिाच्या राजकीय सीमेबाहेर आद्दथिक व्यवहाराांचा द्दवस्तार कारणे होय. भारताने १९९१ - 

९२ पासून नवीन आद्दथिक धोरण राबवण्यास सरुवात केली आहे. जागद्दतकीकरणामळेु 

भारतीय अथिव्यवस्था प्रगतीच्या मागािवर आहे व पढुील काळात द्दह हा आद्दथिक वेग आणखी 

वाढण्याची िक्यता आहे. जागद्दतकीकरणामळेु मकु्त स्पधाि व नवीन तांत्ञान यामळेु उत्पादन 

व उत्पादकता वाढद्दवणे व सांपूणि जगाची सलग एकच बाजारपेठ द्दनमािण करून वस्तू व सेवा 

याांची द्दविी करणे हे जागद्दतकीकरणाचे मखु्य वैद्दिष््टये आहे.  

जागद्दतकीकरणाचा भारताला काही प्रमाणात फायदा झाल्याचे द्ददसून येतो. 

जागद्दतकीकरणामळेु भारतासारख्या द्दवकसनिील राष्ट्राांमध्ये द्दवदेिी व्यापाराला महत्वाचे 

स्थान द्दनमािण झाले. द्दवदेिी व्यापारामळेु देिाच्या द्दवकासाला चालना द्दमळाली. नवीन ञान 

व अनभुवाच्या फ़ायद्याने भारताचा द्दवदेिी व्यापार वाढला. 

११.११ प्रश्न 

१)  जागद्दतकीकरण म्हणजे काय ते साांगून जागद्दतकीकरणाांच्या द्दवद्दवध व्याख्याांचा आढाव 

घ्या? 

२)  भारतातील जागद्दतकीकरणाचे वैद्दिष््टये साांगा? 
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३)  जागद्दतकीकरणाची फायदे साांगा? 

४)  जागद्दतकारणाच्या तोट्याांचा आढावा घ्या? 

११.१० सिंदभि  

१)  पांद्दडत नद्दलनी, जागद्दतकीकरण आद्दण भारत, लोकवाङ्मय  गहृ, मुांबई, २००४  

२)  द्दबपीनचांद्र ,मदृलुा मखुजी, आद्ददत्य मखुजी,  आझादी के बाद का भारत (१९४७ - 

२००७), द्दहांदी माध्यम कायािनवय द्दनदेिलाय, द्ददल्ली द्दविद्दवद्यालय, २०१५  

३)  घाटगे / वावर ेअद्दनल, भारतीय अथिव्यवस्था, द्दनराली प्रकािन, पणेु, २०१०  

४)  व्यावसाद्दयक पयािवरण, (Study Material), द्दिवाजी द्दवद्यापीठ, कोल्हापूर. 
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१२ 

हहिंदू कोड हिल आहण महहला चळवळ 

घटक रचना 

१२.० ाईद्दि     

१२.१ प्रस्तावना 

१२.२ डॉ. बाबासाहेबाांचे द्दियाांसाठी कायय 

१२.३   भारतीय द्दहांदू कोड द्दबल 

१२.३.१  द्दहांदू कोड द्दबलामधील ाअठ ाऄद्दधद्दनयम 

१२.३.२   द्दहांदू कोड द्दबलामधील  ७ घटक 

१२.४ ाआ.स. १९५५-५६ मध्ये मांजूर झालेले चार द्दहांदू कायदे  

१२.५   भारतातील िीमकु्ती चळवळ (१९४७-२०००) 

१२.५.१  सामाद्दजक सधुारणाांचा पररणाम 

१२.५.२ राष्ट्रीय चळवळीचा पररणाम   

१२.५.३  स्वातांत्र्योत्तर  कालखांड  

१. स्वातांत्र्यानांतरची िीवादी चळवळ पनुजायगरण 

२. द्दियाांच्या चळवळीची रचना 

३. मद्दहलाांचा ाऄभ्यास ाअद्दण मद्दहलाांच्या हालचाली: सांवाद 

४. सहभागी तांत्र 

५. नवीन मद्दहला गटाांच्या काययपद्धती 

६. मद्दहला हक्क चळवळीचा राजकीय-सामाद्दजक-ाअद्दथयक ाऄजेंडा 

७. नवीन मद्दहला गटाांनी घेतलेले मिेु 

८. ाऄन्यायकारक कौटुांद्दबक कायद्ाांद्दवरुद्ध लढा 

९. कायदेद्दवषयक सधुारणा 

१०. मद्दहलाांचे पनुरुत्पादक ाऄद्दधकार 

११. दारूद्दवक्रीच्या द्दवरोधात लढा 

१२.६   मद्दहला चळवळ ाअद्दण द्दवकास ाऄजेंडा 

१२.७ सामाद्दजक चळवळी ाअद्दण मखु्य प्रवाहातील राजकीय प्रद्दक्रया 

१२.८ मद्दहला सबलीकीकरणाकडे वाटचाल  

१२.९   साराांश 

१२.१० प्रश्न 

१२.११ सांदभय  
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१२.० उहि     

हे यदु्दनट पूणय केल्यानांतर, द्दवद्ाथी पढुील बाबतीत सक्षम होतील: 

१.   द्दहांदू कोड द्दबलाच्या तरतदुींचे द्दवशे्लषण करतील. 

२.   द्दहांदू कोड द्दबलाच्या समथयन ाअद्दण द्दवरोधाचे मूल्यमापन करतील. 

३.   द्दहांदू कोड द्दबलावरील द्दभन्न वैचाररक प्रवाह ाअद्दण वादद्दववादाांची गांभीरपणे ओळख 

होाइल. 

४. समकालीन भारतातील द्दियाांच्या चळवळीद्वार ेलैंद्दगक पूवायग्रहाांना कसे ाअव्हान द्ददले 

जाते याचे द्दवशे्लषण करतील. 

५.  द्दवद्दवध वैचाररक प्रवाह ाअद्दण वादद्दववाद गांभीरपणे ओळखतील. 

६.  भारतातील िीमकु्ती चळवळीवरील सामाद्दजक सधुारणाांचा ाअद्दण राष्ट्रीय चळवळीचा 

पररणाम स्पष्ट करतील. 

७.    स्वातांत्र्योत्तर  कालखांडातील भारतातील िीमकु्ती चळवळीचे मूल्याांकन करतील. 

१२.१ प्रस्तावना 

भारतात प्राचीन काळापासून परुुषप्रधान सांस्कृती रूढ होती व समाजात द्दियाांना दयु्यम 

स्थान होते. पूवीपासून भारतातील ाऄनेक समाज सधुारकाांनी द्दियाांना रुढी परांपरतूेन बाहेर 

काढण्यासाठी ाऄनेक प्रयत्न केले. िी द्दशक्षण,  सती बांदी (१८२९), द्दवधवा पनुद्दवयवाह 

कायदेशीर मान्यता (१९५६), िीभू्रण हत्या प्रद्दतबांध (१८७०), ाअांतरजातीय द्दववाहास 

मान्यता (१८७२), सांमती वयामध्ये वाढ (१८९१) याांचा समावेश होतो. यामध्ये ाइश्वरचांद्र 

द्दवद्ासागर, पांद्दडता रमाबााइ, राजाराम मोहन राय, धोंडो केशव कवे, ज्योद्दतबा साद्दवत्री बााइ 

फुले याांचे कायय महत्वाचे ठरते. परांतू डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडकर याांनी िी मकु्ती साठी केलेले 

प्रयत्न ाऄद्दतशय महत्वाचे ाअहेत.  

द्दहांदू कोड द्दबल (द्दहांदू सद्दहांता द्दवधेयक) हे िीयाांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पााउल होते. 

भारत स्वातांत्र्य झाला तेव्हा द्दहांदू समाजात परुुष ाअद्दण मद्दहलाांना घटस्पोटाचा ाऄद्दधकार 

नव्हता. परुूषाांना एकापेक्षा ाऄद्दधक लग्न करण्याचे स्वतांत्र होते परांत ुद्दवधवा दसुर ेलग्न करु 

शकत नव्हती. द्दवधवाांना सांपत्तीपासून सदु्धा वांद्दचत ठेवण्यात ाअले होते. 

राक्षसाांचा सांहार करणा-या दगुाय, काली, चांडी या देवता िीरूप ाऄसल्या, तरी प्राचीन 

काळापासून भारतातील िी शोद्दषत व ाऄन्यायग्रस्तच ाअहे. वेदकाळात गागी, मैते्रयी, 

कात्यायनी, सलुभा या द्दिया ब्रह्मवाद्ददनी होत्या. ाआद्दतहास-काळात द्दजजाबााइ, ताराबााइ, 

ाऄद्दहल्याबााइ, चाांदद्दबबी, राणी लक्ष्मीबााइ ाआ. राजघराण्यातील द्दिया लढवय्या होत्या. 

मध्ययगुीन काळातील मकु्ताबााइ, जनाबााइ, द्दवठाबााइ, कान्होपात्रा ाआ. सांतद्दियाांनी 

ाऄभांगरचनेतून िीच्या ाअध्याद्दत्मक मकु्तीची कल्पना माांडली, तरी हे सवय ाऄपवाद ाअहेत. 

मनवुादी द्दवचारसरणीच्या प्राबल्यामळेु येथील िी दबुयल, परावलांबी व ाऄज्ञान-ाऄांधकारात 
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द्दपचलेलीच होती. धमायने िीला धाद्दमयक रीद्दतररवाजाांत कोणतीही द्दक्रयाशील भूद्दमका द्ददली 

नाही, ाईलट, व्रतवैकल्याांचे ओझे पापपणु्याशी जोडून शारीररक कष्ट व ाईपवास द्दतच्यावर 

लादले. नव-याच्या मतृ्यूनांतर सती जाणे, बालवयातील द्दववाह व माततृ्व, बालाजरठद्दववाह, 

द्दवधवाांचे केशवपन, द्दशक्षणाचा ाऄभाव हे येथील िीचे भोग होते. 

भारतातील सामाद्दजक चळवळींच्या द्दवसततृ स्वरूपाच्या सांदभायत िी चळवळीचे महत्व 

ाअजही द्दटकून ाअहे. व्याप्ती ाअद्दण द्दवस्तार लक्षात घेता ही चळवळ दीघयकालीन ाअहे ाअद्दण 

जगभर द्दतचा प्रभाव ाअहे. पढुील टप्प्याांच्या मदतीने िी-चळवळींचा ाऄभ्यास केला जााउ 

शकतो. 

१२.२ डॉ. िािासाहिे          चे हियािंसाठी कायय 

बाबासाहेबाांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मलु्यमापण त्या समाजातल्या द्दियाांची पररद्दस्थती 

कशी ाअहे यावरून करता येते. समाजाने द्दियाांच्या द्दवकासाकडे लक्ष कें द्रीत करणे 

ाअवश्यक ाऄसल्याची त्याांची ाअग्रही भूद्दमका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पूरुषाांची नव्हे तर 

द्दियाांची देखील होणे गरजेचे ाअहे. हे भान त्याांना द्दवद्ाथी दके्षतच ाअले होते. ते िी 

द्दशक्षणाचे पूरस्कते होते. औरांगाबादला त्याांनी द्दमद्दलांद महाद्दवद्ालयाची स्थापना केली येथे 

मलुींनाही प्रवेश द्ददला. 

खाण कामगार द्दिला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाया िी कामगाराांना पूरुषा 

ाआतकीच मजूरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबांद, मजरु कष्टकरी द्दियाांसाठी २१ द्ददवसाांची 

द्दकरकोळ रजा, एका मद्दहन्याांची हक्काची रजा, दखुापत झाल्यास नकुसान भरपााइ ाअद्दण 

२० वषायची सेवा झाल्यावर द्दनवतृ्त वेतनाची तरतूद यासारख्या महत्वाच्या द्दनणययाचा 

ाईल्लेख करता येतो. कामगार द्दकां वा नोकरी करणा-या द्दिला प्रसूती रजा द्दमळवून देणार ेडॉ. 

बाबासाहेब ाअांबेडकर हे जगातील पहीले व्यक्ती होते. भारतानांतर ाऄनेक वषाांनी ाआतर 

देशातील महीलाांना प्रसूती रजा मांजूर झाली ाअहे. 

बाबासाहेबाांनी १९४७ मध्ये कायदे मांत्री ाऄसताना द्दहांदू सांद्दहता द्दवधेयक ाऄथायत द्दहांद ु

कोडद्दबलाचा प्रस्ताव लोकसभेत माांडला. ाऄस्पशृ्यतेचे ाईच्चाटन,  लग्न सांबांधातील िी 

परुुष समानता, िीयाांना घटस्फोट घेण्याचा ाऄद्दधकार, वारसा हक्काचे लाभ द्दियाांनाही 

देण्याची तरतूद या तत्वाांचा यात समावेश होतो. बाबासाहेबाांनी ाअपल्या चळवळीत द्दियाांना 

ाअवजूयन सहभागी करून घेतले. १९२७ चा महाडचा चवदार तळयाचा सत्याग्रह, १९३० 

चा नाद्दशकचा काळाराम मांद्ददर सत्याग्रह, १९४२ च्या नागपूरातल्या महीला पररषदेत द्दिया 

मोठया सांख्येने सहभागी झाल्या होत्या. द्दियाांनी ाअपले हक्क द्दमळवण्यासाठी स्वताः ही 

पूढे यायला हवे हा द्दवचार ाअांबेडकराांनी माांडला. ज्या मतदानाच्या ाऄद्दधकारासाठी यूरोप 

मधल्या द्दियाांना सांघषय करावा लागला. तो ाऄद्दधकार भारतीय द्दियाांना न मागताच 

बाबासाहेबाांनी द्ददला होता. ाऄश्या तऱ्हेने बाबासाहेबाांचे भारतीय द्दियाांसाठी ाऄनेक कायय 

ाअहेत.  

आपली प्रगती तपासा 

१. डॉ. बाबासाहेबाांचे द्दियाांसाठी केलेले कायय द्दवषद करा.  



 

 

द्दहांदू कोड द्दबल  

ाअद्दण मद्दहला चळवळ 
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१२.३ भारतीय हहिंदू कोड हिल 

डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडकर याांना काही द्दवशेष वगय द्दकां वा द्दवशेष जातीच्या द्दियाांना त्याचा 

फायदा होाइल याची द्दचांता नव्हती. त्याांना सवय जाती ाअद्दण वगायच्या द्दियाांच्या ाऄद्दधकाराांचे 

सांरक्षण करायचे होते. डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडकर याांना वाटत होते की देशाच्या द्दवकासासाठी 

देशाच्या सवय वगायतील लोकाांना समानतेचा ाऄद्दधकार द्दमळाला पाद्दहजे.   

डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडराांना ाअपण ओळखतो ते भारतीय राज्यघटनेचे द्दशल्पकार ाअद्दण 

दद्दलताांचे कैवारी म्हणूनच. पण त्याचे कतृयत्व ाआतपतच मयायदीत नाही. ाअांबेडकराांनी भारतीय 

समाजात द्दियाांना समानतेची वागणूक द्दमळावी म्हणून ाऄहोरात्र प्रयत्न केले. द्दियाांना 

कायदयाने हक्क, दजाय ाअद्दण प्रद्दतष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्याांनी द्दहांदू कोड द्दबलाच्या 

माध्यमातून केले. स्वतांत्र भारताचे पद्दहले कायदेमांत्री म्हणून बाबासाहेबाांची ाआच्छा होती की 

तमाम द्दियाांना या जाचक रूढी ाअद्दण परांपरामधून मकु्त करावे ाअद्दण ते ाअपले कतयव्य ाअहे 

ाऄसे समजून त्याांनी द्दहांदू कोड द्दबल बनवायला घेतले. १९४७ पासून सतत ४ वषय १ मद्दहना 

२६ द्ददवस बाबासाहेबाांनी ाऄद्दवरत कष्ट करून द्दहांदू कोड द्दबल तयार केले. ाअद्दण २४ 

फेब्रवुारी १९४९ रोजी सांसदेत माांडले.  

१२.३.१  हहिंदू कोड हिलामधील आठ अहधहनयम: 

या द्दबलामध्ये ाअठ ाऄद्दधद्दनयम बनवले ाअहेत. 

१.  द्दहांदू द्दववाह ाऄद्दधद्दनयम 

२.  द्दवशेष द्दववाह ाऄद्दधद्दनयम 

३.  दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण ाऄल्पाय ु- सांरक्षता ाऄद्दधनीयम 

४.  द्दहांदू वारसदार ाऄद्दधद्दनयम 

५.  दबुयल ाअद्दण साधनहीन कुटुांबातील सदस्य याांना भरन-पोषण ाऄद्दधद्दनयम 

६.  ाऄप्राप्तवय सांरक्षण सम्बन्धी ाऄद्दधद्दनयम 

७.  वारसदार ाऄद्दधद्दनयम 

८.  द्दहांदू द्दवधवाला पनुद्दवयवाह ाऄद्दधकार ाऄद्दधद्दनयम 

१२.३.२ हहिंदू कोड हिलामधील ७ घटक: 

हे द्दबल ७ वेगवेगळ्या घटकाांशी द्दनगद्दडत कायदयाचे कलमात रुपाांतर करून पाहणार ेहोते. 

हे ७ घटक खालील प्रमाणे. 

१.  जी व्यक्ती मतृ्यूपत्र न करता मतृ पावली ाऄसेल ाऄश्या मतृ द्दहांदू व्यक्तीच्या (िी ाअद्दण 

पू दोघाांचाही) मालमते्तच्या हक्का बाबत. 

२.  मतृाचा वारसदार ठरवण्याचा ाऄद्दधकार 
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३.  पोटगी 

४.  द्दववाह 

५.  घटस्फोट 

६.  दत्तक द्दवधान 

७.  ाऄज्ञानत्व व पालकत्व 

द्दहांदू कोड बील प्रथमताः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी सांसदेत माांडले गेले परांत ु त्यावर 

कोणतीही सांमती झाली नाही. नांतर ११ एद्दप्रल १९४७ रोजी सांद्दवधान सभेत डॉ. 

बाबासाहेब ाअांबेडकर याांनी ते पनु्हा माांडले. या द्दबलाने द्दहांदू धमायत त्याकाळी ाऄसलेल्या 

कुप्रथाांना दूर केले त्या प्रथाांचे वणयन पढुील प्रमाणे, द्दहांदू धमायतील "द्दमताक्षरा" (दायभाग 

ाअद्दण द्दमताक्षरा या सांस्कृत ग्रांथात वारसा हक्काबिल माांडणी ाअहे.) नसुार वारसा हक्काने 

सांपत्ती मलुाांकडेच हस्ताांतरण होत ाऄसे. डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडकराांनी द्दहांदू कोड बीलात 

सवयसामान्य मद्दहलाांसोबतच द्दवधवा व द्दतच्या मलुींना देखील समाद्दवष्ट केले. याचाच ाऄथय 

द्दहांदू कोडबीलातून त्याांनी मुलींना मलुाांबरोबरीचा वारसा हक्कात दजाय देवू केला. द्दहांदू 

दायभाग कायद्ानसुार मद्दहलाांना द्दतच्या पतीची सांपत्ती द्दवकता येत नसे. ाऄथायत ती पढेु 

पतीच्या भावाांकडे ाऄथवा मलुाांकडे हक्काने जात ाऄसे. यावर द्दहांदू कोड बीलात मद्दहलाांना 

तीच्या पतीच्या मालकीची सांपत्ती द्दवकण्याचा ाऄद्दधकार प्रदान करण्यात ाअला. द्दहांदू धमायत 

त्याकाळी ाऄसलेल्या ाअणखी एका कुप्रथेनसुार दत्तक घेतलेल्या मलुाला सांपत्तीचा 

ाऄद्दधकार नसे. तो ाऄद्दधकार प्रदान करण्याचा द्दहांदू कोडबीलात माांडला. द्दहांदू कोड द्दबलात 

बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा परुस्कार केला.  

सांसदेच्या ाअत व बाहेर द्दवद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी ाऄनयुायाांसह ाअयय 

समाजी पयांत ाअांबेडकराांचे द्दवरोधी झाले. भारतीय स्वातांत्र्यानांतर जवाहरलाल नेहरूां नी 

कायदेमांत्री डॉ. ाअांबेडकराांवर द्दहांदू वैयद्दक्तक कायद्ास एक समान नागरी कायद्ाच्या दृष्टीने 

पद्दहले पााउल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपद्दवली. डॉ. ाअांबेडकराांनी स्वताः एक 

सद्दमती स्थापन केली. ज्यात ते सद्दमतीचे ाऄध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भांडारकर, के.वाय. 

भाांडारकर, कायदामांत्री जी.ाअर. राजगोपाल ाअद्दण बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गपु्ते होते. ाआ.स. 

१९४७ स्वातांत्र्यपूवय काळात द्दवधानसभेला सादर केलेल्या मसदु्ामध्ये सद्दमतीने केवळ 

द्दकरकोळ बदल केले. पण द्दवधेयक सांद्दवधान सभेसमोर ठेवण्यापूवी सनातनी द्दहांदू नेत्याांनी 

'द्दहांदू धमय धोक्यात ाअहे' ाऄशी ओरड सरुु केली. 

बाबासाहेबाांनी ाआ.स. १९४७ पासून सतत ४ वषे १ मद्दहना २६ द्ददवस काम करून द्दहांदू 

कोड द्दबल तयार केले होते. हे द्दबल सांसदेत ५ फेब्रवुारी १९५१ रोजी सांसदेत माांडले. परांत ु

ाऄनेक द्दहांदू सदस्याांसह, ज्या काही जणाांनी मांद्दत्रमांडळात पूवी मांजरुी द्ददली होती त्याांनीही 

ाअता या द्दबलाला द्दवरोध केला. ज्याांनी मांत्री मांडळात द्दहांदू कोड द्दबलास मांजूरी द्ददली होती ते 

तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय ाअद्दण गांगानाथ झा हे होत. मलुताः या मसदुा 

समीतीचे ाऄध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब ाअांबेडकर ाऄसल्यामुळे द्दहांदू कोड बीलासाठी गठीत 

केलेल्या सद्दमतीची सदस्य सांख्या ही डॉ. ाअांबेडकराांसह ३+१ ाऄशी चार होती. ाअधीचे 

द्दहांदू कोड बीलास त्याांची सहमती होती परांत ुडॉ. ाअांबेडकराांनी त्यावर कोणतीही काययवाही 
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झाली नाही म्हणून नव्याने माांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्याांनी देखील द्दवरोध केला. 

भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गहृमांत्री व ाईपपांतप्रधान वल्लभभााइ पटेल, 

ाईद्ोगमांत्री श्यामाप्रसाद मखुजी, द्दहांदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय ाअद्दण पट्टाभी 

सीतारामय्या याांनी द्दवधेयकाला द्दवरोध केला. बाबासाहेब ाअांबेडकराांनी भारतीय द्दियाांना 

कायद्ाने हक्क, दजाय ाअद्दण प्रद्दतष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न द्दहांदू कोड द्दबलाच्या 

माध्यमातून केला होता. 

या द्दियाांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ाऄसलेल्या द्दवषयाांवर सांद्दवधान सभेने जात, धमय द्दकां वा 

द्दलांगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सवाांना 

एकाच मापात तोलले जााइल ाऄशी घोषणा केली. या पाश्वयभूमीवर द्दहांदू द्दियाांना त्याचे न्याय्य 

हक्क देण्यास द्दवरोध झाला. 

या द्दबलातील घटस्फोट, द्दद्वभायाय या कलमाांना सनातनी मनोवतृ्तीच्या द्दवरोधकाांनी तीव्र 

द्दवरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्याांनी ाअधी तयार केले परांत ुाईवयररत तीन सदस्याांनी 

पढेु त्याला द्दवरोध केला व या द्दबलासाठी डॉ. ाअांबेडकराांनी पढेु राजीनामा द्ददला. ाआतर तीन 

सदस्य द्दकां वा सांद्दवधान सभेतील ाऄन्य सदस्याांनी त्याांना साथ द्ददली नाही. मात्र हे द्दबल 

ाअांबेडकर मांत्रीपदी ाऄसताना मांजूर होाउ शकले नाही.  त्यामळेु दाुःखीकष्टी होाउन 

ाअांबेडकराांनी २७ सप्टेंबर ाआ.स. १९५१ रोजी कायदेमांत्री पदाचा राजीनामा द्ददला ाअद्दण 

नेहरूां नी तो मांजूर केला. राजीनामा द्ददल्यानांतर त्यावर लोकसभेमध्ये द्दनवेदन करण्याची 

सांधी ाईपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वतृ्तपत्रात द्दहांदू कोड द्दबलाचा खून 

झाला ाऄशी बातमी ाअली होती. 

आपली प्रगती तपासा 

१. द्दहांदू कोड द्दबलामधील ाअठ ाऄद्दधद्दनयम स्पष्ट करा.  

१२.४ इ.स. १९५५-५६ मध्ये मिंजूर झालेले चार हहिंदू कायदे  

पढेु ज्या वारसा कायद्ाला द्दवरोध करण्यात ाअला होता तो बाजूला सारून प्रथम द्दहांदू 

द्दववाह कायदा हाती घेण्यात ाअला. द्दहांदू कोड द्दबलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही 

कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूां नी मांजूर करून घेतले. ाआ.स. १९५५-५६ मध्ये मांजूर झालेले 

चार द्दहांदू कायदे खालीलप्रमाणे: 

१.  द्दहांदू द्दववाह कायदा 

२.  द्दहांदू वारसाहक्क कायदा 

३.  द्दहांदू ाऄज्ञान व पालकत्व कायदा 

४.  द्दहांदू दत्तक व पोटगी कायदा 

हे कायदे लोकसभेत मांजूर होत ाऄसताना त्याच्याांशी बाबासाहेबाांचा थेट सांबांध येत नव्हता, 

तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मांजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या 

ाआद्दतहासातली एक क्राांद्दतकारक घटना होती ाऄसे मानले जाते. या कायद्ाांनी भारतीय 
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द्दियाांच्या जीवनात ाअमूलाग्र पररवतयन घडण्यास सरुुवात झाली. या कायद्ाांनी िी-

परुुषाांच्या दजायत कायद्ाने समानता प्रस्थाद्दपत केली. बाबासाहेबाांनी भारताचे कायदेमांत्री 

पदाचा राजीनामा देताना द्दहांदू कोड द्दबलाद्दवषयी ाऄसे म्हटले होते की, ‚समाजातल्या 

वगायवगायतली ाऄसमानता, िी-परुुष याांच्यातली ाऄसमानता तशीच ाऄस्पद्दशयत राहू देाउन, 

ाअद्दथयक समस्याांशी द्दनगद्दडत कायदे सांमत करीत जाणे म्हणजे ाअमच्या सांद्दवधानाची चेष्टा 

करणे ाअद्दण शेणाच्या द्दढगारावर राजमहाल बाांधण्यासारखे होय.‛ 

आपली प्रगती तपासा. 

१) ाआ.स. १९५५-५६ मध्ये मांजूर झालेले चार द्दहांदू कायदे द्दलहा. 

१२.५  भारतातील िीमुक्ती चळवळ (१९४७-२०००)     

१२.५.१  सामाहजक सुधारणािंचा पररणाम: 

मद्दहला चळवळीची सरुुवात साधारणपणे १९ व्या शतकाच्या पूवायधायत झाली, जेव्हा 

द्दियाांच्या छोट्या गटाांनी ाअद्दण काही परुोगामी परुुषाांनी भारतातील द्दियाांच्या ाऄसमान 

द्दस्थतीचा मिुा ाऄधोरदे्दखत केला. तत्कालीन िी-चळवळ ाऄनेक प्रकार ेसमाजसधुारणेच्या 

चळवळीच्या ाऄनषुांगाने गेली. ब्राह्मो समाज ाअद्दण ाअयय समाज याांनी मद्दहला मांडळे तयार 

केली. ज्यामळेु द्दियाांना द्दवचाराांची देवाणघेवाण करून प्रगती करण्यास व्यासपीठ द्दमळाले. 

राजाराम मोहन रॉय, ाइश्वरचांद्र द्दवद्ासागर, न्या. महादेव गोद्दवांद रानडे, बेहरामजी मलबारी या 

समाजसधुारकाांनीभेदभाव करणाऱ्या प्रथा व रुढींना ाअव्हान द्ददले. सधुारकाांच्या एकद्दत्रत 

प्रयत्नाांमळेु द्दब्रद्दटश सरकारने या प्रकरणात हस्तके्षप केला. द द्दप्रव्हेन्शन ऑफ सती ाॅऄक्ट 

(१८२९), द्दवधवा पनुद्दवयवाह कायदा (१८५६), िी-भू्रणहत्या (द्दनवारण) कायदा (१८७०), 

द एज ऑफ कन्सेण्ट ाॅऄट मॅरजे ाॅऄक्ट (१८९१) सारखे कायदे सरकारने केले. 

१२.५.२ राष्ट्रीय चळवळीचा पररणाम: 

राष्ट्रीय चळवळीत मद्दहलाांचा सहभाग वाढला. महात्मा गाांधींच्या तत् त् वाांचा चळवळीतल्या 

द्दियाांच्या द्दवचाराांवर ाअद्दण सहभागावर पररणाम होाउ लागला. स्वातांत्र्याच्या लढ्यात 

मद्दहलाांच्या वाढत्या सहभागाने त्याांना त्याांच्या हक्काबिल जागरूक केले. 

स्वातांत्र्यलढ्यातील ाअांदोलनात मद्दहला मोठ्या सांख्येने सहभागी झाल्या. जेव्हा परुुष 

स्वातांत्र्यसैद्दनकाांना तरुुां गात टाकले गेले; तेव्हा िी-स्वातांत्र्यसैद्दनकाांनी कठीण ाअद्दण 

ाअव्हानात्मक पररद्दस्थती हाताळल्या. यासांदभायत कस्तरुबा गाांधी, द्दवजयालक्ष्मी पांद्दडत, 

ाॅऄनी बेझांट ाअद्दण सरोद्दजनी नायडू या मद्दहला नेत्याांचा ाईल्लेख ाअवश्यक ाअहे. ाॅऄनी बेझांट 

याांनी प्रद्दसद्ध होमरूल चळवळीचे नेततृ्व केले, ज्यामध्ये मद्दहलाांनी भाग घेतला. सरोद्दजनी 

नायडू याांनी मद्दहलाांच्या मताद्दधकाराांसाठी काम केले ाअद्दण कायदेभांग चळवळीत कााँगे्रस 

पक्षाचे नेततृ्व केले. याद्दशवाय मथुलुक्ष्मी रड्ेडी, राजकुमारी ाऄमतृ कौर, सरला देवी, सचेुता 

कृपलानी, ाऄरुणा ाऄसफ ाऄली याांनी ाऄद्दहांसा चळवळीत भाग घेतला. १९४२ मध्ये पाररत 

झालेल्या ‘भारत छोडो’ ठरावामध्ये मद्दहलाांना ‘भारतीय स्वातांत्र्य सांग्रामातील द्दशस्तबद्ध 

सैद्दनक’ म्हणून सांबोद्दधत केले गेले. िी ही शक्ती ाऄसून द्दतची ाऄद्दस्मता केवळ परुुषाांच्या 
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सांदभायत मयायद्ददत नाही. द्दतचे स्वातांत्र्य समाजघडणीसाठी ाअवश्यक ाअहे, हे भान महात्मा 

गाांधींनी द्ददले.  

१९०९ व १९१९ च्या राजकीय सधुारणाांत द्दियाांना मयायद्ददत मतदानाचा ाऄद्दधकार 

द्दमळाला. १९३० चा द्दमठाचा सत्याग्रह, १९३२ ची सद्दवनय कायदेभांग चळवळ याांत 

महात्मा गाांधीजींच्या पे्ररणेने हजारो द्दिया प्रथमच सामील झाल्या. मोचे, लाठीमार, 

तरुुां गवास, हालाऄपेष्टा याांना तोंड देण्याचे सामर्थयय याच काळात िीमध्ये ाअले. सरोद्दजनी 

नायडू , ाॅऄनी बेझांट याांनी राष्ट्रीय चळवळ व होमरूल चळवळ याांचे नेततृ्व केले. पद्दहल्या 

महायदु्धापासून ाअद्दथयक मांदीमळेु द्दियाांना नोकरी करण्याला ाऄडसर राद्दहला नाही, 

त्यामळेुही िीद्दशक्षणाला ाऄद्दधक चालना द्दमळाली. १९३७ मधील प्राांद्दतक स्वायत्तता, 

१९४७ मधील स्वातांत्र्यप्राप्ती, १९५० मधील सावयभौम प्रजासत्ताकाची स्थापना याांमळेु 

द्दियाांना घटनात्मक समान नागररकत्वाचा दजाय व सवय के्षत्राांत समान सांधीची ग्वाही 

द्दमळाली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) भारतातील िीमकु्ती चळवळीवरील सामाद्दजक सधुारणाांचा ाअद्दण राष्ट्रीय चळवळीचा 

पररणाम स्पष्ट करा. 

१२.५.३  स्वातिंत्र्योत्तर  कालखिंड: 

मद्दहलाांच्या प्रयत्नाांमळेु ाअद्दण स्वातांत्र्यलढ्यातील त्याांच्या भूद्दमकेमळेुच भारतातील 

सांद्दवधानात मद्दहलाांना मतदानाचा ाऄद्दधकार ाअद्दण सांपूणय समानता द्दमळाली.  कलम १५(३) 

(ाआांद्दडया, १९४९) राज्याला मद्दहलाांसाठी द्दवशेष तरतदुी करण्याचा ाऄद्दधकार देते.   

 स्वातांत्र्योत्तर काळात समकालीन िीवादी चळवळीवर लोकशाहीच्या प्रयोगाचा प्रभाव हा 

वसाहतवादी राजवटीच्या ाऄनभुवााआतकाच महत्त्वाचा ाअहे, जो द्दवसाव्या शतकाच्या 

सरुुवातीच्या िीवादी चळवळीवर सवायत महत्त्वाचा पररणामकारक प्रभाव ठरला.  द्दलांग 

ाअधाररत सांरचना द्दियाांवर ाऄत्याचार करतात ाअद्दण त्या गौण ाअहेत ाऄसे प्रद्दतपादन 

करतात. स्वातांत्र्योत्तर काळात समकालीन िीवादी चळवळीची सरुुवात समतेच्या तत्त्वाांवर 

ठाम राहून झाली.  स्वातांत्र्यानांतरची वषे िीवाद्ाांसाठी फार धक्का देणारी ठरली.  िी-

परुुष समानतेचे तत्त्व मान्य ाऄसूनही, त्याचे पररणाम पूणयपणे ाईमटले नाहीत.  स्वतांत्र 

भारतात मद्दहलाांना घरामध्ये ाअद्दण घराबाहेर ाऄनेक प्रकारच्या भेदभावाांना बळी पडावे 

लागले. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या सत्तरच्या दशकात समानतेची घटनात्मक हमी ढोंगी 

म्हणून नाकारली गेली ाअद्दण सत्तर ाअद्दण ऐ ांशीच्या दशकात सरुू झालेली चळवळ त्या 

काळातील ाऄनेक कट्टरवादी चळवळींमधून वाढणारी चळवळ खूपच वेगळी होती.  

एकोद्दणसाव्या शतकाच्या ऐ ांशीच्या दशकात मोठ्या सांख्येने मद्दहला सांघटनाांचा जन्म झाला 

ाअद्दण जनु्या सांस्थाांचे पनुरुज्जीवन झाले.  द्दियाांच्या सद्दक्रयतेची एक द्दवशेष शे्रणी नवीन 

ाअयामाांद्वार े वैद्दशष््टयीकृत झाली.  या सांदभायतच िी चळवळीचे हे द्दवद्दवध पैलू समजून 

घेण्याचा ाअद्दण त्यातून स्वतांत्र झाल्यानांतरच्या काळात झालेल्या बदलाांचा मागोवा घेण्याचा 

प्रयत्न वतयमानपत्रात केला ाअहे.  मद्दहला चळवळीतील ाईत्क्राांतीमळेु नवीन वादद्दववाद ाअद्दण 

समस्या ाईदयास येत ाअहेत ज्याांना जनु्या समस्याांद्दशवाय सोडवण्याची गरज ाअहे.  
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१.  स्वातिंत्र्यानिंतरची िीवादी चळवळ पुनजायगरण:  

द्दियाांना द्ददलेल्या वचनाांना मान्यता देण्यासाठी, स्वतांत्र भारताच्या सांद्दवधानाने "द्दलांगाांमधील 

समानतेची" हमी द्ददली ाअद्दण मद्दहलाांसाठी सांधी द्दनमायण करण्यासाठी द्दवद्दवध प्रशासकीय 

सांस्था स्थापन केल्या.  एकोद्दणसाव्या शतकाच्या पन्नास ाअद्दण साठच्या दशकात िीवादी 

चळवळीतील मांदपणा द्ददसून ाअला. 

२. हियािंच्या चळवळीची रचना: 

एकोद्दणसाव्या शतकाच्या  साठच्या दशकाच्या ाईत्तराधायत भारतीय राजकारणाच्या 

मूलगामीकरणात नव्या िीमुक्ती चळवळीची ाईत्पत्ती झाली.  महाराष्ट्रात परुोगामी 

चळवळींमध्ये सहभागी ाऄसलेल्या मद्दहला काययकत्याांनी ाअद्दण मद्दहला द्दवचारवांताांनी 

महागााइद्दवरोधी मद्दहला सद्दमती नावाची सांयकु्त ाअघाडी स्थापन करण्यासाठी पढुाकार 

घेतला ाअद्दण जीवनावश्यक वस्तूांची मानवद्दनद्दमयत टांचााइ द्दनमायण करणाऱ्या दोषींवर थेट 

कारवााइ केली.  डाव्या ाअद्दण समाजवादी पाश्वयभूमीतील ाऄनभुवी ाअद्दण सक्षम मद्दहलाांच्या 

नेततृ्वाखाली हजारो गरीब ाअद्दण द्दनम्न मध्यमवगीय मद्दहला सांघषायत सामील झाल्या.  

मणृाल गोर,े ाऄद्दहल्या राांगणेकर, मांजू गाांधी ाअद्दण तारा रड्ेडी याांनी द्दवद्दवध वगीय 

पाश्वयभूमीच्या मद्दहलाांपयांत पोहोचण्याच्या त्याांच्या ाऄद्दद्वतीय क्षमतेमळेु जनसामान्याांच्या 

नजरते त्याांचा द्दवशेष ठसा ाईमटवला.  त्याांची बौद्दद्धक स्वावलांबीता, सूक्ष्म मदुद््ाांचा स्थूल 

राजकीय वास्तवाशी सांबांध ठेवण्याची क्षमता, साधी जीवनशैली ाअद्दण द्दबनबोभाट स्वभाव 

याांनी सवय राजकीय रांगाांच्या मद्दहला मकु्ती काययकत्याांच्या तरुण द्दपढीला ाअदशय द्ददला. 

त्याच समुारास पणु्यात िी मुक्ती ाअांदोलन समन्वय सद्दमतीची पररषद भरवण्यात ाअली.  

याला ाअणखी मोठा सामाद्दजक-राजकीय ाअद्दण साांस्कृद्दतक ाअधार होता कारण तरुण 

सदु्दशद्दक्षत मद्दहला, व्यावसाद्दयक, लेखक, द्दशक्षक, औद्ोद्दगक कामगार वगय मद्दहला, 

ाऄसांघद्दटत के्षत्रातील मद्दहला कामगार, मांद्ददरातील वेश्या ाअद्दण ाअद्ददवासी मद्दहलाांनी चचेत 

भाग घेतला ाअद्दण त्याांच्या मागण्याांवर प्रकाश टाकला. 

मुांबाइतील िी मकु्ती सांघटना ाअद्दण हैदराबादमध्ये प्रोगे्रद्दसव्ह ऑगयनायझेशन ऑफ वमुनची 

स्थापना १९७४ मध्ये झाली. द्ददल्लीत, कट्टरपांथी द्दवद्ार्थयाांच्या चळवळीतून ाअद्दण 

लोकशाही हक्काांच्या चळवळीतून मद्दहलाांमध्ये नवीन नेततृ्व द्दवकद्दसत झाले.  सांपूणय 

भारतातील द्दवद्दवध राजकीय गटाांमधील वैयद्दक्तक मद्दहलाांना त्याांच्या सांघटनाांमधील 

द्दपतसृत्ताक पक्षपातीपणाबिल ाऄसांतोष वाटत होता, परांत ु ाअणीबाणीची राजवट 

सांपल्यानांतरच त्या त्याद्दवरोधात ाईघडपणे समोर ाअल्या. या स्वतांत्र, स्वयां-द्दनधायररत 

लोकशाही चळवळी होत्या, ज्याांनी सवय शे्रणीबद्ध सांरचनाांवर प्रश्नद्दचन्ह ाईपद्दस्थत केले होते. 

भारतात त्या काळातील तरुणाांनी राष्ट्रवादी चळवळीत सहभाग घेतला नव्हता.  ाअद्दथयक, 

सामाद्दजक ाअद्दण राजकीय, भ्रष्टाचार, दषु्ट्काळ, महागााइ, बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील गरीबी 

या ाऄनेक सांकटाांना तोंड देत द्दनराश झालेल्या तरुणाांनी द्दनषेध व्यक्त केला.  देशभरात 

शद्दक्तशाली सांघटनाांमध्ये द्दवकद्दसत झालेल्या कृती ाअद्दण एकत्रीकरणामध्ये व्यापक, ाईघड 

ाऄसांतोष व्यक्त केला गेला.  या चळवळींनी जद्दमनीचे हक्क, वेतन, रोजगार, कामाच्या 

द्दठकाणी सरुक्षा, पाण्याची ाईपलब्धता, द्दनसगायचा नाश, दद्दलत ाअद्दण कष्टकरी जनतेचे 
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ाऄत्याचार ाअद्दण शोषण ाऄसे ाऄनेक वैद्दवध्यपूणय मिेु ाईपद्दस्थत केले.  ाऄनेक मद्दहलाांनी 

ाईत्साह, जबाबदारी ाअद्दण सजयनशीलतेने या सांघषाांमध्ये भाग घेतला. 1975 ची 

ाअांतरराष्ट्रीय मद्दहला वषय म्हणून सांयकु्त राष्ट्रसांघटनेची घोषणा भारतातील ाअणीबाणीच्या 

द्दनयमाशी जळुली.  १९७७ मध्ये ाअणीबाणी ाईठवली गेली तोपयांत, ाऄनेक मद्दहला गटाांनी 

लोकशाही हक्काांच्या मदुद््ाांचे समथयन केले होते.  जवळपास दोन वषाांच्या शाांततेनांतर पे्रस 

‘कृती’मध्ये ाईतरले.  ाअणीबाणीच्या काळात मद्दहलाांवर झालेल्या ाऄत्याचाराांचे ाईघडपणे 

दस्तऐवजीकरण करण्यात ाअले ाअद्दण प्रसारमाध्यमाांमध्ये नोंदवले गेले.  कुटुांबातील, 

रस्त्यावर, कामाच्या द्दठकाणी ाअद्दण राजकीय गटाांमधील बहुतेक द्दियाांच्या जीवनातील 

स्वताःच्या ाऄनभुवावर या ाऄत्याचाराांनी जोर द्ददला. या प्रद्दक्रयेचा कळस १९८० मध्ये झाला 

जेव्हा ाऄनेक मद्दहला गट रस्त्यावर ाईतरून द्दनषेध नोंदद्दवला. एकोद्दणसाव्या शतकाच्या 

१९८० च्या दशकात, मद्दहला ाऄत्याचाराचा मिुा केवळ चचाय मांच, पररसांवाद ाअद्दण 'गांभीर' 

लेखाांमध्येच नव्हे तर लोकद्दप्रय माध्यमाांमध्ये देखील द्दचद्दत्रत केला गेला. मद्दहलाांनी, ज्याांनी 

त्याांच्या समस्या ाअद्दण ाऄपमानाचे स्रोत स्वताःच ओळखले होते, त्याांना एक भाषा, एक 

सांघटनात्मक व्यासपीठ, एक सामूद्दहक ओळख ाअद्दण वैधता प्राप्त होाउ लागली जी त्याांना 

पूवी नव्हती. 

भारतातील मद्दहलाांच्या द्दस्थतीचा ाऄभ्यास करण्यासाठी सद्दमतीची स्थापना केली गेली. 

सद्दमतीने ाअपला ाऄहवाल सन १९७४ मध्ये प्रकाद्दशत केला. ‘टूवडयस ाआक्वाद्दलटी’ 

(समानतेच्या द्ददशेने) या ाऄहवालात मद्दहला दखलपात्र नसल्याचे, परुुषप्रधानतेचे ाअद्दण 

मद्दहलाांवरील द्दहांसाचाराचे मिेु माांडण्यात ाअले. स्वातांत्र्योत्तर भारतीय समाजातील 

मद्दहलाांद्दवरुद्धचे भेदभाव ाअद्दण शोषण ाऄधोरदे्दखत केल्यामळेु हा ाऄहवाल महत्त्वाचा गणला 

जातो. या ाऄहवालाने द्दियाांच्या समस्याांशी सांबांद्दधत ाऄनेक मदुद््ाांचे सवेक्षण व ाअढावा 

यशस्वीपणे घेतला. द्दियाांशी सांबांद्दधत ाऄनेक समस्या व मिेु ाऄस्पद्दशयतच ाऄसल्याची 

वस्तदु्दस्थती या ाऄहवालाने माांडली.िी-चळवळीच्या या टप्प्यात मद्दहलाांवरील द्दहांसा, लैंद्दगक 

साचेबद्ध प्रद्दतमा तसेच, मद्दहला समानतेसाठीच्या वैधाद्दनक मागण्याांवर ाऄद्दधक लक्ष कें द्दद्रत 

केले गेले. 

१९७७ ते १९७९ दरम्यान, द्ददल्ली, बांगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, ाऄहमदाबाद, पाटणा ाअद्दण 

मद्रास या शहराांमध्ये नवीन मद्दहला गट ाईदयास ाअले.  त्याांनी हुांडाबळी हत्या, सौंदयय 

स्पधाय, माध्यमाांमध्ये मद्दहलाांचे लैंद्दगक द्दचत्रण, ाऄश्लील द्दचत्रपट ाअद्दण परदेशातून ाअयात 

केलेले साद्दहत्य, यूके ाआद्दमगे्रशन ाऄद्दधकायाांकडून कौमायय चाचण्याांचा पररचय, कोठडीतील 

बलात्कार ाअद्दण तरुुां गातील मद्दहलाांची दयनीय द्दस्थती याद्दवरुद्ध द्दनषेध कृती ाअयोद्दजत 

केल्या.  हे गट त्याांच्या रचना ाअद्दण जागद्दतक दृद्दष्टकोनात बहुसाांस्कृद्दतक होते. पररणामी, 

त्याांचा राजकीय ाऄजेंडा वगय, जात, धमय, वाांद्दशकता ाअद्दण जागद्दतकीकरणाच्या 

परस्परसांवादाने बाांधलेल्या द्दियाांच्या जद्दटल वास्तवाचे समकालीन हाताळणी प्रद्दतद्दबांद्दबत 

करतो. या गटाांच्या प्रवक्त्याांना ाईच्च पातळीवरील वैचाररक गुांतवणकुीचा फायदा होता 

ाअद्दण   एकोद्दणसाव्या शतकाच्या साठच्या दशकाच्या ाईत्तराधायतल्या कट्टरवादी चळवळींचा 

ाऄनभुव होता. त्याांच्या सामूद्दहक शहाणपणाने चळवळीला मखु्य ाअधार द्ददला. त्याांची 

प्रादेद्दशक भाषाांतील तसेच ाआांग्रजीतील वतृ्तपते्र, माद्दसके ाअद्दण पदु्दस्तकाांनी भारतीय 

मद्दहलाांच्या समस्या हाताळण्याचा सजयनशील मागय ाईपलब्ध करून द्ददला. 
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जानेवारी १९७९ मध्ये मानषुीचे प्रके्षपण ही या द्ददशेने एक गणुात्मक झेप होती.  शैक्षद्दणक 

सांस्थाांमध्ये द्दियाांच्या समस्याांचा ाऄभ्यास करण्याची ाअद्दण प्रायोद्दगक सामग्री ाअद्दण 

सकारात्मक कृतीवर ाअधाररत सांशोधन करण्याची गरज भारतीय िी ाऄभ्यास द्दवद्वानाांमध्ये  

एकोद्दणसाव्या शतकाच्या  ऐ ांशीच्या दशकाच्या सरुुवातीस चद्दचयली जााउ लागली. पढेु, या 

द्दवषयावरील प्रवचन काययकते, ाऄभ्यासक, सांशोधक, धोरण द्दनयोजक ाअद्दण सांयकु्त 

राष्ट्राांच्या प्रणालीसाठी एक फलदायी वरदान ठरले. ाईच्च द्दशक्षणाची सवोच्च सांस्था, 

यदु्दनव्हद्दसयटी ग्राँट्स कद्दमशनने मद्दहलाांच्या ाऄभ्यासाची (WS) व्याख्या केली ाअहे ज्यामध्ये 

सांशोधन, दस्तऐवजीकरण, ाऄध्यापन, प्रद्दशक्षण ाअद्दण कृती याांचा समावेश ाअहे.  ाअपल्या 

समाजात द्दियाांना गौण दजाय ाअह,े त्यामळेु ‘िी ाऄभ्यास’ द्वार े द्दनमायण झालेल्या 

ज्ञानभाांडाराचा ाईपयोग मद्दहलाांच्या सक्षमीकरणासाठी व्हायला हवा. 

३.  महहला        अभ्यास आहण महहलािंच्या हालचाली: सिंवाद: 

१९८० च्या दशकाच्या सरुुवातीच्या काळात मद्दहला ाऄभ्यास कें द्रे, स्वायत्तपणे द्दकां वा 

द्दवद्ापीठ प्रणालीमध्ये काययरत, मद्दहला चळवळीतील ाऄनभुवजन्य ाअद्दण ाऄनभुवात्मक 

परुावे स्वीकारू लागले.  तो काळ होता जेव्हा सामाद्दजक द्दवज्ञानाच्या के्षत्रात तसेच द्दवशेष 

के्षत्राांवर लक्ष कें द्दद्रत करणायाय सामाद्दजक कायय सांस्था ाअद्दण गैर-सरकारी स्वयांसेवी 

सांस्थाांमध्ये सहभागात्मक सांशोधन, कृती सांशोधन ाअद्दण तळागळातील ाऄभ्यासाला  महत्त्व 

प्राप्त होत होते.  या प्रद्दक्रयेने ाऄप्रत्यक्षपणे ‘िी ाऄभ्यास’ ाअद्दण ‘िी चळवळ’ याांच्यातील 

परस्परसांवाद साधला. द्दडसेंबर १९८० मध्ये भारतातील िी मकु्ती चळवळीच्या 

दृष्टीकोनातील पद्दहल्या राष्ट्रीय पररषदेत मद्दहलाांशी सांबांद्दधत समस्याांवर प्रचांड ताांद्दत्रक 

तपशीलाांसह द्दवस्ततृपणे चचाय करण्यात ाअली. वैकद्दल्पक साांस्कृद्दतक माद्दहतीच्या दृष्टीने ही 

पररषद रेंडसेटर होती.  यात गाणी, सांगीत बॅले, द्दस्कट्स, द्दवनोद, शब्दसांग्रह, ाऄनेकवचनी 

जीवनशैली ाअद्दण बहुभाद्दषक सांवादाांचा समावेश होता.  या पररषदेमळेु पूणयपणे द्दभन्न 

राजकीय प्रवाहातील मद्दहलाांना लोकशाहीकरणासाठी एकत्र येणे शक्य झाले. चार 

मद्दहन्याांनांतर, एद्दप्रल १९८१ मध्ये SNDT मद्दहला द्दवद्ापीठात मद्दहला ाऄभ्यासाच्या 

पद्दहल्या राष्ट्रीय पररषदेत, काययकते, सांशोधक, द्दशक्षणतज्ज्ञ, प्रशासक ाअद्दण धोरण 

द्दनमायत्याांनी द्दवद्दवध मदुद््ाांवर चचाय केली. यामध्ये मद्दहलाांना मागे टाकणारी द्दवकास प्रद्दक्रया, 

पाठ्यपसु्तकाांमधील द्दलांगभेद, प्रसारमाध्यमाांमधील लैंद्दगकता, द्दवज्ञान ाअद्दण तांत्रज्ञानातील 

द्दलांग ाऄांधत्व, मद्दहलाांच्या ाअरोग्याच्या गरजा ाअद्दण मद्दहलाांवरील द्दहांसा-बलात्कार, घरगतुी 

द्दहांसाचार ाअद्दण वेश्याव्यवसाय याांचा समावेश होतो. सहभागींमध्ये (िी ाअद्दण परुुष दोघेही) 

सवयसाधारण एकमत ाऄसे होते की डब्ल्यूएस मद्दहला समथयक ाअहे ाअद्दण तटस्थ नाही.  

ाऄसे द्ददसून ाअले की WS धोरणात्मक स्तरावर ाअद्दण ाऄभ्यासक्रमाच्या द्दवकासामध्ये 

बदलासाठी दबाव ाअणून, मखु्य प्रवाहातील शैक्षद्दणक के्षत्रातील द्दलांग-ाऄांधत्व तसेच द्दलांग-

पूवायग्रह यावर टीका करून, पयाययी द्दवशे्लषणात्मक साधने ाअद्दण दृष्टीकोन तयार करून 

ाअद्दण वद्दकलीद्वार े मद्दहलाांना ाऄथयव्यवस्थेत ाअद्दण समाजातील मद्दहलाांच्या द्दवकासात्मक 

गरजाांसाठी सक्षम करण्यासाठी ज्ञानाचा ाअधार घेतील. या पररषदेने एक नवीन रेंड 

स्थाद्दपत केला ज्याद्वार,े हळूहळू, मद्दहला काययकत्याांना, सांसाधन व्यक्ती ाअद्दण सहभागी 

म्हणून, शैक्षद्दणक चचायसते्र, सल्लामसलत ाअद्दण प्रद्दशक्षण काययशाळाांमध्ये ाअमांद्दत्रत केले 

गेले. 



 

 

द्दहांदू कोड द्दबल  

ाअद्दण मद्दहला चळवळ 
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४. सहभागी तिंत्र: 

 सहभागी तांत्राचा वापर द्दवकास कमयचायाांना प्रद्दशक्षण देण्यासाठी ाअद्दण जागरूकता काययक्रम 

ाअयोद्दजत करण्यासाठी ाऄद्दधक वेळा केला जातो.  कृती हा WS चा एक महत्त्वाचा घटक 

ाऄसल्याने, हे तांत्र द्दवद्मान हालचाली ाअद्दण द्दवकासात्मक प्रकल्पाांवर सांशोधन करण्यासाठी 

वापरले जाते.  तळागाळात मद्दहलाांसोबत काम करणाऱ्याांना मद्दहलाांचे मौन भांग करण्यासाठी, 

त्याांचा सहभाग द्दमळवण्यासाठी ाअद्दण शेवटी समानतेचे वातावरण द्दनमायण करण्यासाठी 

द्दवद्दवध तांत्राांचा वापर करण्याची गरज भासू लागली ाअहे.  स्वातांत्र्योत्तर भारतातील 

प्रद्दशक्षणाथी ाअद्दण मद्दहला एजन्सी याांच्यातील ाऄांतर नष्ट करणे ाअवश्यक ाअहे;  ज्ञानाचा 

द्दनमायता ाअद्दण ज्ञानाचा वापरकताय याांच्यातील ाऄांतर दूर करणे ाअवश्यक ाअहे. ‘द्दियाांच्या 

ाऄभ्यासात’ ाअपण म्हणत ाअहोत की द्दियाांचा ाअवाज ऐकला पाद्दहजे; हुांडा द्दकां वा द्दहांसक 

पररद्दस्थती त्याांना कसे समजते हे खूप महत्वाचे ाअहे. वस्तदु्दनष्ठ वास्तव ाअद्दण सूक्ष्म 

शक्तींचा ाऄभ्यास करताना, ‘मद्दहला ाऄभ्यास’ व्यद्दक्तद्दनष्ठ प्रद्दतद्दक्रया ाअद्दण मानद्दसक समस्या 

देखील तपासतो. सामाद्दजक दडपशाही समजून घेण्यासाठी, वैयद्दक्तक सहभागामळेु 

समस्येचे सखोल ाअकलन होते.  त्यामळेु दषु्ट्काळ, जातीय दांगली, भोपाळ वायू दघुयटना, 

योग्य तांत्रज्ञान, कुटुांब द्दनयोजन काययक्रम, ाआांधन, चारा, पाणी व्यवस्थापन, ाईत्पन्न द्दनद्दमयती 

ाईपक्रम ाअद्दण द्दवकासात्मक धोरणे याांसारख्या पररद्दस्थतीत मद्दहलाांच्या ाऄत्याचाराची 

गद्दतशीलता ाऄधोरदे्दखत करण्यासाठी मद्दहलाांच्या ाऄभ्यासात वैयद्दक्तक खात्याांची भूद्दमका 

ओळखली जाते.   

     प्रगती तपासा. 

प्र.१  िी चळवळीच्या स्वरूपाची योग्य ाईदाहरणे देाउन चचाय करा. 

प्र.२ िी चळवळ ाअद्दण िी ाऄभ्यास याांच्यातील सांबांधाांचे वणयन करा. 

५. नवीन महहला गटािंच्या कायायच्या पद्धती: 

नवीन मद्दहला गटाांच्या द्दनद्दमयतीसाठी पढुाकार घेतलेल्या बहुतेक द्दिया कुटुांब, शैक्षद्दणक 

ाअद्दण धाद्दमयक सांस्था ाअद्दण समाजातील हुकूमशाही सांरचनाांना ाऄत्यांत प्रद्दतकूल होत्या 

कारण त्या सवाांनी द्दियाांना टीकात्मक द्दवचारसरणी ाअद्दण जागा वाढू द्ददली नाही.  स्वतांत्र 

ाअद्दण राजकीयदृष््टया जागरूक मानव म्हणूनच, ते त्याांच्या दृद्दष्टकोनात ाऄगदी स्पष्ट होते की 

ते समूहातील प्रत्येक सदस्याला द्दवचार व्यक्त करण्यासाठी ाअद्दण सामूद्दहक द्दनणयय 

प्रद्दक्रयेच्या ाअधार े घद्दनष्ठ कायय सांबांध प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी प्रोत्साद्दहत करतील.  

सरुुवातीला ही पद्धत बौद्दद्धकदृष््टया प्रबदु्ध, राजकीयदृष््टया स्पष्ट, चाांगली माद्दहती देणारी 

ाअद्दण त्याांच्या लहान गटाांमध्ये एकमेकाांना पाद्दठांबा देणारी मद्दहलाांची नवीन केडर तयार 

करण्यात खूप प्रभावी ठरली.  याचे कारण ाऄसे की त्याांच्या पढुाकारावर ाऄांकुश ठेवण्यासाठी 

ाअद्दण त्याांच्या राजकीय गटाांच्या सदस्याांसाठी द्दनधी ाईभारणे, भाषाांतर करणे, टायद्दपांग, 

पोस्ट करणे, साफसफााइ करणे ाअद्दण स्वयांपाक करणे या द्दनत्याच्या कामाांमध्ये त्याांना गळ 

घालण्यासाठी कोणतेही परुुष राजकीय वचयस्व नव्हते.  मद्रास, बांगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, 

पणेु ाअद्दण द्ददल्ली येथील ाऄशा गटाांनी कागदपते्र, द्दस्थती पते्र, जाहीरनामा, पद्दत्रका, ाआतर 

देशाांतील िी-मकु्ती चळवळींचे सांपूणय दस्तऐवज ाअणले ज्यात ाअपल्या पररद्दस्थतीवर थेट 
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पररणाम करणार े वादद्दववाद ाअहेत. ाऄद्दधकाद्दधक समद्दवचारी मद्दहलाांपयांत पोहोचण्याचा 

त्याांचा प्रचांड ाअग्रह होता. त्याांच्या सभा नवीन कल्पनाांनी धडधडत होत्या, ज्ञानशािीय 

मदुद््ाांवर जोरदार वादद्दववाद करत होते, त्याच वेळी त्याांनी द्दियाांच्या तात्काळ 

समस्याांबिल सखोल द्दचांता दशयद्दवली होती. द्दियाांचे प्रश्न दैनांद्ददन ाअधारावर घेतले जाणे 

ाअवश्यक ाअहे ाअद्दण द्दपतसृत्ताक शक्तीला जीवनाच्या ‘वैयद्दक्तक’ ाअद्दण ‘राजकीय’ दोन्ही 

के्षत्राांत ाअव्हान देणे ाअवश्यक ाअह,े ाऄसा त्याांचा द्दवश्वास होता.  त्याांनी एकाच वेळी 

वैयद्दक्तक मद्दहलाांना ाअधार देण्याच्या कामात, जनाअांदोलनासाठी एकता कायय ाअद्दण 

समस्या-मिुा ाअधारावर यनुायटेड फ्रां ट काम करण्यास सरुुवात केली.  पण, त्याच वेळी, ते 

स्वताःची राजकीय स्वायत्तता ाअद्दण सांघटनात्मक ओळख द्दटकवून ठेवण्यासाठी कद्दटबद्ध 

होते.  हे गट ाआांग्रजी ाअद्दण प्रादेद्दशक भाषाांमध्ये पत्रके, मााइमोग्राफ केलेली कागदपते्र ाअद्दण 

पते्र प्रसाररत करून एकमेकाांच्या सांपकायत राद्दहले.  ते पूणयपणे ाऄनौपचाररक ाअधारावर काम 

करत होते ाअद्दण सदस्याांपैकी एकाच्या द्दकां वा सहानभूुतीदाराांच्या घरी बैठका ाअयोद्दजत 

करत.  १९७७  ते १९८० या काळात केवळ महाराष्ट्रातच मद्दहलाांच्या काययशाळा, मद्दहला 

पररषदा ाअद्दण मद्दहला मेळावे, ज्यामध्ये राजकीयदृष््टया वैद्दवध्यपूणय द्दवचार ाऄसलेल्या 

मद्दहलाांना ाअमांद्दत्रत करण्यात ाअले होते, ाऄशी एक नवीन सांस्कृती द्ददसून ाअली.  हे मेळावे 

बहु-वगीय ाअद्दण बहु-जातीय (ब्राह्मणी द्दहांदू धमायच्या मॅद्दरक्समध्ये) ाऄसल्याने, द्दवद्दवध 

व्यवसाय करणाऱ्या मद्दहला - शेतमजूर, द्दवडी कामगार, औद्ोद्दगक कामगार वगय मद्दहला, 

द्दवद्ाथी, द्दशक्षक, पत्रकार, लेखक, सांशोधक, व्हााइट कॉलर वगायतील कमयचाऱ्याांनी ाअपले 

ाऄनभुव साांद्दगतले ाअद्दण ाअपल्या मागण्या माांडल्या. 

६. महहला हक्क चळवळीचा राजकीय-सामाहजक-आहथयक हवषय: 

१९८० मधील देशव्यापी बलात्कारद्दवरोधी मोद्दहमेमळेु भारतातील ाऄनेक शहर े ाअद्दण 

गावाांमध्ये स्वायत्त मद्दहला सांघटनाांचा ाईदय ाअद्दण प्रसार झाला.  फोरम ाऄगेन्स्ट प्रपे्रशन 

ऑफ वमुन (मुांबाइ), सहेली (द्ददल्ली), िी शक्ती सांघटना (हैदराबाद), द्दवमोचना (बांगळुरू) या 

गटाांना छापील तसेच दृकश्राव्य माध्यमाांमध्ये प्रचांड प्रद्दसद्धी द्दमळाली कारण त्यावेळी   

मद्दहलाांवरील द्दहांसाचार हा सवायत खळबळजनक ाअद्दण नवीन मिुा होता. कौटुांद्दबक 

सदस्याांनी, द्दवशेषत: द्दहांसाचाराला बळी पडलेल्या मद्दहलाांचे वडील ाअद्दण भााउ मद्दहलाांच्या 

गटात भरडले.  नांतर पीद्दडत मद्दहला या गटाांकडे स्वताःहून जााउ लागल्या.  कोठडीतील 

बलात्काराच्या घटना, कौटुांद्दबक द्दहांसाचार ाअद्दण हुांडाबळीच्या छळाच्या द्दवरोधात ाअांदोलने 

ाअद्दण प्रचाराचे कायय करत ाऄसताना, या गटाांना हे लक्षात ाअले की शाश्वत ाअधारावर काम 

करणे ाअद्दण मद्दहलाांवरील द्दहांसाचाराच्या पनुवयसनाच्या पैलूांची काळजी घेणे, द्दवकद्दसत होणे 

महत्त्वाचे ाअहे. एकता (परस्पर समपुदेशन) ाअद्दण भद्दगनीत्वाच्या िीवादी तत्त्वाांवर 

ाअधाररत द्दहांसाचार पीद्दडत मद्दहलाांना पाद्दठांबा देण्यासाठी सांस्थात्मक सांरचना करणे तसेच 

भारतातील गनु्हेगारी कायदेशीर व्यवस्थेमळेु या गटाांना द्दहांसाचाराच्या पीद्दडत मद्दहलाांचे 

त्वररत द्दनवारण करण्यासाठी पोद्दलसाांशी सांबांध प्रस्थाद्दपत करणे ाऄपररहायय झाले.  ररमाांड 

होम ाअद्दण नारी द्दनकेतनमधील मद्दहलाांची द्दस्थती ाआतकी दयनीय ाअद्दण रानटी होती की, 

मद्दहलाांच्या पनुवयसनासाठी त्याांच्यावर द्दवश्वास ठेवता येत नव्हता.  खरां तर, त्याांच्या हातून 

त्रास सहन केलेल्या ाऄनेक मद्दहलाांनी नवीन मद्दहला गटाांकडे सांपकय  साधला. मद्दहला 

काययकत्याांना पीद्दडत-ाअद्दमषाची वतृ्ती ाअद्दण लैंद्दगक नैद्दतकतेच्या दटुप्पीपणा, लैंद्दगक 

द्दटप्पणी ाअद्दण पोद्दलस कमयचारी, कायदेशीर यांत्रणा ाअद्दण सावयजद्दनक रुग्णालये याांच्याकडून 
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होणारा कुचेष्टा याांचा सामना करावा लागला.  प्रत्येक पावलावर त्याांना वगय, जात ाअद्दण 

साांप्रदाद्दयक भेदभावाांचा सामना करावा लागला. याचा पररणाम मद्दहला गट ाअद्दण प्रस्थाद्दपत 

सांस्था याांच्यात सांघषायत झाला.  तथाद्दप, कालाांतराने, त्याांच्या लक्षात ाअले की कायदेशीर 

सधुारणा, हस्तके्षपाची पद्धत ाअद्दण कमयचायाांचे प्रद्दशक्षण या सांदभायत दृद्दष्टकोनातील 

बदलाांसाठी ठोस पयायय सचुवणे ाअवश्यक ाअहे.  सावयजद्दनक द्दशक्षणासाठी, पटण्याजोग्या 

शैलीत द्दलद्दहलेले साद्दहत्य ाअवश्यक होते. ाऄद्दधकाद्दधक लोकाांपयांत पोहोचण्यासाठी 

दृकश्राव्य साद्दहत्य ाअवश्यक होते. मद्दहलाांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व्यावसाद्दयक सांस्था 

ाअद्दण शैक्षद्दणक सांस्था या गटाांशी सांपकय  साधत होत्या. या सांदभायत ाअांदोलन-प्रोप, मीद्दडया-

द्दनरीक्षण, चेतना वाढद्दवण्यासाठी सांसाधन सामग्री, साांस्कृद्दतक पयाययाांची द्दनद्दमयती, प्रकाशने, 

सांशोधन ाअद्दण दस्तऐवजीकरण, बकुस्टॉल, कायदेशीर मदत कायय यावर लक्ष कें द्दद्रत 

करणार े द्दवशेष स्वारस्य गट ऐ ांशीच्या दशकात ाऄद्दस्तत्वात ाअले ाअद्दण १९९० च्या 

दशकात एकद्दत्रत झाले. या गटाांनी स्वातांत्र्योत्तर भारतात एकमेकाांच्या द्दवकासात पूरक 

भूद्दमका बजावली. 

७.  नवीन महहला गटािंनी घेतलेले प्रश्न: 

महाराष्ट्रातील चांद्रपूर द्दजल्यातील पोलीस ठाण्यात १९७२ मध्ये रात्रीच्या वेळी 

पोद्दलसाांकडून सामूद्दहक बलात्कार झालेल्या मथरुा या द्दकशोरवयीन ाअद्ददवासी मलुीवर 

भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने द्ददलेल्या द्दनकालाद्दवरुद्धच्या मोद्दहमेने या चळवळीला गती 

द्दमळाली. ८ वषाांच्या कायदेशीर कारवााइनांतर सत्र न्यायालय, ाईच्च न्यायालय ाअद्दण 

सवोच्च न्यायालयात द्दतच्या सहानभूुतीशील वकील वसधुा धगमवार याांनी केलेल्या लढााइत 

द्दतचा दजाय, द्दतचा स्वाद्दभमान ाअद्दण द्दतची द्दवश्वासाहयता मथरुाने सवय काही गमावले.  कोटायने 

घोद्दषत केले की, मथरुवेर गणवेशातील परुुषाांनी बलात्कार केला नाही, परांत ु मथरुाने एक 

‘सहज गणु’ ाऄसलेली िी ाऄसल्याने लैंद्दगक सांबांधासाठी जाणूनबजूुन सांमती द्ददली.  वसधुा 

धगमवार ाअद्दण त्याांच्या कायदेशीर व्यवसायातील तीन सहकाऱ्याांनी ाऄत्यांत माद्दमयक ाअद्दण 

ताद्दकय कदृष््टया द्दवश्वासाहय शैलीत सवोच्च न्यायालयाच्या द्दनकालाला ाअव्हान देणार ेखलेु पत्र 

द्दलद्दहले.  या पत्राचा मदु्दद्रत माध्यमात मोठ्या प्रमाणात प्रचार झाला.  या मदुद््ाशी सांबांद्दधत 

दोन प्रमखु मिेु होते: ‘मथरुा बलात्कार प्रकरण’ पनु्हा ाईघडणे ाअद्दण ‘बलात्कार 

कायद्ाां’मध्ये सधुारणा ज्याने द्दियाांवर परुाव्याचा भार टाकला ाअद्दण बलात्काराची 

सांकुद्दचत व्याख्या केली. या मागण्याांभोवती मद्दहलाांचे गट तयार झाले.  त्याांनी ाअपल्या 

याद्दचकाांवर स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या, ाऄनभुवी वद्दकलाांची भाषणे ाऄसलेली ाऄभ्यास मांडळे 

काढली, रॅली, धरणे, सांबांद्दधत ाऄद्दधकाऱ्याांच्या कायायलयासमोर द्दनदशयने, पोस्टर प्रदशयने, 

नाटके, द्दस्कट्स, गाणी, मद्दहलाांवरील ाऄत्याचाराद्दवरुद्ध घोषणा, तयार केले.  वेगवेगळ्या 

वतृ्तपत्राांच्या सांपादकाांना पते्र द्दलद्दहली, मद्दहलाांच्या समस्याांवर प्रथमच वतयमानपते्र, माद्दसकाांत 

लेख द्दलद्दहले. सरुुवातीला त्याांनी बायको-बॅटरी ाअद्दण हुांडा-हत्या, बलात्कार ाअद्दण 

छेडछाड, ाऄश्लील द्दचत्रपट, नाटके ाअद्दण कामाच्या द्दठकाणी मद्दहलाांच्या छळावरील साद्दहत्य 

यासारख्या िी-द्दवद्दशष्ट समस्याांवर लक्ष कें द्दद्रत केले. लष्ट्करी कारवाया, सामाद्दजक 

बद्दहष्ट्कार, छेडछाड करणाऱ्याांचा घेराव, हुांडा परत द्दमळवण्यासाठी द्दववाद्दहताांच्या घराांवर 

छापे टाकणे याला राज्ययांत्रणेच्या वैमनस्य/ाअळशीपणाचा ाऄवलांब करावा लागला.  प्रत्यक्ष 

कृतीच्या या ाऄनभुवाांतून, मद्दहला गटाांच्या काययकत्याांना ाअधदु्दनक कुटुांबाांमध्ये (कामगार वगय, 
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मध्यमवगय ाअद्दण ाईच्चवगय), द्दवद्दवध धाद्दमयक समदुाय ाअद्दण द्दवद्दवध जाती सांघटनाांमध्ये 

काययरत ाऄसलेले शक्ती सांबांध समजले ाअद्दण जाणून घेतले. 

८. अन्यायकारक कौटुिंहिक कायद्ािंहवरुद्ध लढा: 

 द्दववाह, घटस्फोट, पालनपोषण, पोटगी, मालमते्तचे हक्क, मूल/मलुाांचा ताबा ाअद्दण 

पालकत्व हक्क यासांबांधी समस्याांना तोंड देत ाऄसलेल्या मद्दहलाांना पाद्दठांबा देत ाऄसताना, 

काययकत्याांना लक्षात ाअले की द्दवद्मान वैयद्दक्तक कायदे ाअद्दण बहुतेक पारांपररक कायदे 

मद्दहलाांशी भेदभाव करत ाअहेत. द्दमताक्षराच्या सांद्दहतेनसुार द्दहांदू मलुींना पालकाांच्या 

मालमते्ततील कोपसेनरी हक्काांपासून वांद्दचत ठेवण्यात ाअले होते.  पतीच्या व्यद्दभचाराच्या 

कारणावरून द्दिश्चन मद्दहला घटस्फोट घेाउ शकत नाहीत;  त्याला कू्ररता, पाशवीपणा 

ाअद्दण लबाडीची जोड द्ावी लागते.  द्दिश्चन पती फक्त त्याांच्या पत्नींना व्यद्दभचारी म्हणून  

त्याांना घटस्फोट देाउ शकतात. हे परुातन कायदे औपद्दनवेद्दशक काळात द्दब्रद्दटश 

नोकरशहाांच्या द्दहतासाठी ाऄांमलात ाअणले गेले होते ज्याांनी त्याांच्या कायदेशीर द्दववाह 

केलेल्या बायका ाआांग्लांडमध्ये होत्या ाअद्दण भारतीय द्दियाांसोबत सहवास करत.  पारशी 

नसलेल्या परुुषाांशी लग्न केलेल्या पारसी मलुींनी त्याांचे सांपत्तीचे हक्क गमवावे लागे ाअद्दण 

पारसी पतींच्या गैर-पारशी पत्नींना पारसी वैयद्दक्तक कायद्ानसुार पतीच्या मालमते्ततील 

केवळ ाऄधाय द्दहस्सा द्दमळत ाऄसे. शरीयत कायद्ाने मदु्दस्लम मद्दहलाांना पदाय लादून, 

बहुपत्नीत्व ाअद्दण परुुषाांना त्याच्या पत्नी/पत्नींना एकतफी घटस्फोटाची परवानगी देाउन 

ाअद्दण घटस्फोद्दटत मदु्दस्लम मद्दहलाांना पालनपोषणाच्या ाऄद्दधकाराांपासून वांद्दचत ठेवले जााइ.  

या सवय वैयद्दक्तक कायद्ाांचे मूळ तत्वज्ञान ाऄसे होते की: द्दिया परुुषाांच्या बरोबरीने नाहीत.  

ते द्दपतसृत्ताक द्दवचारसरणीवर चालतात. त्याांच्या धाद्दमयक पाश्वयभूमीचा द्दवचार न करता, ह े

वैयद्दक्तक कायदे द्दपतवृांश, द्दपतसृ्थान, परुुष ाअद्दण द्दियाांसाठी लैंद्दगक नैद्दतकतेचे दहुेरी 

मानक कायम ठेवतात ाअद्दण द्दियाांना परुुषाांवर ाऄवलांबून ाऄसल्याचे समजतात. द्दवद्दवध 

समदुायातील वैयद्दक्तक मद्दहलाांनी वैयद्दक्तक कायद्ाांच्या भेदभावपूणय पैलूांच्या घटनात्मक 

वैधतेला भारताच्या सवोच्च न्यायालयात ाअव्हान द्ददले ाअहे.   

 सवय धाद्दमयक पाश्वयभूमीतील द्दशद्दक्षत नोकरदार मद्दहला ाअद्दण गदृ्दहणींची वाढती सांख्या 

धमयद्दनरपेक्ष मद्दहला सांघटनाांकडे येत ाअहे.  बळजबरीने द्दववाह, ाअांतरजातीय, ाअांतरवगीय 

ाअद्दण ाअांतरधमीय द्दववाह, मालमते्तचे वाद, ाऄनैद्दतक सांबांध ाअद्दण पती व सासरच्या 

मांडळींकडून होणार े व्यद्दभचार, दगु्धद्दववाह या त्याांच्यासमोरील मखु्य समस्या ाअहते.  

बहुपत्नीत्व, घटस्फोट, मूल/मलुाांचा ताबा, मालमत्ता, व्यद्दभचार ाआ. वैयद्दक्तक कायद्ाांचा मिुा 

धाद्दमयक ओळखींमध्ये गुांफलेला ाऄसल्याने, धमयद्दनरपेक्ष मद्दहला चळवळीला द्दवद्दवध 

समदुायाांच्या ाईच्चभू्र लोकाांकडून, जनसांस्थाांकडून प्रचांड द्दवरोधाचा सामना करावा लागला.  

द्दपतसृत्ताक धमयद्दनरपेक्ष लॉबी ाअद्दण सांसदीय पक्ष ब्लॉक-व्होट्सचा फायदा घेत.  वैयद्दक्तक 

द्दिया (घटस्फोद्दटत, द्दनजयन, ाऄद्दववाद्दहत ाअद्दण दबावाखाली द्दववाद्दहत) प्रथागत 

कायद्ाांमधील भेदभावावर प्रश्नद्दचन्ह ाईपद्दस्थत करत होत्या.  महाराष्ट्र ाअद्दण द्दबहारमधील 

ाअद्ददवासी मद्दहलाांनी सवोच्च न्यायालयात जद्दमनीच्या हक्काची मागणी करणाऱ्या याद्दचका 

दाखल केल्या.  ाऄनेक मद्दहला गट (सहेली, द्ददल्ली, द्दवमोचना, बांगळुरू ाअद्दण मद्दहला 

ाऄत्याचाराद्दवरुद्ध मांच, मुांबाइ) ाअद्दण मानवी हक्क वकील सांघ (द लॉयसय कलेद्दक्टव्ह, मुांबाइ 
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ाअद्दण ाआांद्दडयन सोशल ाआद्दन्स्टट्यूट, द्ददल्ली) याांनी फक्त द्दलांगावर ाअधारीत ाऄसे ताांद्दत्रक 

तपशील ाऄसलेले मसदुे  ाअद्दण धमयद्दनरपेक्ष कौटुांद्दबक कायदे तयार केले ाअहेत. 

९.  कायदेहवषयक सुधारणा: 

 गेल्या ३० वषाांत मद्दहला ाअद्दण मलुींवरील द्दहांसाचाराचे कायदे ाऄद्दस्तत्वात ाअले ाअहेत.  

भारताने प्रथम कौटुांद्दबक न्यायालय कायदा (१९८४) लागू केला. कौटुांद्दबक द्दहांसाचारापासून 

मद्दहलाांचे सांरक्षण (DV) कायदा (२००५) मद्दहला चळवळीद्वार े कौटुांद्दबक द्दहांसाचारापासून 

वाचलेल्याांच्या द्दहताचे रक्षण करण्यासाठी दबाव ाअणल्यामळेु लागू करण्यात ाअला.  

कौटुांद्दबक द्दहांसाचार कायद्ाने मद्दहला ज्येष्ठ नागररकाांवरील द्दहांसाचार ('मानद्दसकदृष््टया 

ाऄयोग्य' प्रमाणपत्राचा गैरवापर), ाऄनाचार ाअद्दण कुटुांबातील सदस्य ाअद्दण नातेवााइकाांकडून 

मद्दहला ाअद्दण मलुींना वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडण्यासाठी कौटुांद्दबक द्दहांसाचाराची 

व्याख्या द्दवस्ततृ केली ाअहे. कायद्ाची द्दचन्हाांद्दकत वैद्दशष््टये ाऄशी ाअहेत: द्दनवासस्थानाच्या 

ाऄद्दधकाराची मान्यता, सांरक्षण ाऄद्दधकाऱ्याांच्या द्दनयकु्तीसाठी तरतूद ाअद्दण सेवा प्रदात्याांची 

मान्यता, सांरक्षण ाऄद्दधकारी ाअद्दण न्यायाधीशाांसाठी प्रद्दशक्षण, जागरूकता द्दनमायण करणे 

ाअद्दण कायदेशीर, समपुदेशन ाअद्दण ाआतर समथयन सेवाांसाठी ाऄथयसांकल्पीय वाटप.  मद्दहला 

चळवळीच्या सरुुवातीपासूनच कायदेशीर सधुारणाांना सवोच्च प्राधान्य द्ददले गेले ाअहे.  

मद्दहला सांघटनाांनी बलात्कार कायदा (१९८०) ाअद्दण हुांडा बांदी कायद्ात सधुारणाांसाठी 

मोहीम चालवली.  कौटुांद्दबक द्दहांसाचारापासून मद्दहलाांच्या सांरक्षणाची मागणी करणाऱ्या तीस 

वषाांच्या मोद्दहमेचा पररणाम २००५ मध्ये एक कायदा झाला. त्याचप्रमाणे मलुींच्या जन्मपूवय 

द्दनमूयलना भू्रणहत्याच्या द्दवरोधात सांघषायमळेु गभयधारणापूवय ाअद्दण प्री-नॅटल डायग्नोद्दस्टक तांत्र 

कायदा (२००२), जनद्दहत याद्दचका कामाच्या द्दठकाणी लैंद्दगक छळाचा सामना करण्यासाठी 

द्दबन-सरकारी सांस्थाांनी दाखल केलेल्या कामाच्या द्दठकाणी लैंद्दगक छळ प्रद्दतबांधासाठी 

सवोच्च न्यायालयाचे द्दनदेश, १९९७ मध्ये ाअले. हे सवय केले गेले ाऄसले तरीही, 

ाअपल्याला ाऄद्ाप ाऄद्दधक प्रयत्न करणे ाअवश्यक ाअहे. ाईदाहरणाथय, लैंद्दगक व्यापार ाअद्दण 

ाऄवयव प्रत्यारोपणासाठी मद्दहला ाअद्दण मलुींच्या क्रॉस-कां री तस्करीला सामोर ेजाण्यासाठी  

ाअता प्रदेशासाठी समान कायद्ाची जोरदार ाअवश्यकता ाअहे.  मद्दहलाांवरील द्दहांसाचाराची 

ाऄनेक प्रकरणे शेजारच्या कद्दमटी, सामदुाद्दयक सांस्था ाअद्दण लोकाऄदालत (लोक 

न्यायालय) मध्ये सोडवली जातात. मद्दहलाांवरील द्दहांसाचार हे िी-परुुष याांच्यातील 

ाऄसमान शक्ती-सांबांधाांचे प्रकटीकरण ाअहे यावर मद्दहला चळवळीने भर द्ददला ाअहे.  जर 

मद्दहलाांना समाजाने ाअद्दण ाऄद्दधकृत पाद्दठांब्याद्वार े सशक्त केले, तर समतोल लैंद्दगक न्याय 

द्दनमायण होाउ शकतो. 

१०. महहलािंचे पुनरुत्पादक अहधकार: 

जेव्हा द्दियाांच्या पनुरुत्पादक ाऄद्दधकाराांचा द्दवचार केला जातो, तेव्हा भारतातील मद्दहला 

गटाांचे बहुतेक प्रयत्न कुटुांब द्दनयोजन काययक्रमाांच्या नावाखाली केलेल्या ाऄद्दतरकेाच्या 

द्दवरोधात ाअहेत.  ाआांद्दडयन कौद्दन्सल ऑफ मेद्दडकल ररसचय, ऑल ाआांद्दडया ाआद्दन्स्टट्यूट ऑफ 

मेद्दडकल सायन्सेस ाअद्दण ाआद्दन्स्टट्यूट ऑफ ररसचय ाआन ररप्रॉडक्शन (IRR) ने मानवी 

द्दवषयाांवर ाअयोद्दजत केलेल्या बायो-मेद्दडकल सांशोधकाांच्या वैज्ञाद्दनक, वैद्कीय कायदेशीर 

ाअद्दण ऑपरशेनल ाअयामाांवर चचाय करण्याची तयारी दशयद्दवली होती.  यनुायटेड नेशन्स 
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पॉप्यलेुशन फां ड (UNFPA) (१९९८) ाअद्दण जागद्दतक ाअरोग्य सांघटना (WHO) याांनी 

लोकसांख्या धोरणाांबिल मागयदशयक तत्त्वे तयार केली ाअहेत ज्याचा प्रभाव लोकसांख्या 

द्दनयांत्रणासाठी मद्दहलाांना लक्ष्य करण्यापासून मद्दहलाांच्या पनुरुत्पादक ाऄद्दधकाराांकडे वळतो.  

जैव-वैद्कीय सांशोधनासाठी नैद्दतक मागयदशयक तत्त्वे देखील तयार करण्यात ाअली ाअहेत.  

ाऄजूनही भारताच्या ाऄांतगयत भागात, गरीब द्दिया ाऄपमानास्पद नसबांदी ऑपरशेन्स ाअद्दण 

ाऄसरुद्दक्षत ाआांजेक्शन ाअद्दण तोंडी गभयद्दनरोधकाांचे मखु्य लक्ष्य ाअहेत. द्दकशोरवयीन मलुी 

ाअद्दण गभयपातावरील ाऄलीकडील सांशोधनाांनी द्दकशोरवयीन गभयधारणेची समस्या, देह 

व्यापारासाठी तरुण मलुींची तस्करी ाअद्दण गनु्हेगारी न्याय प्रणालीची गुांतागुांत यावर प्रकाश 

टाकला ाअहे.  

द्दलांग द्दनधायरणाद्दवरुद्धच्या मोद्दहमेचा पररणाम कें द्रीय कायद्ाने ाऄम्नीओसेन्टेद्दसस, द्दक्रओन-

द्दव्हलााइ-बायोप्सी ाअद्दण भू्रणहत्येसाठी द्दलांग पूवय-द्दनवड तांत्राांवर बांदी घालण्यात ाअली.  

परांत,ु वास्तद्दवक जीवनात कायदा प्रभावी होण्यासाठी बरचे काही करणे ाअवश्यक ाअहे.  

सेंटर फॉर ाआन्क्वायरी ाआन हेल्थ ाऄाँड ाऄलााइड थीम्स (CEHAT) ाअद्दण लॉयसय कलेद्दक्टव्ह 

याांनी या कायद्ाच्या प्रभावी ाऄांमलबजावणीसाठी डॉ. साबू जॉजय याांनी दाखल केलेल्या 

याद्दचकेला (भारतीय सवोच्च न्यायालयात जनद्दहत याद्दचका) सांयकु्तपणे पाद्दठांबा द्ददला ाअहे. 

११.  दारूहवक्रीच्या हवरोधात लढा: 

सत्तरच्या दशकाच्या मध्यापासून, देशाच्या द्दवद्दवध भागात-ाअांध्र प्रदेश, मद्दणपूर, 

महाराष्ट्रातील ाअद्ददवासी द्दिया दारूद्दवक्रीच्या द्दवरोधात लढा देत ाअहेत.  परुुषाांमध्ये 

दारूचे व्यसन द्दनमायण होते, पररणामी कुटुांबे ाईध्वस्त होतात ाअद्दण मद्दहला ाअद्दण मलुाांवरील 

घरगतुी द्दहांसाचार होतो. ाअांध्र प्रदेशात १९९२ ते १९९३ या काळात ाॅऄरॅक द्दवरोधी चळवळ 

जोरात होती ाअद्दण ती वेगवेगळ्या स्तरावर ाआतर राज्याांमध्ये पसरली ४०,००० हून ाऄद्दधक 

मद्दहलाांनी एकत्र येणे ाअद्दण ाअांध्रमधील ाऄरॅक द्दललाव रोखणे हा भारतीय मद्दहला 

चळवळीतील एक ऐद्दतहाद्दसक ाऄध्याय होता.  महाराष्ट्रात, स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांमध्ये 

द्दनवडून ाअलेल्या मद्दहला प्रद्दतद्दनधींनी, पांचायती राज सांस्थाांनी (PRIs) राज्य सरकारला 

त्याांचा ब्लॉक/गाव/तालकुा 'ाऄल्कोहोल फ्री झोन' घोद्दषत करण्यास भाग पाडले. 

पररसरातील ५०% मद्दहलाांनी दारू द्दवक्री ाअद्दण द्दवतरण द्दवरोधात मतदान केले.   

     प्रगती तपासा.  

१)  भारतातील मद्दहलाांच्या राजकीय-सामाद्दजक हक्क चळवळीबिल तमुचे मत द्दलहा. 

२)  भारतातील मद्दहला चळवळीने हाती घेतलेल्या कायदेद्दवषयक सधुारणाांची चचाय करा. 

१२.६  महहला चळवळ आहण हवकास हवषय 

१९७० ाअद्दण १९८० च्या दशकात, मद्दहला चळवळीने ाऄथयव्यवस्थेपासून मद्दहलाांच्या 

ाईपेद्दक्षततेवर प्रकाश टाकला. मद्दहला काययकत्याांचे प्रयत्न मद्दहलाांच्या हक्काांसाठी ाअांदोलन 

ाअद्दण प्रचार, मद्दहलाांवरील वाढत्या द्दहांसाचाराच्या द्दवरोधात रस्त्यावरची लढााइ ाअद्दण 

कामाच्या द्दठकाणी लैंद्दगक छळाचा सामना करण्यासाठी सांघ द्दनमायण करण्यासाठी द्दनदेद्दशत 

केले गेले. १९९० च्या दशकात, मद्दहला चळवळीने परुुषाांसोबत भागीदारी करून 
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मद्दहलाांच्या सक्षमीकरणाच्या स्वताःच्या ाऄजेंडासह मखु्य प्रवाहात त्याांच्या कायदेशीर 

स्थानाची मागणी केली.  समाजातील सवय घटकाांमध्ये ते ाअपले सहयोगी ओळखण्यात 

यशस्वी झाले ाअहेत. त्याच्या कै्षद्दतज ाअद्दण ाईभ्या नेटवद्दकां गने माद्दहती तांत्रज्ञानाचा प्रभावी 

वापर, दळणवळण चॅनेल, ाअधदु्दनक व्यवस्थापकीय पद्धती, काययक्षम कायदा ाअद्दण 

सवु्यवस्था यांते्र याांच्या मदतीने द्दवकासाचा द्दवषय ाऄांमलात ाअणण्यासाठी ाऄनकूुल वातावरण 

द्दनमायण केले ाअहे.  दाररद्रय् गट, दद्दलत ाअद्दण ाअद्ददवासी मद्दहला, कमी द्दकमतीची घर,े 

पयायवरणीय ाअद्दण व्यावसाद्दयक सरुक्षा ाअद्दण मानवी हक्काांच्या समस्याांसाठी सवायत कठीण 

के्षते्र शैक्षद्दणक सांधी प्रदान करत ाअहते.  लोकशाही ाअद्दण बहुसाांस्कृद्दतक वातावरणाची 

खात्री करणे राज्य, राजकीय पक्ष ाअद्दण मद्दहला गटाांच्या लाभाथी ांचे कतयव्य ाअह ेज्यामध्ये 

मद्दहला काययकत्याय द्दवकासात्मक सांसाधनाांचे वाटप ाअद्दण शाळा, सामदुाद्दयक कें द्राांच्या 

बाांधकामासाठी द्दवकास द्दनधीचे न्याय्य ाअद्दण द्दलांग-न्यायपूणय द्दनणयय घेाउ शकतील.  क्रीडा-

क्लब, लायब्ररी, वाचन कक्ष, कमी द्दकमतीची रुग्णालये ाअद्दण गरीब गटाांसाठी कमी 

द्दकमतीची घर,े द्दनवडून ाअलेल्या मद्दहला प्रद्दतद्दनधींद्वारे लैंद्दगक समानतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी जेंडर बजेद्दटांग हे साधन म्हणून वापरले जाते. 

१२.७  सामाहजक चळवळी आहण मखु्य प्रवाहातील राजकीय प्रहक्रया 

मद्दहला चळवळ ाअद्दण राज्य याांच्यात सहकायय ाअद्दण सांघषय दोन्ही के्षते्र ाअहेत.  कायदेशीर 

सधुारणा, लैंद्दगक ाऄथयसांकल्प ाअद्दण द्दहांसाचारातून वाचलेल्या मद्दहलाांना सांस्थात्मक सहाय्य 

प्रदान करण्याबाबत, मद्दहला चळवळीने राज्यासोबत (द्दवशेषताः गनु्हेगारी न्याय प्रणाली) 

काम केले ाअहे.  भेदभाव करणाऱ्या कौटुांद्दबक कायद्ाांबाबतही मद्दहलाांच्या चळवळीने 

राज्यासोबत लढा द्ददला ाअहे ाअद्दण सरुद्दक्षत पयायवरण, पाणी, ाऄल्पसांख्याकाांवरील 

ाऄत्याचार, मेगा प्रकल्पाांसाठी जनतेचे द्दवस्थापन ाऄशा लोकचळवळीवर राज्याची दहशत 

पसरली ाअहे.  पाश्चात्य िी मकु्ती चळवळीद्वार े लोकद्दप्रय झालेल्या 'पसयनल ाआज 

पॉद्दलद्दटकल' या ब्रीदवाक्याने शहरातील ाऄनेक मद्दहला गटाांना ाअकद्दषयत केले ज्याांना 

मद्दहलाांवरील द्दहांसाचाराची वैयद्दक्तक प्रकरणे केवळ 'वैयद्दक्तक समस्या' नसून सामाद्दजक-

साांस्कृद्दतक, ऐद्दतहाद्दसक, राजकीय पररणाम ाअहेत ाअद्दण ाअद्दथयक वास्तव ज्यामध्ये 

भारतीय मद्दहलाांना द्दटकून राहावे लागले.  पररणामी, द्दियाांना प्रभाद्दवत करणार े ाअद्दण 

बलात्कार, कौटुांद्दबक द्दहांसाचार, हुांडा-हत्या, कामाच्या द्दठकाणी छळ याांसारख्या वैयद्दक्तक 

समस्या म्हणून हाताळले गेलेले प्रश्न मद्दहला चळवळीच्या ‘सावयजद्दनक-राजकीय ाऄजेंड्यावर’ 

ठेवण्यात ाअले. नवीन मद्दहला गटाांच्या दबावामळेु मखु्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाांना देखील 

द्दकमान त्याांच्या सावयजद्दनक भाषणाांमध्ये, पे्रस स्टेटमेंट्स ाअद्दण द्दनवडणूक जाहीरनाम्याांमध्ये 

मद्दहलाांच्या समस्याांबिल ाऄद्दधक काळजी दाखवायला भाग पाडले. १९८० मधील 

देशव्यापी बलात्कारद्दवरोधी ाअांदोलनानांतर, मद्दहलाांवरील द्दहांसाचाराची प्रकरणे ही पक्षाांसाठी 

द्दनवडणूक लढााइत तसेच स्थाद्दनक सत्तासांघषाांमध्ये स्पधयकाांच्या द्दवरोधात गणु 

द्दमळद्दवण्याचा मिुा बनला. 

िी सांघटनाांच्या खऱ्या ाऄथायने कृद्दतशील चळवळीची १९७५ ते २००० ही २५ वषे होती. 

द्दियाांचे प्रश्न ाऄगद्दणत ाअद्दण िी चळवळींची शक्ती मयाय द्ददत ाअद्दण ाअपल्याला भौगोद्दलक 

के्षत्रातल्या प्रश्नाांची बाांद्दधलकी जास्त मानणारी. त्यामळेु काही द्दवधायक काययक्रम हाती 

घेाउन द्दियाांची पररद्दस्थती सधुारण्यासाठी त्याांनी पावले ाईचललेली द्ददसून येतात. िी 
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मकु्ती सांघटनेने ‘िी मकु्तीची ललकारी’ हे चळवळीतल्या प्रबोधनात्मक ाअद्दण 

मनोरांजनात्मक सोप्या चालीवरच्या गाण्याचे पसु्तक तयार केले. ते ाआतके लोकद्दप्रय झाले 

की त्याच्या पन्नास हजार प्रती खपल्या. 

मद्दहला मांडळे, कारखाने, शेतमजूर द्दिया याांच्यासमोर कलापथकाचे काययक्रम करताना 

सरुुवातीला जोशपूणय म्हटल्या जाणाऱ्या या गाण्याने एकोप्याची भावना द्दनमायण होाइ ाअद्दण 

ाईत्साहपूणय वातावरणात पढुचे काययक्रम सादर होत. ‘मलुगी झाली हो’ हे ाऄसेच पथनाटय़ 

ाअद्दण प्रभावीपणे त्यातून द्ददसणारी िी जीवनाची द्दवदारक शोकाांद्दतका यामळेु ाआतके 

पररणामकारक ठरले की त्याचे १२०० ाऄद्दधक प्रयोग झाले. नाउ भाषेत त्याचे रूपाांतर 

होाउन ते ाआतर राज्याांमध्ये पोचले. ाअांतरराष्ट्रीय मद्दहला ाऄद्दधवेशनातही ते सादर करण्यात 

ाअले. १९८६ मध्ये याच िी मकु्ती सांघटनेने ‘पे्ररक ललकारी’ हे मखुपत्र सरुू केले. द्दियाांचे 

ाअरोग्य, द्दशक्षण, दाररद्रय़, बेकारी, द्दहांसा, कुटुांबद्दनयोजन, िीद्दवषयक कायदे ाअद्दण पयायवरण 

हे द्दवषय त्यात प्रामखु्याने चद्दचयले जात. दृश्य माध्यमे ही द्दलद्दखत माध्यमाांपेक्षा ाऄद्दधक 

पररणामकारक ाऄसतात. त्यामळेु माद्दसक पाळी, गरोदरपण, बाळांतपण याांची शािशदु्ध 

माद्दहती देण्यासाठी ‘कहाणी नहाणीची’, ‘कहाणी नाउ मद्दहन्याांची’, ‘कहाणी जन्माची’ ाऄसे 

स्लााआड शो तयार करण्यात येाउन ते द्दियाांपयांत पोचवले गेले. याच काळात पणु्यातून 

‘बायजा’ माद्दसक द्दनघत होते. ग्रामीण भागातील द्दियाांचे प्रश्न ाअद्दण त्यासाठी चालणारे 

द्दवद्दवध ाईपक्रम यावर या माद्दसकाचा द्दवशेष भर होता. ‘द्दमळून साऱ्या जणी’ हे माद्दसकही िी 

प्रश्नाांनाच वाद्दहलेले ाऄसून गेली चौदा वषे िी-परुुष सांवादावर द्दवशेष भर देाउन ते 

ाऄव्याहतपणे चालू ाअहे. १९८३ मध्ये ‘सहेली’ या द्ददल्लीतील िी सांस्थेने भारतातील िी 

प्रद्दतद्दनधींची एक काययशाळा घेतली. द्दियाांच्या जीवनात सकारात्मकता ाअणणे, द्दियाांची 

एकजूट घद्दनष्ठ करणे, द्दवद्दवध प्राांताांतील द्दियाांमध्ये सांवाद प्रस्थाद्दपत करणे, त्यातून 

वगयधमयजातीभेद नष्ट करणे, मनोरांजनाच्या माध्यमातून द्दियाांच्या समस्या पषृ्ठस्तरावर 

ाअणणे ाआत्यादी ाईद्दिष्टय़े ठेवून यात गीत, नाटय़, नतृ्य, द्दचत्रकारी ाऄशी द्दवद्दवध सते्र ाअखली 

होती. मद्दहलाांच्या शक्तीच्या पारांपररक स्रोतावर लक्ष कें द्दद्रत करून दगुाय, चांडी, काली या 

शद्दक्तमान देवताांच्या प्रद्दतमाांचे ाअद्दण कतृयत्वाचे पनुरुज्जीवन करून ाअधदु्दनक िीला द्दतच्या 

ाऄांगातील छुप्या िी शक्तीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न या दशकात (१९९० ते 

२०००) प्रामखु्याने झाला. यात ाआांद्ददरा गाांधींच्या हत्येनांतर शद्दक्तशील नारीचे प्रतीक म्हणून 

या राष्ट्रमातेच्या हातातून रक्त द्दठबकत ाअहे ाऄशी पोस्टसयही होती. 

तेलांगणा ाअांदोलन ाअद्दण द्दचपको ाअांदोलनातील झुांजार द्दियाांच्या कामाच्या कथा ऐकवून 

द्दियाांना स्फूती यावी म्हणून हैदराबादच्या िी शक्ती सांघटनेने कथाकथनाचे काययक्रमही 

ाऄनेक द्दठकाणी केले. महाराष्ट्रातही द्दजजाबााइ, ताराबााइ, ाऄद्दहल्याबााइ, राणी लक्ष्मीबााइ 

ाआत्यादी पराक्रमी ऐद्दतहाद्दसक द्दियाांच्या ाअयषु्ट्यावर ाऄनेक द्दठकाणी व्याख्यानमाला 

ाअयोद्दजत झाल्या. तसेच िी प्रश्नाांवर लोकाांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी गणेश ाईत्सव द्दकां वा 

तत्सम प्रसांगी तरुण-तरुणींचे मानस समजण्यासाठी प्रश्नावली भरून घेण्यात ाअल्या ाअद्दण 

मग महाद्दवद्ालयात त्याबिल चचाय घेण्यात ाअल्या. 

ाऄशा प्रयत्नाांचे दृश्य पररणाम लगेच वतयन बदलात द्ददसून ाअले नाहीत. तरी द्दनदान 

याबाबतचे द्दवचार तरी सरुू होतात ाअद्दण सांवेदनशील मनात कुठे तरी द्दठणगी पडतेच. 
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१९९६ मध्ये बांगळुरूमध्ये द्दमस ् वल्डय सौंदयय स्पधाय भरवण्यात ाअल्या होत्या. जागद्दतक 

स्तरावरची ाऄशी स्पधाय भारतात प्रथमच भरवण्यात येत होती. िीच्या सौंदयायचां ाऄसे 

प्रदशयन ही भारतीय सांस्कृती नाही ाअद्दण या स्पधायच्या द्दनद्दमत्ताने सौंदययप्रसाधने ाईत्पादन 

करणाऱ्या कां पन्या ाअपल्या मालाची प्रचांड जाद्दहरात करतात. या स्पधाय म्हणजे एक प्रकार े

िी शरीराचे व्यापारीकरणच ाअहे या द्दवचाराने स्पधायच्या वेळी द्दियाांनी बाहेर रस्त्यावर 

फार मोठी द्दनदशयने करून ाअपला द्दनषेध नोंदवला. ाऄन्यत्रही ाऄनेक द्दठकाणी द्दनदशयने 

करण्यात ाअली. स्पधायद्दवरोधात ाऄनेक द्दठकाणी लेख छापून ाअले. ७० ते ८०च्या दरम्यान 

जाद्दहरातीतील ाऄश्लीलता, पोस्टसयवर केले जाणार ेिी देहाचे प्रदशयन, काही नाटकाांमधील 

ाऄश्लील दृश्ये, द्दसनेमातील ाऄधयनग्न द्दियाांची नतृ्ये याांच्या द्दवरोधात द्दठकद्दठकाणी िी 

चळवळींतफे जोरदार द्दनदशयने होत होती. काही द्दठकाणी पोद्दलसाांच्या मदतीने ाऄश्लील 

पोस्टसय काढून टाकली गेली. काही द्दवद्दशष्ट नाटकाांचे प्रयोग बांद पाडण्यात ाअले, पण 

एकूणच ाऄशा प्रकारच्या द्दवरोधाांना द्दियाांना फारसे यश लाभले नाही. गेल्या १५, २० वषाांत 

सौंदयय स्पधायना प्रचांड मोठा पाद्दठांबा द्दमळतो ाअहे ाअद्दण प्रद्दसद्धी, प्रद्दतष्ठा, पैसा याांचे 

झगमगीत वलय लाभल्याने मध्यमवगीय तरुण द्दियाही याकडे ाअकृष्ट झाल्या ाअहेत. 

माध्यमातील िी देहाचे प्रदशयन ही गोष्ट ाअता ाआतकी सावयद्दत्रक ाअद्दण सरावाची बनली ाअहे 

की, पे्रक्षक द्दियाांमधेही एक सावयजद्दनक बद्दधरता ाअली ाअहे. दृश्य माध्यमे, साद्दहत्य, कला, 

द्दचत्रकारी यातील बलात्काराची दृश्ये, ाऄधयनग्नता, ाईपभोगाची वस्तू म्हणून होणार े िीचे 

द्दचत्रण याांना एक तथाकद्दथत परुोगाद्दमत्वाची सामाद्दजक चौकट लाभत ाअह,े त्यामळेु त्या 

द्दवरोधात ाअवाज ाईठवणार ेप्रतीगामी, जनुाट बरुसटलेल्या द्दवचाराांचे ाऄसे ठरवण्याचीही एक 

मनोवतृ्ती समाजात द्दनमायण होत ाअहे. त्यामळेु त्या द्दवरोधात ाअवाज ाईठद्दवणाऱ्या 

िीवाद्ाांचा ाअवाजही काळाच्या ओघात क्षीण होाउन लपु्त झाला ाअह.े कदाद्दचत् 

भारतााआतकी िी जीवनाची दोन ध्रवुीय द्दचते्र क्वद्दचतच ाआतरत्र ाअढळतील. एका बाजूला 

माध्यमातील िीचे द्दवकृत द्दचत्रण, ाऄधयनग्नता, फॅशन शोज, पाटय़ाय, द्दडस्को क्लब, 

द्दियाांमधील वाढती व्यसनाधीनता, ‘सोसायटी गल्सय ’ची वाढती सांख्या ाअद्दण दसुऱ्या 

बाजूला पती परमेश्वर मानून, सवय सौभाग्य ाऄलांकार घालून वडाला फेऱ्या मारणाऱ्या, 

करवाचौथचे व्रत करणाऱ्या, हरताद्दलका पजुणाऱ्या ाईपासतापास व्रतवैकल्ये, पूजााऄचायचे 

सोहळे सजवणाऱ्या, ाऄांधद्दवश्वास, ाऄांधश्रद्धा याांच्या ाअहारी जाणाऱ्या द्दिया! या दोन्ही 

टोकाच्या द्दियाांना समतोल मध्याांकडे ाअणण्याची शक्ती ाऄसणाऱ्या चळवळी भारतामध्ये 

रुजू शकलेल्या नाहीत. तरीही खऱ्या ाऄथायने परुोगामी द्दवचाराांच्या ाऄसलेल्या, स्वतांत्रपणे 

द्दनणयय घेणाऱ्या, सारासारद्दवचाराांची कुवत ाऄसणाऱ्या, प्रथा-परांपरा- सण- रीद्दतररवाज 

ाऄांधपणे न ाऄनसुरणाऱ्या ाअद्दण द्दनदान ाअपल्या वैयद्दक्तक ाअयषु्ट्यात चाांगल्या ाऄथायने 

पररवतयन घडवून ाअणणाऱ्या ाऄनेक द्दियाांचा एक जातधमयद्दनरपेक्ष ‘ाअधदु्दनक’ वगय तयार 

झाला.  

२००० पूवीच्या िी चळवळींपढेु ाऄनेक ाअव्हाने होती ाअद्दण ाअपापल्या मयाय द्ददत कुवतीत 

त्याांनी त्यातून वाट काढलीही. द्दवशेषत: रात्री, ाऄपरात्री घरातून बाहेर काढल्या गेलेल्या, 

शोद्दषत, ाऄत्याचारग्रस्त, घटस्फोद्दटत द्दियाांसाठी तात्परुती द्दनवारा कें द्रे, मोफत वद्दकली 

सल्ला, समपुदेशन, ाअद्दथयक-मानद्दसक ाअधार, रोजगाराची व्यवस्था यासाठी िी मकु्ती 

सांघटना, नारी समता मांच, भारतीय िी शक्ती जागरण, िी ाअधार कें द्र ाआत्यादी ाऄनेक 

सांस्थाांनी ाऄशी तात्परुती द्दनवारा कें द्रे काढली. पढुील काळात चोवीस तास सल्ला देणारी 
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हेल्पलााआन सरुू झाली. मद्दहला दक्षता सद्दमतीने मुांबाइ, द्ददल्ली, बांगळुरू, हैदराबाद ाआथे 

शासनमान्य कुटुांब सल्ला कें द्रे सरुू केली. कायदेद्दवषयक सल्ला देणारी कें द्रे ाईघडली. 

द्ददल्ली, कनायटक, ाअांध्र प्रदेश ाआथे ाअपत्कालीन द्दनवार ेाईभे केले. मुांबाइत ३ हजार प्रकरणाांत 

कें द्रामाफय त वैद्कीय, मानसोपचार, पोद्दलसाांशी सांवाद ाआत्यादी मदत देण्यात ाअली. 

द्दियाांशी सांबांद्दधत कायद्ातील त्रटुी दूर होण्यासाठी कायदाद्दवषयक ाऄभ्याससते्र भरवण्यात 

ाअली, तर पणु्याच्या समाजवादी मद्दहला सभेने शासनाच्या सहकायाय ने जन-कें द्रे (कम्यदु्दनटी 

सेंटसय), ाअरोग्य कें द्रे, साक्षरता कें द्रे सरुू केली. समाजवाद, कायदे, ाअरोग्य, द्दशक्षण या 

द्दवषयाांवर १६ पदु्दस्तका प्रद्दसद्ध केल्या. द्दफद्दलप्स ाआांद्दडयाच्या सहकायाय ने लाकडी खेळणी 

करणे, वायर वााआांद्दडांग, द्दिद्दलांग करणे ाऄशी कौशल्ये द्दशकवून ाऄथायजयनाची सोय करण्यात 

ाअली. नोकरी करणाऱ्या द्दियाांसाठी पाळणाघराची जरुरी होती, ाऄनेक िी सांस्थाांनी त्या 

काळात ाऄशी पाळणाघर ेसरुू केली. 

िी-परुुष समानता, द्दववाह सांस्था, जोडीदाराची द्दनवड, लैंद्दगक द्दशक्षण ाआत्यादी िीद्दवषयक 

मिेु घेाउन महाद्दवद्ालयीन मुलामलुींची द्दशद्दबर ेाअयोद्दजत केली. कुमारवयीन मलुामलुींची 

द्दजज्ञासा, मूल्यद्दशक्षण, द्दकशोरवयीन मलुींना वयात येताना मागयदशयन यासाठी िी मकु्ती 

सांघटनेने द्दजज्ञासा प्रकल्प हाती घेतला. पाद्दलके च्या शाळेतील २००० मलुींना मागयदशयन 

केले. शाळाांमधून पालकाांसाठी समपुदेशन कें द्रे काढण्यात ाअली. मलुींच्या द्दशक्षणात 

येणाऱ्या ाऄडचणी, सोयींचा ाऄभाव, ाअद्दथयक दबुयलता, गैरसोयी, ाऄसरुद्दक्षतता याकडे मद्दहला 

ाअघाडीने द्दवशेष लक्ष द्ददले. जीवनाश्यक वस्तू द्दवजेचे वाढते दर यावर द्दनयांत्रण ाऄसावे, 

स्वस्त धान्य दकुानातील भ्रष्टाचाराला ाअळा घालावा, द्दपण्याचे पाणी सहज ाईपलब्ध व्हावे, 

प्रसारमाध्यमातील ाऄांधश्रद्धा व धाद्दमयक कट्टरतावाद थाांबवावा, द्दलांगभेदावर ाअधाररत 

श्रमद्दवभागणी तोडली जावी, ाऄसांघद्दटत के्षत्रातील द्दियाांनी एकत्र येाउन ाअपल्या मागण्या 

माांडाव्यात. त्याांनाही बोनस व बाळांतपणाची हक्काची रजा द्दमळावी ाआत्यादी मागण्या िी 

मकु्ती ाअांदोलन सांपकय  सद्दमतीने वारांवार करून त्याांचा पाठपरुावा केला. 

घरकाम करणाऱ्या कामकरी द्दियाांनी पणु्यात ाईत्स्फूतय सांप केला व त्यातून मोलकरीण 

सांघटना तयार झाली. लाल द्दनशाण पक्षातील िी काययकत्याांनी त्याांना सतत पाद्दठांबा द्ददला. 

ाऄांगणवाडी योजनेमळेु एक लाखाांवर द्दियाांना रोजगार द्दमळाला. ाऄांगणवाडी द्दियाांची 

एकजूट चाांगली ाऄसून ाअपल्या मागण्याांसाठी त्या वारांवार मोचे काढतात. धरणे धरतात. 

पररचाररका सांघटनाही वेळोवेळी ाअपल्या मागण्याांसाठी जागरूक राहून एकजटुीने काम 

करत ाअहेत. कचरा वेचक द्दियाांची सांघटना बाांधणे, त्याांना परवाना द्दमळवून देणे, 

भांगारमालाला योग्य भाव द्दमळवून देणे, ओला-सकुा कचरा वेगळा करण्याचे द्दशक्षण, ओल्या 

कचऱ्याचे खत बनवणे, त्याांच्या मलुाांसाठी खेळवाडी चालवणे, मलुींना द्दशकायला प्रवतृ्त 

करणे ाआत्यादी कामे जशी िी मकु्ती सांघटनेतफे चालतात तशीच द्दनरांतर द्दशक्षण 

योजनेमाफय त एस.्एन.्डी. द्दवद्ापीठातही चालतात. याद्दशवाय नमयदा बचाव ाअांदोलन, 

ाऄांधश्रद्धा द्दनमूयलन, पयायवरण रक्षण, लोकद्दवज्ञान चळवळ, ाऄण्वि द्दवरोधी मोहीम यातही 

िी चळवळींचा सहभाग राद्दहला.  

 आपली प्रगती तपासा. 

 १)  स्वातांत्र्योत्तर  कालखांडातील भारतातील िीमकु्ती चळवळीचे मूल्याांकन करा. 



 

 

द्दहांदू कोड द्दबल  

ाअद्दण मद्दहला चळवळ 
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१२.८ महहला सिलीकीकरणाकडे वाटचाल  

भारताच्या ग्रामीण ाअद्दण ाअद्ददवासी भागाांमध्ये द्दझरपत या चळवळीने वेग घेतला ाअह.े 

लाभाथी ते सहभागी ाऄशा वेगवेगळ्या रूपात चळवळीशी सांलग्न मद्दहला काययरत ाअहेत. 

मद्दहला सबलीकरणाच्या मोद्दहमेमध्ये पत्रकार, द्दशक्षणतज्ज्ञ, डॉक्टसय ाअद्दण ाईद्ोजक ाऄशा 

द्दवद्दवध व्यवसायाांतील मद्दहला ाईत्साहाने सामील झाल्या ाअहेत. 

िी-चळवळ ही ाऄनेकाथायने समाजाद्दभमखु ाअद्दण बहुपेडी चळवळ म्हणता येाइल. या 

चळवळीची ाईत्क्राांती ाअद्दण व्याप्तीचे वणयन केवळ कालक्रमानसुार द्दकां वा द्दवचारधारेनसुार 

द्दकां वा भौगोद्दलक पररद्दस्थतीच्या एकल मापदांडाांने करता येणार नाही. ही चळवळ ाऄनेक 

टप्प्याांतून गेली ाअहे. चळवळीच्या मूलभूत ाईद्दिष्टाांचा साराांश तीन महत्त्वाच्या मदु्ाांमध्ये 

द्ददला जााउ शकतो.  

समान हक्काांसाठी सांघषय , भेदभावाच्या प्रथा नष्ट करणे, द्दियाांना सबल व सक्षम बनवणे. या 

चळवळीत मद्दहला, परुोगामी परुुष, स्वयांसेवी सांस्था ाअद्दण सरकार याांचा सकारात्मक 

सहभाग ाअहे. ही चळवळ वेगवेगळ्या दृष्टीकोनाद्वार े ाअद्दण बदलत्या प्रद्दतमानाद्वार े

जोरदारपणे काययरत ाअहे. 

१२.९ सारािंश 

डॉ. ाअांबेडकर याांनी ाअयषु्ट्यभर ाऄस्पशृ्य समाज व द्दियाांच्या हक्काांसाठी सांघषय केला. िी 

ही समाजामध्ये व कुटूांबामध्ये महत्वाची जबाबदारी पार पाडत ाऄसतानासधु्दा द्दतला गौण व 

दयु्यम स्थान देण्यात ाअले होते. द्दहांदू सांद्दहता द्दवधेयकाच्या माफय त द्दियाांची गलुामद्दगरीतून 

सटुका करण्याचे द्दवधेयक (१९४८) त्याांनी द्दवद्दधमांडळासमोर मान्यतेसाठी माांडले. द्दहांदू 

कायदयाची सधुारणा करुन ते एकाच सांद्दहतेत ाअणण्याचे काम जवळजवळ १० वषे चालले 

होते. भारत सरकारने सर बी. एन. राव याांच्या ाऄध्यक्षतेखाली एक सद्दमती नेमून 

देशभरातील प्रमखु द्दवचारवांताची व कायदेपांद्दडताांची मते द्दवचारात घेाउन हे द्दवधेयक तयार 

केले होते. 

द्दहांदू कोडातील काही कायदे मांजूर होणे म्हणजेच कायदयाच्या ाआद्दतहासाद्दतल एक 

क्राांतीकारी घटना होय कायदयाने भारतीय द्दियाांच्या जीवनात ाअमलुाग्र पररवतयन 

घडण्यास सरुुवात झाली. या कायदयाने िी परुुषाच्या दजायत समानता प्रस्ताद्दपत केली. 

ाअांबेडकराांचे द्दहांदू कोड द्दबल पूणयपणे मान्य झाले ाऄसते तर द्दहांदू समाजातील सवय भेद 

ाऄन्याय ाअद्दण द्दवषमता नष्ट होवून द्दहांदू समाज हा ाऄत्यांत तेजस्वी ाअद्दण बलशाली झाला 

ाऄसता. तरी सधु्दा डॉ. बाबासाहेबाांच्या प्रयत्नामळेु समाजात द्दियाांना समानतेची वागणूक 

तसेच ाऄनेक सवलती प्राप्त झाल्या त्याांनांतर भारतीय शासनाने िी सांरक्षणासाठी ाऄनेक 

कायदे काढून द्दियाांना ाअधूद्दनक काळात सवय के्षत्रात समानतेची भूद्दमका प्राप्त करून द्ददली. 

परांत ुडॉ बाबासाहेब ाअांबेडकराचे िी ाई  राचे कायय ाऄद्दतशय महत्वाचे ाअहे.  

िी-परुुष समानता ाअद्दण मद्दहला सक्षमीकरणापयांत मद्दहलाांच्या प्रगतीच्या प्रदीघय सांघषायमागे 

भारतातील मद्दहला चळवळ ाअहे. गेल्या शतकाच्या द्दवसाव्या दशकापयांत हा सांघषय िी-

परुुषाांनी चालवला होता. गाांधीजींनी राजकारणात प्रवेश केल्यावरच, त्याांच्या 
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नेततृ्वाखालील राष्ट्रवादी चळवळीचे मध्यमवगीय चळवळीतून जनाअांदोलनात रूपाांतर 

झाले, तेव्हाच मद्दहलाांनी प्रथमच ाऄपांगत्वाच्या द्दवरोधात ाअवाज ाईठवला ाअद्दण त्या 

द्दवरोधात ाईठाव ाअद्दण सांघषय  केला. केवळ द्दब्रटीश राजवटीतच नाही तर द्दपतसृत्ताक 

प्रद्दक्रयेत, द्दियाांना ाऄनेक हक्क ाअद्दण सामाद्दजक स्वातांत्र्य द्दमळाले ाअद्दण ाआतर ाऄनेक 

ाऄद्दधकार ाऄनदुान म्हणून प्राप्त झाले.  मद्दहलाांच्या एका मोठ्या वगायला हे वास्तव ाईपलब्ध 

करून देण्यासाठी ाऄजूनही बरेच काही साध्य करणे ाअवश्यक ाअहे ाअद्दण ाऄनेक ाऄडथळे 

येत ाऄसले तरी, मद्दहला चळवळीने मद्दहलाांच्या समस्याांना कें द्रस्थानी ाअणले ाअहे ाअद्दण 

त्याांना ाऄद्दधक दृश्यमान केले ाअहे. समानतेसाठी मद्दहलाांच्या लढ्यात मोठे योगदान द्ददले 

ाअहे. 

१९७० पासून, ग्रामीण ाअद्दण शहरी गरीब, औद्ोद्दगक कामगार वगय, ाअद्ददवासी जनता 

ाअद्दण ाऄल्पसांख्याकाांच्या समस्याांवर प्रकाश टाकणायाय सामाद्दजक चळवळींच्या द्दवकासामळेु 

रस्त्यावरील लढााइ, औपचाररक द्दशक्षण ाअद्दण धोरणात्मक द्दवचाराांची एकद्दत्रत ताकद 

ाऄसलेल्या नवीन प्रकारच्या मद्दहला द्दनणययकत्याांचा ाईदय झाला.  द्दवरोधाच्या राजकारणाचा 

एक भाग ाऄसल्याने त्याांना प्रचांड प्रद्दतकूल पररद्दस्थतीत काम करावे लागले.  नव्वदच्या 

दशकात, समाजातील ाआतर के्षत्राांनीही सक्षम ाअद्दण ाईच्च पात्र मद्दहलाांना द्दनणयय घेणा    

सांस्थाांमध्ये स्थान द्ददले.  सध्या, द्दवकासाद्दभमखु सांस्थाांमध्ये राज्य ाअद्दण कें द्र सरकार, 

व्यवस्थापन ाअद्दण कामगार सांघटना, जनसांस्था, शैक्षद्दणक सांस्था याांचे द्दलांग 

सांवेदनशीलीकरण हे सवोच्च प्राधान्य ाअहे.  गेल्या दोन दशकाांत, महत्त्वाच्या पदाांवर काम 

करणाऱ्या मद्दहलाांना जेव्हा-जेव्हा त्याांनी पूणय पाठपरुावा केला तेव्हा त्याांना सकारात्मक 

ाऄनभुव ाअला ाअहे ाअद्दण त्याांनी पररश्रमपूवयक ाअद्दण द्दनभययपणे समस्याद्दनवारकाांची भूद्दमका 

बजावली ाअहे.  त्याच वेळी, ाऄनेक द्दठकाणी त्याांना प्रचांड परुुषी वैमनस्य ाअद्दण शारीररक 

द्दहांसाचाराचा सामना करावा लागला ाअहे.  सावयजद्दनक जीवनातील सक्षम मद्दहला ज्याांनी 

द्दवतरणात्मक न्यायाच्या तत्त्वाांना चालना द्ददली ाअहे त्याांना लोकाांचा पाद्दठांबा द्दमळाला ाअहे. 

एकद्दवसाव्या शतकाच्या गेल्या १३ वषाांत िी जीवनात क्राांद्दतकारी बदल झाले. 

तांत्रज्ञानाच्या रट्ेयाने िी-परुुष हा भेद कमी होाउ लागला. ाअत्यांद्दतक व्यद्दक्तवादामळेु कुटुांब 

सांस्कृती द्दटकणार की नाही, ाऄशी भीती द्दनमायण झाली. एखादे मूल हवे द्दकां वा मूल नकोच, 

ाऄशी वतृ्ती द्दनमायण झाली. हाती पैसा ाअल्याने चैनीचे ाअयषु्ट्य, दागदाद्दगने, कपडेलते्त याांची 

मनसोक्त खरदेी, सौंदययप्रसाधनाांचा ाऄद्दतरके व देहाचा ाअकषयकपणा द्दटकवण्यासाठी 

वैद्कीय ाईपचार हे करण्यात द्दियाांना सांकोच ाईरला नाही. जाद्दहराती, मॉडेद्दलांग, 

माद्दलकाांमधील सहभाग, द्दसनेके्षत्रातील वावर याांतून देहप्रदशयन करणे हा प्रद्दसद्धी, पैसा व 

प्रद्दतष्ठा द्दमळद्दवण्याचा राजमागय ठरला. द्ददल्लीत काढण्यात ाअलेला स्लट ( बेशरमी ) मोचाय  

हे ाअत्यांद्दतक व्यद्दक्त-वादाचे ाईदाहरण ाअहे. िी देहाचे वस्तूकरण नको म्हणणारी कालची 

िी ाअज स्वत:च वस्तूकरणाच्या जाळ्यात ओढली गेली ाअहे. सरोगेट मदरहूड, 

स्पमयबाँकेकडून ाऄपत्यद्दनद्दमयती, द्दववाहाद्दवना सहजीवन, द्दववाहाद्दवना ाऄपत्य, द्दववाहबाय 

लैंद्दगक सांबांध, समद्दलांगी कुटुांब याांतून समाजातील काही स्तराांपरुती तरी िीमकु्ती चळवळ 

ाअता वेगळ्या वळणावर गेली ाअहे; मात्र ही िीजीवनाची काळी बाजू ाऄद्दधक गद्दहरी व गांभीर 

समस्या बनत ाअहे. िीभू्रणाांची होणारी मोठ्या प्रमाणातील हत्या, त्यामळेु ाईतरलेला िी 

जनन दर, वाढता वेश्याव्यवसाय, एड्सची लागण, हुांडाबळी व द्दियाांचे द्दवदू्रपीकरण, 

सामूद्दहक बलात्कार, ाऄांधश्रद्धाांचा द्दियाांवरील वाढता प्रभाव ाआ. घटनाांमळेु द्दियाांचे जीवन 
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शोद्दषत, दडपणाखालचे व दयु्यम स्तरावरचे राद्दहले ाअहे. ाअयषु्ट्यास ाअलेल्या एकां दर 

बकालपणात िीचा मोठ्या प्रमाणावर बळी जातो ाअहे. एकां दरीतच िी स्वातांत्र्य, समानता 

याांपेक्षा द्दियाांचे वर ाईल्लेखलेले प्रश्न सोडद्दवणे हीच सध्याच्या िीमकु्ती चळवळीपढुील 

ाअव्हाने ाअहेत. 

१२.१०  प्रश्न 

१.  द्दहांदू कोड द्दबलातील तरतदुींचे द्दवशे्लषण करा. 

२.  द्दहांदू द्दववाहाच्या दोन प्रकाराांचे वणयन करा. 

३.  द्दहांदू कोड द्दबलाच्या समथयन ाअद्दण द्दवरोधाचे मूल्यमापन करा. 

४. भारतातील िीमकु्ती चळवळीवरील सामाद्दजक सधुारणाांचा ाअद्दण राष्ट्रीय चळवळीचा 

पररणाम स्पष्ट करा. 

५.  मद्दहला हक्क चळवळीच्या राजकीय-सामाद्दजक-ाअद्दथयक काययक्रमाचे वणयन करा. 

६.  मद्दहला चळवळ ाअद्दण द्दवकास काययक्रमावर चचाय करा. 

७.   स्वातांत्र्योत्तर  कालखांडातील भारतातील िीमकु्ती चळवळीचे मूल्याांकन करा. 
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१३ 

दलित चळवळ (इ. स. १९५७ - इ. स.२०००) 

घटक रचना 

१३.०  ईद्दिष््टये 

१३.१  प्रस्तावना 

१३.२  दद्दित चळवळ (आ. स. १९५७ - आ. स.२०००) 

          १३.२.१ दद्दित चळवळीतीि डॉ. अंबेडकराचें योगदान  

          १३.२.२ दद्दित पथँर 

          १३.२.३ ररपद्दलिकन पक्षाची पद्दहिी फूट 

          १३.२.४ एद्दिया पेरुमि याचंा कानठळ्या बसवणारा ऄहवाि 

          १३.२.५ दद्दित यवुक अघाडी ते दद्दित पथँर 

          १३.२.६ 'गावात बद्दहष्कार टाकणाऱयांवर मुंबइत बद्दहष्कार' 

          १३.२.७ वरळीची दगंि अद्दण दोन पथँरचा मतृ्यू 

          १३.२.८ ररपद्दलिकन पक्षाच ंऐक्य अद्दण दद्दित पथँरिा धक्का 

          १३.२.९ अद्दण पथँर फुटिी! 

          १३.२.१० काशंीरामाचंी चळवळ   

          १३.२.११ मंडि अयोग 

          १३.२.१२ दद्दित अद्दण समकािीन भारतीय राजकारण: 

१३.३  साराशं 

१३.४  प्रश्न 

१३.५  सदंभभ  

१३.० उलिष््टये 

हे यदु्दनट वाचल्यानतंर, द्दवद्याथी पढुीि बाबतीत सक्षम होतीि: 

१.  दद्दित चळवळीतीि डॉ. अंबेडकराचें योगदान समजेि. 

२.   दद्दित चळवळ कोणत्या टप्प्यांतून गेिी ते जाणून घेतीि. 

३. द्दनवडणकुीच्या राजकारणात दद्दित अद्दण त्याचं्या सघंटनाचं्या भूद्दमकेचे द्दवशे्लषण 

करतीि. 

४.   ररपद्दलिकन पक्षाची पद्दहिी फूट पडण्याची कारणमीमांसा करतीि. 

 



 

 

भारतातीि दलित चळवळी 

 (इ. स. १९५७ - इ. स.२०००) 
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१३.१ प्रस्तावना 

बाबासाहेबाचं्या काळात, त्यानतंर दादासाहेब गायकवाडांच्या काळात दद्दित पथँर व 

नामातंर ि   च्या काळात दद्दित अंबेडकरी चळवळीचा एक धाक, दबदबा होता. ऄन्य 

समाज या चळवळीकडे अदरयकु्त भावनेने पाहात होता. या काळात समाज पररवतभनाच्या 

चळवळीसाठी झोकून देणारी द्दन:स्वाथी कायभकत्याांची समाजक्ातंीचा ऄभ्यास करणारी 

द्दपढी तयार झािी. साद्दहत्य-ससं्कृती, किेच्या के्षत्रात नवी वैचाररक घसुळण झािी. शाहीर 

ऄण्णा भाउ साठे, बाबरुाव बागूि, डॉ. म. ना. वानखेडे, डॉ. रावसाहेब कसबे, नामदेव 

ढसाळ, ईद्दमभिा पवार ते सजंय पवार, प्रज्ञा दया पवारासंारखे प्रज्ञावतं सजभनशीि िेखक, 

नाटककार, साद्दहद्दत्यक तयार झािे. या िेखकानंी प्रस्थाद्दपत साद्दहत्य-ससं्कृतीवर 

स्वतःच्या ऄद्दस्मतेचा स्वतंत्र ठसा ईमटद्दविा व ती चळवळ महाराष्रापासून देशभर 

पसरिी. जागद्दतक स्तरावर या चळवळीची नोंद घेतिी जात अहे अद्दण हे सवभ फुिे-

अंबेडकराचं्या व जागद्दतक क्ांद्दतकारी पररवतभनवादी द्दवचाराचं्या पे्ररणेतूनच घडिे. 

१३.२ दलित चळवळ (इ. स. १९५७ - इ. स.२०००) 

१३.२.१ दलित चवळीतीि डॉ. आंबेडकरांचे योगदान:  

बाबासाहेबांनी सामाद्दजक ऄन्यायापासून ते कामगार-शेतकरी कष्टकऱयाचं्या प्रश्नावर, 

मद्दहिानंा समान हक्क द्दमळावेत, यासाठी अयषु्याच्या ऄखेरपयांत प्रयत्न केिे. द्दशका, 

सघंटीत व्हा, सघंषभ करावा, ऄसा सदंेश प्रत्यक्ष कृतीत ईतरद्दविा. द्दशक्षणासाठी पीपल्स 

एज्यकेुशन सोसायटीसारख्या ससं्था स्थापन करून शाळा-महाद्दवद्यािये काढिी. यातून 

दद्दित शोद्दषताचंी नवद्दशद्दक्षत द्दपढी घडद्दविी. मूकनायक, बद्दहष्कृत भारत, जनता, प्रबदु्ध 

भारत या द्दनयतकाद्दिकाचं्या माध्यमातून सामाद्दजक-राजकीय ऄपप्रवतृ्तीवर असूड ओढिे 

अद्दण प्रबोधनाचे काम केिे. स्वतंत्र मजूर पक्षापासून ते शेड्यलु्ड कास्ट फेडरशेनपयांतच्या 

सामाद्दजक-राजकीय पक्ष-सघंटनाचंी ईभारणी केिी. देशाच्या राजकारणात सशक्त हस्तके्षप 

करून दद्दित समूहाची स्वतंत्र ओळख तत्काद्दिन नेत्यानंा करून द्ददिी. स्वातंत्र्योत्तर 

काळातीि राज्यकत्याांना देशाच्या नव्या सदं्दवधानाच्या द्दनद्दमभतीची जबाबदारी डॉ. 

अंबेडकरानंा देणे भाग पडिे. परतं ुडॉ. बाबासाहेब अंबेडकरानंी सते्तसाठी मंत्रीपदासाठी 

तत्तवाशंी कधी तडजोड केिी नाही. तत्काद्दिन सरकारने डॉ. बाबासाहेबानंी माडंिेिे द्दहदूं 

कोड द्दबि मंजूर करण्यास नकार द्ददिा, तेव्हा त्यानंी मद्दहिाचं्या समानतेच्या हक्कासाठी 

राजीनामा देउन मंद्दत्रपदावरही पाणी सोडिे. त्याईिट अजचे नेते व तथाकद्दथत द्दवचारवतं 

सते्तसाठी पररवतभनवादी क्ातंीकारी द्दवचारमूल्यानंाच द्दतिाजंिी देत अहेत अद्दण त्याचे 

िटके समथभन करण्यासाठी शासनकती जमात व्हा, यासारखी बाबासाहेबाचंी द्दवधाने द्दवश ष्ट 

सदंभभ सोडून स्वतःच्या सोइसाठी वापरत अहेत व बाबासाहेबाचं्या द्दवचाराचें ऄवमूल्यन 

करीत अहेत. सरकारच्या नव्या अद्दथभक धोरणामंळेु भाडंविशाहीिा वारू मोकाट सटुिा 

अहे. सरकारी ईद्योगधदं्याचें मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण होत अहे. सरकारी ईद्योग बंद 

पडत अहते. कल्याणकारी द्दवकासाच्या नावाखािी दद्दित अद्ददवासी शोद्दषतांना, गरीबानंा 

ज्या सोयीसविती द्दमळत होत्या. त्या बंद पडल्या अहेत. शासकीय सेवेत नवी नोकर 

भरती बंद केल्यामळेु. नोकऱयातीि अरक्षण फक्त कागदावर राद्दहिे अहे. द्दशक्षणाचेही 

मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाल्यामळेु तथाकद्दथत द्दशक्षणसम्राटानंा िूट करायिा मोकळे 
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रान द्दमळािे अह.े सावभजद्दनक अरोग्य सेवेचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाल्यामुळे 

दद्दित शोद्दषतानंा सामान्य औषधोपचार करणेही महाग झािे अहे. ‘एसइझेड’च्या 

नावाखािी देशी-द्दवदेशी साम्राज्यवादी मके्तदार भाडंविदारांना िूट व शोषण करण्याचा मकु्त 

परवाना सत्कार देत अहे. सवभ कामगार कायदे धालयावर बसद्दविे जात अहेत. कामगार 

शेतकरी, अद्ददवासींना जीवनातून ईद्धवस्त करण्यात येत अहे. 

सत्तरच्या दशकात दद्दित पथँर व दद्दित साद्दहत्य चळवळीने बंडाचे द्दनशाण ईगारिे होते व 

त्यािा समाजातीि द्दशद्दक्षत, बदु्धीजीवींना पाद्दठंबा द्ददिा होता. अज त्यातीि बहुतेकजण 

प्रस्थाद्दपत झािेत. त्यामळेु दद्दित चळवळीमध्ये अमिुाग्र बदि करत, पररवतभनाची नवी 

द्ददशा द्दनद्दित करण्याची गरज अहे. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१) दद्दित चळवळीतीि डॉ. अंबेडकराचें योगदान स्पष्ट करा. 

१३.२.२ दलित पथँर: 

१९७२ सािी स्थापन झािेल्या दद्दित पथँरची बीज ं त्याअधीच्या १६ वषाांतल्या 

घडामोडींमध्ये होती. त्यामळेु त्या १६ वषाांत, म्हणजे १९५६ पासून १९७२ पयांत नेमक्या 

काय घटना घडल्या, यावर नजर टाकल्यास दद्दित समाजातीि काही तरुणानंा 

पथँरसारख्या संघटनेच्या स्थापनेची गरज का वाटिी ऄसावी हे िक्षात येतं. त्यामळेु 

सरुुवात द्दतथूनच करायिा हवी. 

६ द्दडसेंबर १९५६ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अबंडेकर याचं ं द्दनधन झािं. डॉ. 

बाबासाहेब अंबेडकराचं्या द्दनधनानतंर १० मद्दहन्यानंी, म्हणजे ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी 

बाबासाहेबांनी स्थापन केिेल्या शेड्यिु कास्ट फेडरशेनिा नागपूरच्या दीक्षा भूमीवर 

बरखास्त करण्यात अि ंअद्दण ररपद्दलिकन पक्षाची स्थापना करण्यात अिी. 

या नव्या पक्षाचे ऄध्यक्ष झािे बॅ. एन. द्दशवराज. तर भैय्यासाहेब अंबेडकर, दादासाहेब 

गायकवाड, दादासाहेब रूपवते, ऄॅड. बी. सी. काबंळे आत्यादी बाबासाहेबासंोबत काम 

केिेिी मंडळी यात होती. 

पण या ररपद्दलिकन पक्षािा एका वषाभतच फुटीच ंवार ंिागिं. ३ ऑक्टोबर १९५८ रोजी या 

पक्षात दोन गट पडिे. 

१३.२.३  ररपललिकन पक्षाची पलििी फूट: 

ररपद्दलिकन पक्षाची ध्येय-धोरण ंतयार न झाल्याची खतं व्यक्त करत वषभभरातच ऄॅड. बी. 

सी. काबंळे याचं्यासह दादासाहेब रुपवते अद्दण आतर काही नेते बाहेर पडिे. ईरिे ते 

दादासाहेब गायकवाड अद्दण अणखी काही नेते. काबंळे अद्दण गायकवाड ऄशा दोन गटात 

वषभभरातच ररपद्दलिकन पक्षाचे तकुडे झािे.पढेु दोनाचे चार, चाराचे पाच होत होत 

ररपद्दलिकन पक्ष द्दवद्दवध गटामंध्ये फुटत गेिा. 
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ररपद्दलिकन पक्षाची अजही ऄनेक गट-तट द्ददसतात, त्याची सरुुवात आथून झािी, ऄस ं

म्हटल्यास वावग ंठरू नये. 

ररपद्दलिकन पक्षातीि अर. डी. भडंारेंसारखे नेते १९६५ च्या समुारास कागेँ्रसवासी झािी. 

त्यानतंर दादासाहेब रुपवतेही कागेँ्रसमध्ये गेिे. ऄस ं करत करत कुणी कम्यदु्दनस्टाचं्या 

जवळ, तर कुणी कागेँ्रसच्या जवळ ऄस ंररपद्दलिकन पक्षाचे नेते जात राद्दहिे अद्दण पयाभयानं 

ररपद्दलिकन पक्ष द्दखळद्दखळा होउ िागिा. 

या सगळ्या घटनानंी दद्दित समाजाची घोर द्दनराशा होत गेिी. त्यात स्वातंत्र्यानतंरच ं हे 

पद्दहिं दशक होतं. स्वतंत्र भारताची नवी यतं्रणा तळागाळात अता कुठे पोहोचू पाहत होती, 

त्यात दीन-दद्दितापंयांत पोहोचण्यास बराच ऄवधी िागत होता. द्दकंबहुना, पोहोचतच नव्हती 

द्दकंवा पोहोचू द्ददिी जात नव्हती. त्याचवेळी, दद्दितावंर ऄत्याचाराच्या घटना द्ददवसेंद्ददवस 

वाढत होत्या. त्यामळेु बाबासाहेबाचं्या ऄनपुद्दस्थतीत पोरका झाल्याची भावना दद्दित 

समाजात दाटून येत होती. 

या सवभ द्दनराशाजनक घटनांसह ७० च ं दशक ईजाडिं. या दशकान ं दद्दित समाजािा 

वेठीस धरिं होतं. त्यातच एद्दिया पेरुमि सद्दमतीचा ऄहवाि ससंदेत सादर झािा. 

 आपिी प्रगती तपासा. 

१) ररपद्दलिकन पक्षाची पद्दहिी फूट पडण्याची कारणमीमांसा करा. 

१३.२.४  एलिया पेरुमि यांचा कानठळ्या बसवणारा अिवाि: 

दद्दित ऄत्याचारावंरून कें द्र सरकारिा धारवेर धरण्यात अल्यानतंर १९६५ सािी या 

द्दवषयावर ऄभ्यासासाठी दाद्दक्षणात्य खासदार एद्दिया पेरुमि याचं्या ऄध्यक्षतेखािी सद्दमती 

नेमिी गेिी. 

या सद्दमतीने ३० जानेवारी १९७० रोजी अपिा ऄहवाि कें द्र सरकारिा सादर केिा. 

मात्र, तो आतका स्फोटक होता की, तो ससंदेच्या पटिावर ठेवण्यास सरकार साशकं होता. 

ऄखेर द्दवरोधकाचं्या पाठपरुाव्यानतंर एद्दिया पेरुमि सद्दमतीचा ऄहवाि १० एद्दप्रि १९७० 

रोजी ससंदेच्या पटिावर ठेवण्यात अिा. ज. द्दव. पवार सागंतात, "एखाद्या बॉम्बस्फोटामळेु 

कानठळ्या बसाव्यात, कानाचे पडद े फाडिे जावेत, तस ं या ऄहवािामळेु जनमानसात 

झािं. त्यातही द्दवशेषत: दद्दित समाजात." 

पणेु द्दजल्यातीि आंदापूर तािकु्यात बावडा गावी ऄस्पशृयावंर बद्दहष्कार टाकण्यात अिा 

होता. सरकार यातीि गनु्हेगारानंा पाठीशी घाित ऄसल्याचा अरोप होत होता. कारण ज्या 

शहाजीराव पाटिानंी ऄस्पशृयांवर बद्दहष्कार टाकिा होता, त्याचें भाउ शकंरराव बाजीराव 

पाटीि हे महाराष्र सराकरमध्ये राज्यमंत्री होते. राज्यमंत्री शकंरराव पाटिानंी राजीनामा 

द्या ऄशी मागणी होत ऄसतानाच, परभणीतल्या ब्राह्मणगावात १४ मे १९७२ या द्ददवशी 

बौद्धवाड्यातीि दोन द्दियानंा नग्न करून गपु्ागंावर बाभळीच्या काट्याचे फटके मारत 

गावभर द्दधडं काढण्यात अिी. या द्दियाचंा गनु्हा ऄसा होता की, सोपान दाजीबा नामक 

व्यक्तीच्या द्दवद्दहरीवर पाणी द्दपणे. 
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पढेु ब्राह्मणगावची घटना ऄसो वा गवइ बंधूचं ंडोळे काढण्याची घटना ऄसो. एकामागोमाग 

एक घटना महाराष्राभर घडत होत्या. 

या सगळ्या घटनामंळेु दद्दित समाजातीि तरुण ऄस्वस्थ होत होता. अद्दण या सगळ्याची 

पररणीती झािी सतंप् दद्दित तरुणाचं्या जळजळीत प्रद्दतद्दक्येत. ती प्रद्दतद्दक्या होती- दद्दित 

पथँर. 

१३.२.५  दलित युवक आघाडी ते दलित पँथर: 

सत्तरच्या दशकात वडाळ्याच्या द्दसद्धाथभ द्दवहार वसद्दतगहृात दद्दित यवुक अघाडीचा जन्म 

झािा. बाबासाहेबानंी स्थापन केिेल्या पीपल्स एज्यकेुशन सोसायटीचेच हे वसद्दतगहृ होय. 

ऄजुभन डागंळे द्दिद्दहतात, "वसद्दतगहृे ही चळवळीचे कें द्रेच ऄसतात. द्दवशेषत: बाबासाहेबाचं्या 

चळवळीची वैचाररक धरुा वाहून नेण्याचे काम या वसद्दतगहृाने केिे अहे." डागंळेंच ंम्हणण ं

खरहंी मानायिा हव.ं कारण दद्दित पथँरची द्दबज ंया वसद्दतगहृात जन्मिेल्या दद्दित यवुक 

अघाडीतच सापडतात. कारण दद्दित पथँरमध्ये पढेु सद्दक्य झािेिे सवभ कायभकते अधी 

कमी-ऄद्दधक प्रमाणात दद्दित यवुक अघाडीशी सबंंद्दधतच होते. तर या दद्दित यवुक 

अघाडीने पणु्यातीि बावडा बद्दहष्कार प्रकरणावर चचेसाठी मे १९७२ मध्ये बैठक 

बोिाविी. 

प्रहार वतृ्तपत्रात राजा ढािे अद्दण नामदेव ढसाळ यांच्या सद्दवस्तर मिुाखती काही वषाांपूवी 

प्रद्दसद्ध झाल्या होत्या. त्यावरून महाराष्रामध्ये बरीच चचाभ झािी होती. नामदेव ढसाळाचं्या 

मिुाखतीचा भाग 'दद्दित पथँर : एक सघंषभ ' मध्ये समाद्दवष्ट करण्यात अिाय. 

नामदेव ढसाळ द्दिद्दहतात की, "द्दसद्धाथभ द्दवहारमध्ये राजा ढािे, भगवान झरकेर, वसतं 

काबंळे, िद्दतफ खाटीक, काद्दशनाथ ततुारी, ऄनतं बच्छाव वगैर ेिोक होते, त्यानंा घेउन 

अम्ही यवुक अघाडी काढिी. द्दतने मखु्यमंत्र्याचं्या बंगल्यावर मोचाभ अयोद्दजत केिा. 

मखु्यमंत्र्यानंा द्दनवेदन वगैर े द्ददल्यावर त्यानंी अम्हािा सादं्दगतिं की, तमु्ही द्दतथे (बावडा) 

जाउन अम्हािा ररपोटभ  द्या." 

ज. द्दव. पवार याचं ं म्हणण ं होतं की, "अम्ही द्दतथं जाउन ररपोटभ  द्यायचा, मग सरकार 

कशासाठी अहे? त्याचं्याकडे पोिीस अहेत. सगळी यतं्रणा अहे. त्यामळंु सरकारनचं हा 

ररपोटभ  बनवायिा हव.ं" 

या बैठकीतून नामदेव ढसाळ अद्दण ज. द्दव. पवार बाहेर पडिे. या दोघानंीही दद्दित 

पथँरच्या स्थापनेच्या कल्पनेचा द्दवचार सारखाच माडंिा अहे. 

द्दसद्धाथभ द्दवहारमधीि बैठकीतून बाहेर पडल्यानतंर ऄन्याय-ऄत्याचार करणाऱयावंर जरब 

बसवणारी ऄंडरग्राउंड चळवळ ऄसावी ऄसा द्दवचार अिा. 

नामदेव ढसाळ अद्दण ज. द्दव. पवार हे कामाठीपऱुयात जवळ-जवळ राहत. ज. द्दव. पवार 

बकेँत कामािा होते. एकदा कायाभियात जाताना नामदेव ढसाळ सोबत होते अद्दण त्यावेळी 

रस्त्यातच - दद्दक्षण मुंबइतीि ऄिंकार द्दसनेमा ते ऑपेरा हाउस - दरम्यान दद्दित पथँरची 

कल्पना सूचिी. 
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ज. द्दव. पवार हे त्याचं्या 'अंबडकरोत्तर अंबडकरी चळवळी' च्या चौथ्या खडंात ही माद्दहती 

देतात. या माद्दहतीबाबत ऄजुभन डागंळें चे अके्षप अहेत अद्दण त्यांनी 'दद्दित पथँर : 

ऄधोरदे्दखत सत्य' या त्याचं्या पसु्तकात त्याबाबत द्दवस्ततृपणे बाजू माडंिीय. 

यानतंर मधल्या काळात दद्दित पथँरन ं बरीच अंदोिनं केिी, ऄत्याचाराच्या घटना 

घडल्यावर द्दतथं सवाांत अधी पोहोचण्याचा प्रयत्न केिा, पीद्दडत कुटुबानंा अधार देण्याचा 

प्रयत्न केिा. 

एवढंच नव्हे, तर आतरही ऄनेक गोष्टी दद्दित पथँरच्या पाठपरुाव्यामळेु झाल्या. त्यातिं एक 

महत्तवाच ंम्हणजे, डॉ. बाबासाहेब अंबडेकर याचं ंसाद्दहत्य प्रकाद्दशत करण्यासाठी सरकारिा 

तयार करण.ं 

बेकारी, बेरोजगारीबाबतही दद्दित पथँरन ं अवाज ईठविा. शकंराचायाांवर जोडा फेकणं 

ऄसो, वा आंद्ददरा गाधंींद्दवरोधात द्दनदशभन ं ऄसो, ऄशा बऱयाच गोष्टी पथँरन ं केल्या. दद्दित 

पथँरच्या कायभकत्याांची प्रखर भाषण ंअद्दण अक्मक कृतींमळेु सामाद्दजक वातावरण ढवळून 

द्दनघािं होतं. 

दद्दित पथँरच्या वाटचािीतिा महत्तवाचा टप्पा म्हणजे मध्य मुंबइतिी पोटद्दनवडणूक. 

१३.२.६ 'गावात बलिष्कार टाकणाऱयांवर मुबंईत बलिष्कार': 

अर. डी. भडंार े मध्य मुंबइतून कागेँ्रसचे खासदार होते. एकेकाळी ते ररपद्दलिकन पक्षाचे 

ऄध्यक्ष होते, द्दकंबहुना ससं्थापक सदस्य होते. मात्र, १९६६ सािी त्यानंी कागेँ्रसमध्ये 

प्रवेश केिा. 

तर अर. डी. भडंारेंना १९७४ रोजी कागेँ्रसन ंद्दबहारच ंराज्यपाि केिं. त्यामळेु मध्य मुंबइत 

पोटद्दनवडणूक जाहीर झािी. १३ जानेवारी १९७४ रोजी पोटद्दनवडणूक होणार होती. 

कागेँ्रसकडून बॅ. रामराव अद्ददक, भारतीय कम्यदु्दनस्ट पक्षाकडून कॉ. ऄमतृ डागंेंच्या कन्या 

कॉ. रोझा देशपाडें, द्दहदंसुभेकडून द्दवक्म सावरकर अद्दण जनसघंाकडून डॉ. वसतंकुमार 

पंद्दडत ईभे होते. मात्र, मखु्य िढत होती अद्ददक द्दव. देशपाडें याचं्यात, म्हणजे कागेँ्रस 

द्दवरुद्ध कम्यदु्दनस्ट. कागेँ्रसन ंरामराव अद्ददकानंा द्दतकीट देण्याच ंएक कारण हेही होत ंकी, ते 

महात्मा फुल्यानंी स्थापन केिेल्या सत्यशोधक समाजाचे जवळपास दहा वषे ऄध्यक्ष होते. 

मध्य मुंबइत दद्दित मतं पररणामकारक होती. त्यामळेु अद्ददकानंा ईमेदवारी देण्यात 

अल्याची त्यावेळी चचाभ झािी. कागेँ्रसच्या रामराव अद्ददकांना ररपद्दलिकन पक्षाचा पाद्दठंबा 

तर होताच, सोबत द्दशवसेनेचाही पाद्दठंबा होता. द्दशवाजी पाकाभत द्दशवसेना स्थापनेच्या 

सभेिा रामराव अद्ददक व्यासपीठावर ईपद्दस्थत होते, हे िक्षात घेतल्यावर सेनेचा पाद्दठंबा 

समजण्यास सोपं जातं. मात्र, दद्दित समाजात एव्हाना िोकद्दप्रय ठरिेल्या दद्दित पथँरच्या 

भूद्दमकेची सगळ्यानंाच ईत्सकुता होती. कारण अधी नोंदवल्याप्रमाणे या मतदारसघंात 

दद्दित मतावंर बराचसा द्दनकाि ऄविंबून होता. 

५ जानेवारी १९७४  रोजी दद्दित पथँरन ं वरळीच्या डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मैदानात 

जाहीर सभा ठेविी. याच सभेत दद्दित पथँरन ं वाढत्या जातीय ऄन्यायाद्दवरोधात अद्दण 

सरकारच्या नाकतेपणाच्या द्दनषेधाथभ द्दनवडणकुीवर बद्दहष्काराची भूद्दमका घेतिी. 'गावामंध्ये 
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अमच्यावर बद्दहष्कार टाकणाऱयावंर मुंबइत बद्दहष्कार टाकतोय' ऄशी भूद्दमका दद्दित पथँरन ं

यावेळी जाहीर केिी. 

१३.२.७  वरळीची दंगि आलण दोन पँथरचा मतृ्यू: 

मध्य मुंबइच्या पोटद्दनवडणकुीवर बद्दहष्काराची घोषणा दद्दित पथँरन ं केल्यानतंर हे 

जवळपास स्पष्ट झािं की, कागेँ्रसिा हक्काची 'दद्दित मते' द्दमळणार नव्हती अद्दण त्यानंा 

पराभव समोर द्ददसू िागिा होता. याच रागातून या सभेत नामदेव ढसाळांच ं भाषण सरुू 

ऄसताना मैदानाशेजारीि बीडीडी चाळींच्या गच्चीवरून द्दशवसैद्दनकांनी दगडफेड सरुू 

केिी. मात्र, त्याही द्दस्थतीत नामदेव ढसाळानंी भाषण सरुू ठेविं होत,ं ऄस ंकॉ. सबुोध मोर े

त्याचं्या िोकसत्तामधीि िेखात द्दिद्दहतात. 

ते पढेु म्हणतात की, "नतंर राजा ढािे भाषणािा ईभे राद्दहिे. दगडफेक करणाऱया गुडंानंा 

अव्हान  देत भाषण सरुू केिं की, द्दहमंत ऄसेि तर समोर येउन हल्िा करा. ढािेंच्या 

भाषणाने वातावरण तापिं." 

द्दशवसैद्दनकांनी सभेवर दगडफेक करून सभा ईधळिी अद्दण पोद्दिसानंी िाठीमार सरुू 

केिा. राजा ढािे यानंाही यात मारहाण करण्यात अिी. याचे पडसाद वरळी, नायगाव, 

भायखळा, दादर, परळ, द्दडिाइि रोड आथल्या दद्दित वस्त्यामंध्ये ईमटिे. या दरम्यान 

पोद्दिसानंी केिेल्या गोळीबारात चमभकार समाजातीि रमेश देवरुखकर या तरुण पथँरचा 

मतृ्यू झािा. 

या घटनेच्या द्दनषेधाथभ चार-पाच द्ददवसानंीच म्हणजे १० जानेवारी १९७४ रोजी नायगाव, 

दादरमधून मोचाभ काढण्यात अिा. हा मोचाभ परळ रस्त्यावरून जात ऄसताना, मोचाभवरही 

दगडफेक झािी अद्दण यात दसुरा पथँर मतृ्यमुखुी पडिा, तो म्हणजे, भागवत जाधव. 

भागवत जाधव यांच्या डोक्यावर दगडी पाटा टाकण्यात अिा. त्याचंा जागीच श्वास गेिा. 

ढसाळासंह भाइ सगंारे, प्रल्हाद चेंदवणकर, िद्दतफ खाटीक, ज. द्दव. पवार यांनाही 

पोद्दिसानंी ऄटक केिी. पढेु द्दनयोद्दजतपणे १३ जानेवारी १९७४ रोजी द्दनवडणूक झािी 

अद्दण त्यात दद्दित पथँरच्या बद्दहष्काराचा पररणाम द्ददसून अिा. कागेँ्रसच्या बॅ. रामराव 

अद्ददकाचंा पराभव झािा अद्दण भाकपच्या कॉ. रोझा देशपाडें द्दवजयी झाल्या. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१)  दद्दित यवुक अघाडी ते दद्दित पथँर पयांतच्या वाटचािीचा अढावा घ्या. 

१३.२.८  ररपललिकन पक्षाचं ्य य आलण दलित पँथरिा धय का: 

दद्दित पथँरच्या फुटीकडे वळताना, मध्य मुंबइच्या पोटद्दनवडणकुीनतंरची एक घडामोड 

महत्तवाची अहे. ऄजुभन डागंळेंनी त्यांच्या 'दद्दित पथँर : ऄधोरदे्दखत सत्य' या पसु्तकात 

द्दवशे्लषणासह ही घटना नमूद केिीय. 

कॉ. रोझा देशपाडंेंच्या द्दवजयाचा हादरा जसा कागेँ्रसिा बसिा, तसा ररपद्दलिकन पक्षातीि 

गटा-तटातल्या नेत्यानंाही बसिा. कारण दद्दित पथँरची द्दनवडणकुीच्या ररगंणातिी ताकद 

त्यानंा कळून चकुिी होती. मग पढेु कागेँ्रसच्या पढुाकारान ं ररपद्दलिकन पक्षाच ंऐक्य झािं. 
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२६ जानेवारी १९७४ रोजी ऄशा ऐक्याची घोषणा चैत्यभूमीवर करण्यात अिी. २० 

फेब्रवुारी १९७४ रोजी एकसधं ररपद्दलिकन पक्षाचा मोठा मोचाभही मुंबइत काढण्यात अिा. 

ररपद्दलिकन हा अंबेडकरी जनतेचा कायमच द्दजव्हाळ्याचा द्दवषय ऄसल्यान ं त्यानंी या 

ऐक्याच ं स्वागत ईत्साहान ं केिं. पररणामी दद्दित पथँरच्या चळवळीिा हा मोठा धक्का 

होता. कारण कागेँ्रसप्रद्दणत हे ऐक्य दद्दित पथँरिा मोठा शह होता. 

१३.२.९  आलण पँथर फुटिी!: 

दद्दित पथँर फुटीच ंएक प्रमखु कारण सादं्दगतिं जातं, नामदेव ढसाळ प्रद्दणत जाहीरनामा. या 

जाहीरनाम्यातून नामदेव ढसाळ ह े कम्यदु्दनस्ट द्दवचाराकंडे दद्दित पथँरिा झकुवण्याचा 

प्रयत्न करतायेत, ऄसा अरोप करण्यात अिा होता. 

राजा ढािे अद्दण नामदेव ढसाळ याचं्यात हा वाद प्रामखु्यान ंझािा. 

'जाहीरनामा की नामा जाहीर?' ऄसा नवाकाळ वतृ्तपत्रात िेख द्दिहून राजा ढािेंनी नामदेव 

ढसाळादं्दवरोधात ईघड अघाडीच ईघडल्याच ंऄजुभन डागंळे द्दिद्दहतात. त्यातूनच पढेु राजा 

ढािेंनी १९७४ सािी नागपूरच्या मेळाव्यात नामदेव ढसाळानंा दद्दित पथँरमधून 

काढण्याची घोषणा केिी. 

दद्दित पथँरच्या अंदोिनाच्या दबावामळेुच सरकारिा सावभजद्दनक ईपक्मात, 

महामंडळाच्या कायाभियात दद्दित अद्ददवासींच्या राखीव जागाचंा बॅकिॉग भरणे भाग 

पडिे, रोस्टरची ऄंमिबजावणी करावी िागिी. द्दवद्दधमंडळातीि ठरावाप्रमाणे मराठवाडा 

द्दवद्यापीठािा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकराचें नाव देण्यासाठी जो 'नामातंर िढा' झािा 

त्यामध्येही दद्दित पथँरचे मोठे योगदान होते. या िढ्यात पोद्दचराम काबंळे, जनादभन मवाडे, 

चदंर काबंळे, गौतम वाघमार े ते सातारच्या द्दविास ढाणेसारखे समतावादी मराठा तरुणही 

अत्मबद्दिदान करून या अंदोिनात शहीद झािे अहेत. चळवळीतूनच पे्ररणा घेउन भटके 

द्दवमकु्त, अद्ददवासी, िीवादी, मसु्िीम मराठी साद्दहत्य, ग्रामीण बहुजनाचं्या अद्दण द्दवद्रोही 

साद्दहत्य सासं्कृद्दतक चळवळी ईभ्या राद्दहल्या.  

मूळ दद्दित पथँरची वाटचाि १९७२ ते १९७७ पयांतची, नतंर 'भारतीय दद्दित पथँर' या 

नावाने १९७७ ते १९९० ऄसा प्रवास प्रा. ऄरुण काबंळे, रामदास अठविे, गगंाधर गाडे, 

एस. एम. प्रधान, प्रीतमकुमार शेगावकर, दयानदं म्हस्के, ऄद्दनि गोंडाणे अदींसह झािा व 

नतंर ही सघंटना बरखास्त झािी.  

 दद्दित पथँरचे ऄनकु्मे रमेश देवरुखकर व भागवत जाधव हे पद्दहिे दोन शहीद जानेवारी 

१९७४ मध्ये झािे.  

आपिी प्रगती तपासा. 

१) दद्दित चळवळ कोणत्या टप्प्यातूंन गेिी ते सागंा. 
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१३.२.१०  कांशीरामांची चळवळ: 

काशंीरामच्या चळवळीने एक वेगळी रणनीती स्पष्टपणे प्रद्दतद्दबंद्दबत केिी, ज्यामध्ये 'दद्दित' 

पेक्षा सवभ SC, ST, BC, OBC अद्दण धाद्दमभक ऄल्पसखं्याकांचा समावेश ऄसिेिी 

'बहुजन' ओळख  होती, जी व्यावहाररकररत्या केवळ ऄनसूुद्दचत जातींचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते.  

काशंीराम यांनी बहुजनाचं्या सरकारी कमभचानाभ या समदुायाचें मखु्य िोत ऄसल्याचे 

ओळखून ईघडपणे ऄराजकीय सघंटनेची सरुुवात केिी, त्याने नतंर DS4 - दद्दित शोद्दषत 

समाज सघंषभ सद्दमती - बहुजन समाज पक्ष (BSP) म्हणून एक अंदोिक राजकीय गटाची 

द्दनद्दमभती ईत्पे्रररत केिी, जी कािातंराने एक पूणभ राजकीय पक्ष बनिी. 

द्दनव्वळ, द्दनवडणकुीच्या राजकारणाच्या बाबतीत,  काशंीरामची रणनीती  सवभ दद्दित पक्षांचा 

एक मोठा ध्यास बनिा अहे, जी देशाच्या काही भागांमध्येच प्रभावी ठरिी अहे.  

भारतातीि सवभ दद्दित िोकाचं्या द्दवस्तीणभ जागेत स्वतःचे स्थान द्दनमाभण करून त्यानंी 

मरणासन्न दद्दित राजकारणािा गणुात्मक चािना द्ददिी अहे.  पण त्यानंी या िोकानंा 

त्याचं्या जाती अद्दण समाजाच्या सदंभाभत ओळखिे. अंबेडकराचं्या समान स्थानाचे प्रतीक 

काय होते याचा कळस त्यानंी प्रद्दतद्दबंद्दबत केिा ह े त्याचें शे्रय म्हणता येइि.  दद्दित 

जातींच्या नावाखािी सते्तचा पाठपरुावा करणा    या अयकॉनची राजकीय प्रभावीता 

काशंीराम यानंी चतरुाइने अत्मसात केिी. 

१९७३ मध्ये, काशंीराम यांनी पनु्हा त्याचं्या सहकाऱयासंोबत BAMCEF: मागास अद्दण 

ऄल्पसखं्याक समदुाय कमभचारी महासघंाची स्थापना केिी.  १९७६ मध्ये द्ददल्िीत पद्दहिे 

कायभकारी कायाभिय ईघडिे गेिे - ‚द्दशद्दक्षत- सघंद्दटत व्हा अद्दण अंदोिन करा‛ या 

अंबेडकराचं्या द्दवचाराचंा अद्दण त्याचं्या द्दवश्वासाचंा प्रसार करण्यासाठी हे अधार म्हणून 

काम केिे.  तेव्हापासून कांशीराम अपिे नेटवकभ  तयार करत राद्दहिे अद्दण िोकानंा 

जाद्दतव्यवस्थेची वास्तद्दवकता, ती भारतात कशी कायभ करते अद्दण अंबेडकराचं्या 

द्दशकवणींबिि जागरूक करत राद्दहिे.  १९८० मध्ये त्यानंी "अंबेडकर मेळा" नावाचा रोड 

शो तयार केिा ज्यात अंबेडकराचें जीवन अद्दण त्याचें द्दवचार द्दचते्र अद्दण कथनातून 

दाखविे. १९८१ मध्ये त्यानंी BAMCEF िा समातंर सघंटना म्हणून दद्दित सोशीत 

समाज सघंषभ सद्दमती द्दकंवा DS4 ची स्थापना केिी.  जातीव्यवस्थेवर जनजागतृी करणाऱया 

कामगारावंरीि हल्ल्यादं्दवरुद्ध िढण्यासाठी त्याची द्दनद्दमभती करण्यात अिी. कामगार 

एकजटुीने ईभे राहू शकतात अद्दण ते सदु्धा िढू शकतात ह ेदाखवण्यासाठी ते तयार केिे 

गेिे.  तथाद्दप हा नोंदणीकृत पक्ष नसून राजकीय स्वरूपाची सघंटना होती. 

१९८४ मध्ये, त्यानंी बहुजन समाज पक्ष म्हणून ओळखिा जाणारा एक पूणभ वाढ झािेिा 

राजकीय पक्ष स्थापन केिा.  तथाद्दप, १९८६ मध्ये जेव्हा त्यानंी सामाद्दजक कायभकताभ ते 

राजकारणी ऄसे त्याचें सकं्मण घोद्दषत केिे की ते बहुजन समाज पक्षाव्यद्दतररक्त आतर 

कोणत्याही संघटनेसाठी/सोबत काम करणार नाहीत.  नतंर त्यानंी बौद्ध धमभ स्वीकारिा.  

काशंीरामच्या चळवळीने एक वेगळी रणनीती स्पष्टपणे प्रद्दतद्दबंद्दबत केिी, ज्याने ‘दद्दित’ पेक्षा 

‘बहुजन’ ओळख सवभ SC, ST, BC, OBC अद्दण धाद्दमभक ऄल्पसखं्याकांना समाद्दवष्ट 

करून द्ददिी, जी व्यावहाररकपणे केवळ ऄनसूुद्दचत जातींचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते.  काशंीराम 

यानंी बहुजनानंा या समदुायांचे मखु्य िोत ऄसल्याचे ओळखून सरकारी कमभचायाांच्या 



 

 

भारतातीि दलित चळवळी 

 (इ. स. १९५७ - इ. स.२०००) 
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ईघडपणे ऄराजकीय संघटनेची सरुुवात केिी.  याने नतंर एक अंदोिक राजकीय गटाची 

द्दनद्दमभती ईत्पे्रररत केिी ज्यािा DS4 म्हणून रचनात्मकपणे तयार केिे गेिे, जो कािातंराने 

एक पूणभ वाढ झािेिा राजकीय पक्ष बनिा - बहुजन समाज पक्ष (BSP). द्दनव्वळ, 

द्दनवडणकुीच्या राजकारणाच्या बाबतीत, ज्यािा सवभ दद्दित पक्षाचंा एक मोठा ध्यास बनिा 

अहे, काशंीरामची रणनीती देशाच्या काही भागामंध्येच प्रभावी ठरिी अहे.  भारतातीि 

सवभ दद्दित िोकाचं्या द्दवस्तीणभ जागेत स्वतःचे स्थान द्दनमाभण करून त्यानंी मरणासन्न 

दद्दित राजकारणािा गणुात्मक चािना द्ददिी अहे.  पण त्यांनी या िोकानंा त्याचं्या जाती 

अद्दण समाजाच्या सदंभाभत ओळखिे. 

अंबेडकराचं्या समान स्थानाचे प्रतीक काय होते याचा कळस त्यानंी प्रद्दतद्दबंद्दबत केिा हे 

त्याचें शे्रय म्हणता येइि. दद्दित जातींच्या नावाखािी सते्तचा पाठपरुावा करणाऱया या 

अयकॉनची राजकीय प्रभावीता काशंीराम यानंी चतरुाइने अत्मसात केिी. बहुसखं्य 

समाजाकडून ईपेद्दक्षतपणाचा सामना करणायाभ धाद्दमभक ऄल्पसखं्याकांना त्यात सहज जोडून 

ससंदीय भाषेत एक मजबूत मतदारसघं बनवता येइि. प्रत्येकािा ते माद्दहत होते परतं ु ते 

कसे ऄंमिात अणायचे हे कोणािाही माद्दहती नव्हते. काशंीराम या कामात काही ठराद्दवक 

ऄंशी तरी यशस्वी झािेिे द्ददसत अहेत.  या यशामागे काही ऐद्दतहाद्दसक घडामोडी अद्दण 

पररद्दस्थतीजन्य घटक याचंा संयोग ऄसल्याचे काळजीपूवभक द्दवशे्लषण केल्यास द्ददसून येइि.  

या यशाचा ईपयोग अपल्या घटकामंध्ये वगीय ओळख द्दनमाभण करण्यासाठी क्ादं्दतकारी 

कायभक्म राबद्दवण्यासाठी केिा जात नाही तोपयांत ते ऄल्पायषुी अद्दण भ्रामक ऄसेि. तसे 

न केल्यास, त्याचं्या एकजटुीसाठी अद्दण द्दनषे्ठसाठी सक्ती पनु्हा द्दनमाभण करण्यासाठी 

एखाद्यािा सतत प्रयत्न करावे िागतीि.  कोणताही वगभ-ऄजेंडा नसताना, जे द्दनद्दितपणे 

बसपचे अह,े या सक्ती केवळ हेराफेरीच्या राजकारणातूनच द्दनमाभण केल्या जाउ शकतात 

ज्यासाठी राजकीय शक्ती एक अवशयक ससंाधन अहे.  बसपचा सते्तचा द्दनःसदं्ददग्ध प्रयत्न 

मळुात याच गरजेतून चाितो.  ऄत्याचाराच्या प्रकरणाचं्या सादं्दख्यकीय परुाव्यावंरून अद्दण 

त्याच्या राजवटीत गरीब िोकाचं्या एकूण पररद्दस्थतीवरून िक्षात येण्यासारख्या द्दवषयातीि 

िोकाचं्या सक्षमीकरणाची प्रद्दक्या या प्रद्दक्येमध्ये पाहणे व्यथभ अह.े  या प्रकारच्या 

रणनीतीच्या ऄत्यावशयकतेने चळवळीिा सत्ताधारी वगाभच्या छावणीत नेिे पाद्दहजे, जसे 

बसपच्या बाबतीत घडिे अहे.   

ऄिीकडेच यूपीमध्ये थेट राज्य सते्तत वाटाण्याच्या टप्प्यावर पोहोचिेल्या कागेँ्रस, भाजप, 

ऄकािी दि (मन) सोबत बसपाची द्दनवडणूक वाताभ, मूित: ऄध:पतनाची ही प्रद्दक्या 

प्रद्दतद्दबंद्दबत करते अद्दण अज त्याची वगभ वैद्दशष््टये ईघड करतात, यािा खिु बसपा या 

द्दचन्हाचा कायम पाद्दठंबा ऄसल्याचे द्ददसते.  

काशंीरामचे अंबेडकराचें वाचन या वस्तदु्दस्थतीकडे दिुभक्ष करते की एका बाजूिा द्दवद्दवध 

भारतीय राजकीय पक्ष अद्दण गट अद्दण दसुरीकडे वसाहतवादी सत्ता याचं्यातीि 

द्दवरोधाभासामंळेु अंबेडकरानंा त्याचं्या चळवळीसाठी जागा तयार करावी िागिी.  त्याचंा 

बहुतेक काळ, त्यानंी मसु्िीम िीग अद्दण कागेँ्रसकडून या जागेचा जास्तीत जास्त वाढ 

करण्याचा प्रयत्न केिा अद्दण ऄखेरीस दद्दिताचंा मिुा राष्रीय राजकीय ऄजेंड्यावर 

अणिा.  काशंीराम अपल्या अंबेडकरी अयकॉनिा ऄशा प्रकारच्या ऄद्दतप्रचडंतेने भरून 

ठेवतात की ते भोळ्या दद्दित जनतेिा द्दवश्वासाहभ वाटेि.  हा द्दचन्ह त्याच्या एकमेव 
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द्दवचारधारिेा मान्यता देतो की त्याच्या पक्षाची राजकीय सत्ता दद्दिताचं्या सवभ समस्या 

सोडवू शकते.  त्यानंा िोकशाहीची पवाभ नव्हती. काही प्रमाणात ही गैर-िोकतादं्दत्रक भूद्दमका 

त्याच्या पक्षाच्या सरंचनेवर एकहाती सत्ता ऄसण्याची त्याचंी सक्ती दशभवते, कारण 

त्याद्दशवाय त्यांचे द्दवरोधक ते गुडंाळतीि. कोणत्याही कायभक्मासाठी द्दकंवा 

जाहीरनाम्यासाठी त्यांची ईपयकु्तता नव्हती, कोणत्याही मागाभने अपिी शक्ती वाढवणे हा 

त्याचंा एकमेव ध्यास होता. बहुजनानंा सक्षम बनवण्याच्या वकृ्तत्वात या सक्षमीकरणाचा 

नेमका ऄथभ काय अद्दण त्यातून त्यानंा कोणते फायदे होतीि हे दाखवून देण्याची गरजही 

वाटत नाही. 

सत्ता काबीज करण्याच्या ध्यासामळेु अंबेडकरानंी कधीच तडजोड केिेिी नाही द्दकंवा 

मूिभूत मूल्ये द्दहरावून घेतिी नाहीत. अंबेडकराचं्या चळवळीचे मूळ मूल्य स्वातंत्र्य, समता 

अद्दण बंधतुा यानंी व्यक्त केिे.  काशंीराम यानंा राजकीय अद्दण पैशाच्या सते्तपेक्षा कुठिीही 

द्दकंमत मानिी जात नाही. अंबेडकरासंाठी राजकीय सत्ता हे एक साधन होते, 

काशंीरामासंाठी ते शेवटचे द्ददसते. अंबेडकराचं्या १९२० च्या चळवळीची प्रद्दतकृती 

बनवण्याच्या त्यानंी केिेल्या ऄनावशयक प्रयत्नातून काशंीरामचे मूळ शोधिे जाउ शकते. 

काशंीरामच्या अतापयांतच्या नोंदीवरून स्पष्टपणे द्ददसून येते की राजकीय सते्तत वाटा 

देण्याचे वचन देणाऱया कोणाशीही हातद्दमळवणी करण्यास ते तयार अहेत.  अंबेडकरानंी 

त्याचं्या चळवळीसाठी भाडंविशाही अद्दण ब्राह्मणवाद हे दहुेरी शतू्र म्हणून द्दनदशभनास 

अणिे परतं ुकाशंीरामने त्यानंा ईत्साहाने स्वीकारिे. 

अंबेडकराचं्या १९२० च्या चळवळीची प्रद्दतकृती बनवण्याच्या त्यानंी केिेल्या ऄनावशयक 

प्रयत्नातून काशंीरामचे मूळ शोधून काढता येते. अंबेडकरानंा राजकीय शक्तीचे सामथ्यभ 

िक्षात अल्यावर, त्यानंी त्याचंा भारतीय मजूर पक्ष सरुू केिा ज्याने जातीच्या रषेेच्या 

पिीकडे जाउन कामगार वगाभिा एकत्र अणण्याची त्याचंी आच्छा प्रद्दतद्दबंद्दबत केिी.  जेव्हा 

राजकीय ध्रवुीकरणाने जातीय वळण घेतिे तेव्हाच त्यानंी अपिा ILP प्रकल्प सोडून 

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरशेन सरुू केिे. काशंीराम याचं्यासाठी, जात अद्दण समदुायाद्दशवायची 

चचाभ कदाद्दचत एक ऄनास्था अहे. त्याचें जातीयवादी व्यासपीठ त्याचं्या सते्तच्या 

महत्तवाकांके्षने पूवभद्दनद्दित केिेिे द्ददसते. काशंीरामच्या अतापयांतच्या नोंदीवरून स्पष्टपणे 

द्ददसून येते की राजकीय सते्तत वाटा देण्याचे वचन देणाऱया कोणाशीही हातद्दमळवणी 

करण्यास ते तयार अहते.  जाहीरपणे तो सवभ रगंाचं्या डाव्या द्दवचारांना टाळेि अद्दण सवभ 

प्रकारच्या प्रद्दतगामी िोकाचंी मैत्री स्वीकारिे. अंबेडकरानंी त्याचं्या चळवळीसाठी 

भाडंविशाही अद्दण ब्राह्मणवाद हे दहुेरी शतू्र म्हणून द्दनदशभनास अणून द्ददिे पण काशंीरामने 

त्याचं्या द्दववेकािा धक्का न िावता ईत्साहाने त्यानंा स्वीकारिे. अंबेडकर त्याचं्या 

पद्धतीने दद्दित चळवळीसाठी योग्य वैचाररक वाहकाच्या शोधात अहेत.  काशंीरामानंा ऄशा 

गोष्टीची ईपयोद्दगता नाही. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१)  काशंीरामच्या चळवळीवर एक टीप द्दिहा. 

 



 

 

भारतातीि दलित चळवळी 
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१३.२.११ मडंि आयोग: 

मंडि अयोग, ज्याने ऄनेक परुोगामी पक्षानंा अद्दण िोकानंा मागासिेल्या जातींच्या 

अरक्षणाचा द्दवस्तार कायम ठेवण्यास प्रोत्साद्दहत केिे, त्यानंी िोकाचं्या जातीय ओळख 

मजबूत करण्यात मोठे योगदान द्ददिे अहे.  जेवढे ते मागासिेल्या जातींना, प्रत्यक्षात 

त्याचं्या श्रीमंत वगाांना सशक्त बनवते, द्दततकेच खेड्यातीि दद्दिताचंी सापेक्ष द्दस्थती 

द्दबघडते. 

१३.२.१२ दलित आलण समकािीन भारतीय राजकारण: 

भारतीय राज्यघटनेने दद्दिताचं्या सामाद्दजक अद्दण अद्दथभक ईन्नतीसाठी, ऄनसूुद्दचत जाती 

अद्दण जमातींचा समावेश करून त्यानंा वरची सामाद्दजक गद्दतशीिता प्राप् करण्यास सक्षम 

करण्यासाठी द्दवद्दधवत द्दवशेष तरतदुी केल्या अहेत, परतं ुया सविती केवळ द्दहदूं राद्दहिेल्या 

दद्दितापंरुत्याच मयाभद्ददत अहेत.  आतर धमाभत धमाांतररत झािेल्या दद्दितामंध्ये ऄशी मागणी 

अहे की त्यानंाही वैधाद्दनक िाभ द्दमळावा, ऐद्दतहाद्दसक ऄन्याय दूर व्हावा अद्दण बंद व्हावा.  

भारतीय राजकारणात द्दहदंतु्वाच्या (द्दहदूं राष्रवाद) भूद्दमकेच्या ईदयासोबत अणखी एक 

मोठा राजकीय अरोप अहे तो म्हणजे धमाांतराचा.  या राजकीय चळवळीचा अरोप अहे 

की दद्दिताचें धमाांतर हे कोणत्याही सामाद्दजक द्दकंवा धमभशािीय पे्ररणामंळेु होत नसून 

द्दशक्षण अद्दण नोकऱयांसारख्या मोहामंळेु होते. समीक्षकांचा ऄसा यदु्दक्तवाद अहे की 

धमाांतरावर बंदी घािणाऱया कायद्यामंळेु अद्दण भारतीय समाजातीि या मागासिेल्या 

घटकासंाठी सामाद्दजक सवितीची मयाभदा धमाांतर करणाऱयासंाठी रि करण्यात अल्याने 

ईिट सत्य अहे.  ऄनेक दद्दितही द्दहदंतु्वाच्या द्दवचारसरणीचा भाग बनत अहेत.  सरकारी 

नोकऱया अद्दण द्दवद्यापीठ प्रवेशामंधीि कोट्याद्वार े दद्दिताचं्या ईत्थानासाठी सरकारने 

केिेल्या सकारात्मक-कृती ईपायाचंा अणखी एक राजकीय मिुा अहे. राष्रीय अद्दण राज्य 

ससंदेतीि जागा ऄनसूुद्दचत जाती अद्दण जमातीच्या ईमेदवारासंाठी राखीव अहेत, 

दद्दितानंा समान प्रमाणात राजकीय अवाज द्दमळेि याची खात्री करण्यासाठी बी.अर. 

अंबेडकर अद्दण आतर दद्दित कायभकत्याांनी माद्दगतिेिा ईपाय.  भारताच्या द्दबहार राज्याच्या 

भागात मोठ्या प्रमाणात ईच्च-वणीय जमीनदारादं्वार े चािवल्या जाणायाभ ऄद्दतरकेी 

द्दमद्दिद्दशया रणवीर सेना सारख्या सीमावती गटामंध्ये दद्दितद्दवरोधी पूवभग्रह ऄद्दस्तत्तवात 

अहेत.  ते दद्दितानंा समान द्दकंवा द्दवशेष वागणूक देण्यास द्दवरोध करतात अद्दण दद्दितानंा 

दाबण्यासाठी द्दहसंक मागाांचा ऄविंब करतात. 

१९९७ मध्ये एक दद्दित, बाबू जगजीवन राम भारताचे ईपपंतप्रधान बनिे , के.अर. 

नारायणन पद्दहिे दद्दित राष्रपती म्हणून द्दनवडून अिे, के जी बािकृष्णन भारताचे पद्दहिे 

दद्दित सरन्यायाधीश झािे. 

तथाद्दप, जातीय द्दनष्ठा ही मतदाराचंी मखु्य द्दचतंा होती ऄसे नाही.  त्याऐवजी, महागाइ अद्दण 

सामाद्दजक अद्दण अद्दथभक द्दवकासाच्या आतर समस्यानंा जातीचा द्दवचार न करता मतदाराचें 

सवोच्च प्राधान्य होते.  दामोदरम सजंीवय्या (अंध्र प्रदेश), मायावती ईत्तर प्रदेशच्या चार 

वेळा मखु्यमंत्री, द्दबहारचे मखु्यमंत्री द्दजतन राम माझंी हे दद्दित मखु्यमंत्री बनिे अहेत.  

अधदु्दनक भारताच्या व्यवसायात अद्दण राजकारणात काही दद्दित यशस्वी झािे अहेत.  

भेदभावद्दवरोधी कायदे ऄसूनही, ऄनेक दद्दितानंा ऄजूनही सामाद्दजक किंक अद्दण 
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भेदभावाचा सामना करावा िागतो.  दद्दित अद्दण गैर-दद्दित याचं्यातीि जातीय तणाव 

अद्दण जाती-सबंंद्दधत द्दहसंाचार पाद्दहिा गेिा अहे. ऄशा तणावाचे कारण अद्दथभकदृष््टया 

वाढणार ेदद्दित अद्दण दद्दितादं्दवरुद्ध सततचे पूवभग्रह ऄसल्याचा दावा केिा जातो. 

दद्दित ऐक्यासाठी झटणाऱयाचं्या प्रयत्नाचंी कोणत्याही प्रकार े द्दनदंा न करता, भारतातीि 

सवभ दद्दित, सवभ जाती, रगं अद्दण रगंाचें एकत्र अिे, तरी ते आतर ऄत्याचाररत जातींच्या 

मदतीद्दशवाय कोणतीही सत्ता द्दमळवू शकत नाहीत. कारण ते फक्त १६ टक्के द्दकंवा त्याहून 

ऄद्दधक अहेत. बऱयाच दद्दितेतर जातींना जाद्दतव्यवस्थेने केिेल्या कुप्रथेची जाणीव होत 

अह,े ते दद्दिताशंी सवंाद साधत अहेत अद्दण त्याचं्याशी एकरूप होत अहेत, जसे ईत्तर 

भारतीय राज्यामंध्ये द्ददसून येते. ‘ऐक्य’च्या गप्पा मारणार े ‘प्रबळ जाती’चे अहेत अद्दण 

म्हणून ‘एकात्मते’मध्ये ऄन्यायकारक स्वाथभ बाळगतात, ऄसा द्दवचार करणे त्यांच्या 

प्रयत्नावंर ऄन्याय होइि. त्यानंी द्दमळविेिे वचभस्व हे त्याचं्या ‘एकता चचेचे’ कारण नाही, 

तर ते त्याचे फद्दित अहे. फुिे, शाहू अद्दण अंबेडकरानंी ऐक्याचा द्दवचार करण्यापूवी, सवभ 

दद्दित जातींची द्दस्थती कमी-ऄद्दधक प्रमाणात सारखीच होती, कोणीही प्रबळ नव्हते अद्दण 

सवभ BSO च्या ऄधीन होते. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१)  दद्दित अद्दण समकािीन भारतीय राजकारणाचे पनुराविोकन करा. 

१३.३ साराशं    

भारतातीि दद्दिताचं्या द्दस्थतीत सामाद्दजक-राजकीय पररवतभन घडवून अणण्यासाठी 

दद्दित चळवळ ही द्दनषेध चळवळ म्हणून सरुू झािी. शतकानशुतके ईच्चवणीयाकंडून 

दद्दिताचें द्दनदभयपणे शोषण झािे अद्दण ते ऄमानषुपणे दबिे गेिे. ब्राह्मण ससं्कृतीच्या 

वचभस्वामळेु ते ऄद्दिप्, खदं्दडत अद्दण ऄत्याचाररत झािे अहेत. नवीन राज्यव्यवस्था, 

अधदु्दनकोत्तर प्रशासकीय चौकट, तकभ सगंत न्यायव्यवस्था, जद्दमनीचा कायभकाळ अद्दण कर 

अकारणीचे सध्याचे प्रकार, व्यापाराचे नवीन नमनेु, ईदारमतवादी द्दशक्षण प्रणािी अद्दण 

सवंादाचे जाळे यानंी स्वातंत्र्य, समता अद्दण सामाद्दजक न्यायाच्या भावनेवर भर द्ददिा.  

दद्दित चळवळ दद्दितानंा हक्क अद्दण द्दवशेषाद्दधकार प्रदान करते. रुमन सूत्रधार (२०१४) 

द्दिद्दहतात की दद्दित चळवळ ही एक सामाद्दजक क्ातंी अहे ज्याचा ईिेश सामाद्दजक 

बदिासाठी अहे, भारतातीि पदानकु्द्दमत भारतीय समाजातीि जनु्या दद्दित चळवळींची 

जागा घेत अहे अद्दण ती स्वातंत्र्य, समानता अद्दण सामाद्दजक न्यायाच्या िोकशाही 

अदशाांवर अधाररत अहे. शतकानशुतके सामाद्दजक-सासं्कृद्दतक बद्दहष्कार, अद्दथभक 

वदं्दचतता अद्दण राजकीय शोषण यामळेु दद्दितानंा ऄशा प्रकारच्या जनु्या पूवभग्रहापंासून 

मकु्तता द्दमळािी, ऄसेही ते स्पष्ट करतात. त्यामळेु त्यानंी साद्दहत्याच्या साहाय्याने द्दकंवा 

दद्दित पथँसभसारख्या सघंटना स्थापन करून अंदोिन करण्यास सरुुवात केिी अद्दण या 

अदंोिनािा दद्दित चळवळ म्हणून मान्यता द्दमळािी. ईत्तरअधदु्दनक सशंोधक, सामाद्दजक 

शािज्ञ अद्दण ऄभ्यासकानंी दद्दित चळवळीचा ऄभ्यास करण्याची त्याचंी अवड द्दनमाभण 

केिी अह ेकारण ही भारतातीि एक महत्तवाची सामाद्दजक चळवळ अहे.  द्दवद्दवध दद्दित 

नेत्यानंी त्याचं्या सघंटना अद्दण राजकीय पक्षादं्वार ेसवभसमावेशक समाज द्दनमाभण करण्याचे 



 

 

भारतातीि दलित चळवळी 

 (इ. स. १९५७ - इ. स.२०००) 
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ईद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दद्दित जनतेिा एकद्दत्रत अद्दण पे्रररत केिे अहे.  बहुजन समाज 

पक्षाच्या बळकट एकत्रीकरणामळेु दद्दितानंा देशातीि िोकशाही द्दनवडणूक प्रद्दक्येत 

सहभागी होता अिे अद्दण स्वतःची वेगळी ओळख द्दनमाभण करता अिी. दद्दित नेत्यानंी 

राजकीय कायाभिये, सरकारी नोकऱया अद्दण कल्याणकारी कायभक्मामंध्ये अरक्षण द्दटकवून 

ठेवण्यासाठी द्दकंवा वाढवण्यासाठी चळवळ सरुू केिी. त्यािा दद्दिताचं्या नव्या राजकीय 

चळवळी म्हणतात. दद्दित चळवळीने भारतीय समाजाच्या जातीय रचनेत पररवतभन घडवून 

अणिे अद्दण स्वाद्दभमानाच्या िढ्यावर भर द्ददिा. सध्याची अरक्षण व्यवस्था ही दद्दित 

चळवळीची पररणती अहे. 

वास्तद्दवक पाहता दद्दित चळवळीने िोकशाहीिा बळकटी द्दमळवून द्ददिी अहे याची ऄनेक 

ईदाहरणे देता येतीि. दद्दिताचंा द्दनवडणकुीतीि सहभाग, मोठ्या सखं्येने मतदानात 

सहभाग, ऄन्यायाद्दवरोधात संघषभ अद्दण सामदुाद्दयक प्रद्दतद्दनद्दधत्वासाठी अग्रह धरणे व 

त्यासाठी चळवळ करणे आ. 

१३.४ प्रश्न 

१.  दद्दित चळवळीतीि डॉ. अंबेडकराचें योगदान स्पष्ट करा. 

२.   दद्दित चळवळ कोणत्या टप्प्यांतून गेिी ते सागंा. 

३.  द्दनवडणकुीच्या राजकारणातीि दद्दित अद्दण त्याचं्या सघंटनाचं्या भूद्दमकेचे द्दवशे्लषण 

करा. 

४.   ररपद्दलिकन पक्षाची पद्दहिी फूट पडण्याची कारणमीमांसा करा. 

५.   दद्दित पथँसभ चळवळीवर चचाभ करा. 

६.  काशंीरामच्या चळवळीवर एक टीप द्दिहा. 

७.   दद्दित अद्दण समकािीन भारतीय राजकारणाचे पनुराविोकन करा. 

१३.५ सदंभभ  

१.   नामदेव ढसाळ, दद्दित पथँर : एक सघंषभ. 

२. शरणकुमार द्दिंबाळे, दद्दित पथँर. 

३.  ऄजुभन डागंळे, दद्दित पथँर : ऄधोरदे्दखत सत्य. 

४.   ज. द्दव. पवार, अंबेडकरोत्तर अंबेडकरी चळवळ (खडं 4 था).   

५.  गोर,े एम. एस., एका द्दवचारसरणीचा सामाद्दजक सदंभभ: अंबेडकराचें राजकीय अद्दण 

सामाद्दजक द्दवचार, सेज पद्दलिकेशन्स, नवी द्ददल्िी, १९९३. 

 ६.  जोशी बाबभरा अर., ऄनटचेबि!: दद्दित मकु्ती चळवळीचे अवाज, झेड बकु्स, १९८६. 
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 ७.  द्दिंबाळे शरणकुमार, दद्दित साद्दहत्याच्या सौंदयाभच्या द्ददशेने, ओररएटं िागँमन, 

२००४. 

८. मायकि एस.एम., अधदु्दनक भारतातीि दद्दित – द्दव्हजन ऄडँ व्हॅल्यूज, सेज 

पद्दलिकेशन्स, २००७. 

९.   ओमवेद गेि, दद्दित द्दव्हजन: द ऄटँी कास्ट मूव्हमेंट ऄडँ द कन्स्रक्शन ऑफ ऄ 

आंद्दडयन अयडेंद्दटटी, ओररएटं िागँमन, २००६. 

१०. प्रकाश पे्रम,  अंबेडकर: राजकारण अद्दण ऄनसूुद्दचत जाती, अद्दशष पद्दलिद्दशगं 

हाउस,  रॉब, पीटर (स.ं), नवी द्ददल्िी, १९९३. 

११. शलबीर, मोहम्मद (स.ं), बी.अर. अंबेडकर: स्टडी आन िॉ ऄडँ सोसायटी, रावत 

पद्दलिकेशन्स, नवी द्ददल्िी, १९९७. 

१२.  शमाभ प्रदीप के., दद्दित राजकारण अद्दण साद्दहत्य, द्दशप्रा प्रकाशन, २००६. 
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१४ 

कामगार चळवळी आणि आणदवासींच्या समस्या 

घटक रचना   

१४.०  उद्दि      

१४.१   प्रस्तावना 

१४.२   कामगार चळवळीचे चार टप्पे 

१४.२.१ पद्दहला टप्पा: कामगार चळवळीचा उदय (१८५० ते १९१८ चा 

कालावधी) 

१४.२.२  दसुरा टप्पा: दबाव गटाांचा उदय (१९१८ ते १९४७ पयंतचा 

कालावधी) 

१४.२.३ द्दतसरा टप्पा:  इांटक (INTUC) ची भूद्दमका (१९४८ ते १९६० चा 

कालावधी) 

१४.२.४ चौथा टप्पा:  चळवळींचे एकत्रीकरण आद्दण द्दवद्दवधीकरण  (१९६० 

आद्दण त्यानांतरचा कालावधी) 

 १४.३   आद्ददवासी समाज आद्दण अथथव्यवस्था 

 १४.३   आद्ददवासी चळवळी (१९४७-२०००) 

१४.३.१  स्वातांत्र्यपूवथ काळ 

१४.३.२  स्वातांत्र्यानांतरचा काळ 

१४.३.३  झारखांड आांदोलन 

१४.३.४ उत्तर-पूवथ आद्ददवासी चळवळी 

१४.३.५  नागा चळवळ 

१४.३.६.  खाणकाम द्दवरुद्ध आद्ददवासी चळवळी 

१४.३.७  कृषी आद्दण वन-आधाररत हालचाली 

१४.४  आद्ददवासी चळवळींची वैद्दिष््टये आद्दण पररणाम 

१४.५  साराांि 

१४.६  प्रश्न 

१४.७  सांदभथ  

१४.० उ        

हे यदु्दनट पूणथ झाल्यानांतर द्दवद्याथी पढुील बाबतीत सक्षम होऊ िकेल. 

१.  भारतातील श्रमिक्तीचे स्वरूप अभ्यातील. 

२.   स्वातांत्र्यानांतरच्या टे्रड यदु्दनयन चळवळीची मखु्य वैद्दिष््टये जाणून घेतील. 
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३. सध्याच्या काळात कामगाराांना भेडसावणा-या समस्या आद्दण त्याांचा प्रद्दतकार 

करण्यासाठी अवलांबलेले उपाय समजून घेतील. 

 ४.  भारतातील कामगार चळवळीच्या वाढीचे द्दवशे्लषण करतील. 

६.   भारतातील आद्ददवासींचा अथथ आद्दण मखु्य वैद्दिष््टये समजून घेतील. 

७.  भारतातील आद्ददवासींची सामाद्दजक-आद्दथथक पररद्दस्थती जाणून घेतील. 

८.   स्वातांत्र्यपूवथ आद्दण स्वातांत्रोत्तर कालखांडातील आद्ददवासी चळवळींची माद्दहती समजून 

घेतील. 

 ९.  भारतातील आद्ददवासी चळवळींची कारणे आद्दण पररणामाांचे मूल्याांकन करतील. 

 १०.  भारतातील प्रमखु आद्ददवासी बांडखोरी समजून घेतील. 

१४.१ प्रस्तावना 

भारतातील कामगार चळवळ समजून घेण्यासाठी योग्य प्रारांद्दभक द्दबांदू म्हणजे भारतातील 

औद्योद्दगकीकरणाची प्रद्दिया. कारखानदारी आद्दण आधदु्दनक उद्योगधांद्याांमळेु भारतीय 

समाजाची वैद्दिष््टये आद्दण स्वरूप बदलले. यामळेु आपल्या अथथव्यवस्थेचा कायापालट 

झाला आद्दण नवीन उत्पादन यांत्रणेच्या अनषुांगाने श्रमद्दवभाजनाची पद्धत बदलली. 

भाांडवलदार (कारखाना मालक) आद्दण कामगार असे दोन वगथ उदयास आले.  

आधदु्दनक उद्योग हे नफ्याच्या  तत्वावर कायथ करत असल्यामुळे कामगाराांकडून वाढीव काम 

करून घेणे, कमीत कमी पगार देणे, कामकाजाचे तास वाढवणे, पदोन्नतीस उिीर करणे, 

रोजगारात कपात करणे, कामाच्या द्दठकाणावरील सदु्दवधाांचा अभाव असे प्रकार अद्दस्तत्वात 

येऊ लागले. या पररद्दस्थतीमळेु कामगाराांनी एकत्र येऊन भारतातील व्यवस्थेचा द्दनषेध 

करण्यास सरुुवात केली. 

जमाती ही एक वसाहतवादी सांकल्पना आह,े जी १९व्या ितकात भारतातील सवथ 

समदुायाांचे वणथन करण्यासाठी वसाहतवादी अद्दधकारी आद्दण वाांद्दिक िास्त्रज्ाांनी माांडली.  

त्याच ितकाच्या उत्तराधाथत, जमातीची सांकल्पना जातींपासून द्दभन्न म्हणून आद्ददम 

गटाांपयंत सांकुद्दचत करण्यात आली. १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यानसुार आद्दण 

भारतीय राज्यघटनेनसुार अनसूुद्दचत जमातीचे नाव पूणथपणे उदयास आले. भारतीय 

राज्यघटनेत जमातीची व्याख्या केलेली नाही.  अनसूुद्दचत जमातीच्या कल्पनेला दोन पैलू 

आहेत. हे प्रिासकीयदृष््टया मागासलेपणा आद्दण दगुथमतेच्या द्दनकषाांद्वार ेद्दनधाथ ररत केले जाते-

जांगलात आद्दण टेकड्याांवर राहणार े लोक. त्याांना आद्ददवासी – मूळ द्दनवासी असेही 

म्हणतात.  इतर अनेक सामाद्दजक गटाांप्रमाणेच आद्ददवासींनीही त्याांच्या तिारींचे द्दनवारण 

करण्यासाठी सामाद्दजक आद्दण राजकीय चळवळी सरुू केल्या आहेत.  दद्दक्षणेकडील भाग, 

उत्तर-पद्दिम प्रदेि आद्दण बेटे वगळता बहुतेक प्रदेिाांनी वसाहती आद्दण वसाहतोत्तर काळात 

आद्ददवासींची अनेक आांदोलने पाद्दहली आहेत. वसाहतपूवथ काळात आद्ददवासी मराठा द्दकां वा 

राजपूताांच्या प्रादेद्दिक सते्तच्या द्दवरोधात उठले. त्याांनी जमीनदार आद्दण द्दबगर आद्ददवासी 

प्रिासकाांद्दवरुद्ध प्रद्दतकार केला. वसाहतीच्या काळात त्याांनी स्वायत्ततेसाठी द्दिद्दटि 



 

 

कामगार चळवळी आणि  

आणदवासींच्या समस्या 

 

 

 

177 

राजवटीद्दवरुद्ध सांघषथ केला. मध्य भारतातील द्दबरसा मुांडा बांड हे याचे उत्तम उदाहरण आह.े  

धाद्दमथक कल्पनाांद्वार े द्दबगर-आद्ददवासी साांस्कृद्दतक अद्दधकाराच्या द्दवरोधात प्रादेद्दिक-

राजकीय चळवळी देखील होत्या. 

१४.२  कामगार चळवळीचे चार टप्पे 

कामगार वगाथची चळवळ मखु्यत्वे चार टप्प्याांत द्दवभागली जाऊ िकते:  

१४.२.१  पणहला टप्पा: कामगार चळवळीचा उदय (१८५० ते १९१८ चा कालावधी):  

 पद्दहला टप्पा प्राथद्दमक स्वरूपाचा होता. पूवथद्दनयोजन आद्दण पूवथसांघटन न करता 

कामगाराांच्या गटाांनी केलेला द्दनषेध स्वयांस्फूतथ असला तरी स्वतांत्र घटनाांपरुता मयाथद्ददत 

होता. माचथ, १८७५ मध्ये िापूरजी बेंगाली याांनी कामगाराांच्या असमाधानकारक 

पररद्दस्थतीद्दवरुद्ध बांड केले. त्याांच्या प्रयत्नाांचा पररणाम म्हणून १८८१ मध्ये पद्दहला 

कारखाना कायदा लागू झाला. नारायण मेघाजी लोखांडे याांचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. 

देिातील पद्दहली कामगार सांघटना ‘बॉम्बे द्दमल हडँस ्असोद्दसएिन’ ही २३ सप्टेंबर १८८४ 

रोजी लोखांड्याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली. त्याांनी कामगाराांच्या मागण्या व समस्या 

समजून घेण्यासाठी मुांबई प्राांतामध्ये द्दगरणी कामगाराांची पररषद आयोद्दजत केली आद्दण 

कामगाराांची द्दस्थती सधुारण्यासाठी ठराव सांमत केले. नारायण मेघाजी लोखांडे याांना 

भारतीय कामगार चळवळीचे जनक मानले जाते. 

दसुऱ्या टप्प्यात कामगाराांना भेडसावणाऱ्या अडचणी व समस्याांबिल जाणीवपूवथक आकलन 

केले गेले. कामगार सांघटनाांची स्थापना ही या टप्प्यातील महत्त्वाची उपलब्धी होती. अनेक 

समाजधरुरणाांनी कामगाराांमधील असांतोषाची जाणीवपूवथक दखल घेतली आद्दण 

पररद्दस्थतीवर उपाय म्हणून कल्याणकारी उपाययोजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. 

अनेक द्दवद्वानाांच्या मतानसुार ही कामगाराांची चळवळ म्हणून असण्याऐवजी 

कामगाराांसाठीची चळवळ म्हणून दृगोचर झाली. तसेच ही चळवळ सौम्य स्वरूपाची होती. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १८५० ते १९१८ या कालावधीतील कामगार चळवळीचा उदय व वाढ स्पष्ट करा. 

१४.२.२  दुसरा टप्पा: दबाव गटाांचा उदय (१९१८ ते १९४७ पयंतचा कालावधी):  

पद्दहल्या महायदु्धानांतर अथथव्यवस्था व उद्योगात अनेक बदल घडून आले. वस्तूांच्या द्दकमती 

व नफा वाढला परांत ुकामगाराांच्या रोजगाराची आद्दण कामाची पररद्दस्थती सधुारली नाही. 

यामळेु कामगाराांमध्ये असांतोष व अिाांतता द्दनमाथण झाली. सांप हे कामगाराांच्या हातातील 

एक प्रमखु अस्त्र असते. कामगाराांच्या असांतोषाचे प्रद्दतद्दबांब १९१८ ते १९२० या 

कालावधीतील अनेक सांपाांच्या रूपाने द्ददसून आले. मुांबई, अहमदाबाद, सोलापूर, मद्रास 

(चेन्नई) येथील कापड द्दगरणी कामगार, कानपूरची लोकर द्दगरणी, कलकत्त्याच्या जूट 

द्दगरण्या, जमिेदपूरची स्टील कां पनी, मुांबई व जबलपूरमधील रले्वे कामगार आद्दण मुांबईचे 

गोदी कामगार याांची द्दनदिथनेही झाली. याांपैकी बहुतेक सांप उत्स्फूतथपणे केले गेले आद्दण 

बहुताांि सांप हे रोजगार आद्दण वेतन अिा कारणाांिी सांबांद्दधत होते. 
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कामगार सांघटनाांचा दबावगट म्हणून उदय ही या चळवळीतील प्रगतीदिथक घटना म्हटली 

जाऊ िकते. वाढत्या असमाधानकारक औद्योद्दगक वातावरणामळेु भारतात कामगार 

सांघटनेची चळवळ अद्दधक सांघद्दटतपणे उभी राद्दहली. ऑक्टोबर १९२० मध्ये ६४ कामगार 

सांघटनाांच्या प्रद्दतद्दनधींची पररषद आयोद्दजत केली गेली. याचा पररणाम म्हणून लाला 

लजपतराय याांच्या अध्यक्षतेखाली अद्दखल भारतीय कामगार सांघटना कागेँ्रसची (AITUC) 

स्थापना झाली. १९२६ मध्ये सरकारने इांद्दडयन टे्रड यदु्दनयन ॲक्ट सांमत केला ज्यायोगे 

सवथ नोंदणीकृत सांघटनाांना घटनात्मक मान्यता देण्यात आली. या अद्दधद्दनयमाांतगथत १९२६ 

साली मान्यता प्राप्त करणारी पद्दहली सांघटना म्हणजे ना. म. जोिी याांच्या नेततृ्वाखालील 

बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यदु्दनयन.  

कामगार चळवळीतील माक्सथवादी द्दवचाराांचा प्रमखु प्रभाव असलेल्या डाव्या द्दवचारसरणीचा 

उदयदेखील याकाळात झाला. त्यातून िोषणात्मक व्यवस्थेला रोखण्याच्या हेतूने कामगार 

वगाथला भाांडवलिाही रचनेच्या द्दवरोधात सांघद्दटत होण्याची पार्श्थभूमी द्दनमाथण झाली.‘महामांदी’ 

या जागद्दतक आद्दथथक सांकटाचा भारतातील कामगार चळवळीवर द्दवपररत पररणाम झाला. 

सांपाांची वारांवाररता वाढली आद्दण कामगार सांघषथ अद्दधक तीव्र करण्यात मझुफ्फर अहमद, 

श्रीपाद अमतृ डाांगे या नेत्याांनी महत्त्वपूणथ भूद्दमका बजावली. वेगवेग्या वैचाररक पार्श्थभूमी 

असलेल्या कामगार सांघटनाांची सांख्या वाढली. याांच्यात समन्वय साधण्यासाठी नॅिनल टे्रड 

यदु्दनयन फेडरिेन (एनटीयूएफ) ची स्थापना केली गेली.  

एआयटीयूसी आद्दण एनटीयूएफच्या एकद्दत्रत प्रयत्नाांमळेु पररद्दस्थतीत फारसा बदल झाला 

नाही आद्दण वेगवेग्या सांघटनाांमध्ये तणाव व वैर कायम राद्दहले. 

समग्र भारतातील कामगाराांची द्दस्थती अत्यांत द्दनरािाजनक होती. मालक-भाांडवलदार वगथ 

दबुथल, असांघद्दटत कामगाराांना वाटेल तसा राबद्दवत होता. कामगार सांघटनासदु्धा 

मद्दलकधाद्दजथण्या वतृ्तीचे असल्यामळेु कामगाराांचे अद्दस्तत्व गोठवून टाकले होते. डॉ. 

बाबासाहेब आांबेडकर याांना कामगाराांबिल आस्था होती. द्दजव्हाळा होता. कामगाराांनी 

स्वाद्दभमानिून्यतेचे जीवन कां ठणे नाकारले पाद्दहजे. अन्यथा गलुामीचे जीवन जगावे लागेल, 

असे त्याांचे स्पष्ट मत होते.  

डॉ बाबासाहेब आांबेडकर द्दिद्दटि मांद्दत्रमांडळात मजूर मांत्री होते. त्याांनी समायोजन 

कायाथलयाची ( एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्यामळेु बऱ्याच जणाांना रोजगार 

द्दमळाला. समग्र भारतातील कामगार आद्दण कामगार चळवळ, कामगार कायदे, स्त्री 

कामगाराबिलची आत्मीयता, त्याांच्या कौटुांद्दबक सांसाराद्दवषयीची द्दचांता, त्याांच्या जीवनाच्या 

उत्थान, उन्नतीचा मागथ डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांमळेुच सकुर झाला. डॉ. बाबासाहेब 

आांबडेकर नसते तर कामगाराांचे भद्दवतव्य अांधकारमय झाले असते.  

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९१८ ते १९४७ या कालावधीतील कामगार चळवळीच्या प्रगतीचा आढावा घ्या. 
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१४.२.३  णतसरा टप्पा:  इांटक (INTUC) ची भूणमका (१९४८ ते १९६० चा 

कालावधी): 

 सन १९४७ मध्ये इांद्दडयन नॅिनल टे्रड यदु्दनयन कागेँ्रस (इांटक) ची स्थापना झाली. १९४८ 

मध्ये कामगाराांच्या हक्काांच्या रक्षणासाठी आद्दण त्याांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राजकीयरीत्या 

असांलग्न अिी स्वतांत्र सांस्था स्थापन केली गेली. ही द्दहांद मजदूर सभा (एचएमएस) होय. जे 

एचएमएसच्या तत्वाांिी सहमत नव्हते त्याांनी १९४९ मध्ये यनुायटेड टे्रड यदु्दनयन कागेँ्रस 

(यूटीयूसी) नावाची एक समाांतर सांस्था स्थापन केली. १९५५ मध्ये भारतीय मजदूर सांघ 

(बीएमएस) ची स्थापना झाली. १९४७ मध्ये कागेँ्रसची सत्ता आल्यावर कामगार 

सांघटनाांच्या उपिमाांचे परीक्षण सरुू झाले. वेळप्रसांगी टीकाही झाली. सवाथत महत्त्वाची टीका 

म्हणजे सरकारचा कामगार सांघटनाांच्या कामातील हस्तके्षप ही होय.  

या चार प्रमखु कामगार सांघटनाांच्या व्यद्दतररक्त इतर अनेक कामगार सांघटना कामगार 

चळवळीत महत्त्वाची भूद्दमका बजावत होत्या. त्यानांतरच्या काही वषांत कामगाराांनी 

उद्योगपतींच्या द्दवरोधात अनेकवेळा सांपाचे हत्यार उपसले.  

साठच्या दिकात कामगाराांच्या तिारी वेतन, बोनस आद्दण ओव्हरटाइमिी सांबांद्दधत होत्या. 

परांत,ु त्यानांतर त्यामध्ये कामावरून द्दनलांबन, अन्यायकारक बडतफी, कामगाराांचे हक्क 

असा बदल झाला.  

त्यानांतरच्या औद्योद्दगक काळात, त्यात कामगाराांची बढती, सांधींचा अभाव, कामगाराांचा 

सन्मान इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या ठरू लागल्या. प्रत्येक प्रस्थाद्दपत राजकीय पक्षाने 

कामगाराांवर द्दनयांत्रण ठेवण्यासाठी व आपली मतपेढी वाढद्दवण्याच्या उिेिाने स्वतःची 

कामगार सांघटना द्दवकद्दसत केली. याचा पररणाम असा झाला की राजकीय पक्ष द्दजतका 

मोठा द्दततकाच त्याांचा कामगाराांचा गट द्दवस्ततृ व सामर्थयथवान ठरू लागला.  

त्याचप्रमाणे जर पक्षात फूट पडली तर सांघटनाांचे द्दवभाजन होऊ लागले. उदाहरणाथथ, जेव्हा 

कम्यदु्दनस्ट िाखा सीपीआय आद्दण सीपीएममध्ये द्दवभागली गेली, तेव्हा कम्यदु्दनस्ट िाखेने 

सीपीआय हाती घेतली आद्दण सीपीएमने भारतीय कामगार सांघटना (सीआयटीयू) नावाची 

स्वतांत्र सांस्था स्थापन केली. 

१९५० नांतर ज्या बहुराष्ट्ट्रीय कां पन्या भारतात भाांडवल गुांतवणूक करू लागल्या, त्याांनी 

आपापल्या देिातील ही नवी व्यवस्थापकीय नीती तेथेदेखील राबद्दवण्यास सरुुवात केली. 

या कां पन्याांची नवी व्यवस्थापकीय नीती, त्याांची एकूण आíथक सदु्दस्थती आद्दण मयाथद्ददत 

स्पधाथ यामळेु तेथील कामगाराांचे वेतनमान- अद्दधकार हे वाढत राद्दहले. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९४८ ते १९६० या कालावधीतील कामगार चळवळीच्या प्रगतीचा आढावा घ्या. 
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१४.२.४ चौथा टप्पा: चळवळींचे एकत्रीकरि आणि णवणवधीकरि (१९६० आणि 

त्यानांतरचा कालावधी):  

पन्नासच्या दिकाच्या सरुुवातीच्या काळापयंत कामगार चळवळ, कामगाराांना कामाचा 

मोबदला, कामाची पररद्दस्थती इत्यादीबाबत लढा देण्यात यिस्वी ठरली.  

साठच्या दिकात आद्दथथक वाढ व द्दवस्ताराची गती कमी झाली होती. आद्दथथक मांदीमळेु 

व्यवस्थापनाांनी कामगाराांच्या मागण्या नाकारण्यास सरुुवात केली होती. औद्योद्दगक कलह 

कायदा १९४७ हा औद्योद्दगक कलहाांची तपासणी तसेच त्यावर तोडगा काढण्यासाठी यांत्रणा 

व प्रद्दिया करून औद्योद्दगक िाांतता व ससुांवाद सदु्दनद्दित करण्यासाठी पाररत केला गेला. या 

कायद्याद्वार े कामगार व व्यवस्थापनातील सांघषथ कमी करण्यासाठी समेट, लवाद आद्दण 

न्यायालयीन द्दनवाडा याांच्या यांत्रणा वापरण्यास अनमुती द्ददली गेली. अगदी प्रद्दतकूल 

पररद्दस्थतीतही, १९७० च्या दिकापयंत चळवळीने कामगाराांच्या द्दहतसांबांधाचे आद्दण 

समस्याांचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करण्याचे आर्श्ासक काम केले.  

१९७० नांतर मात्र चळवळीची गती मांदावली. साधारणपणे आठ वषे चाललेला द्दगरणी 

कामगार सांप हा िेवटचा मोठा सांप होता. या ऐद्दतहाद्दसक बॉम्बे टेक्सटाइल सांपाची सरुुवात 

जानेवारी, १९८२ मध्ये मुांबईतील द्दगरणी कामगाराांचे कें द्रीय नेते दत्ता सामांत याांच्या 

नेततृ्वाखाली झाली. एकूण ६५ कापड द्दगरण्याांमधील २,५०,००० कामगाराांनी काम 

थाांबवले. वेतन आद्दण बोनस सांबांद्दधत बाबींमध्ये वाढ करण्याची मागणी हे या सांपाचे मखु्य  

उद्दिष्ट होते. वेतनवाढीच्या मागणीबरोबरच दत्ता सामांत याांनी १९४७ चा बॉम्बे इांडद्दस्ट्रयल 

ॲक्ट रि करण्याची मागणी केली. तत्कालीन सरकारने कामगार सांघटनाांच्या मागणीला 

ठामपणे नकार द्ददला. हा सांप वषाथनवुषे सरुू राद्दहला. सांपामळेु उद्योगाचे मोठे नकुसान झाले 

आद्दण कामगार दाररद्रय्ाच्या खाईत ढकलले गेले. बऱ्याच कामगाराांना त्याांचे घरदार, अल्प 

मालमत्ता द्दवकून मुांबईच्या उपनगरी भागात स्थलाांतररत व्हावे लागले. या सांपाचा कामगार, 

उद्योग आद्दण सरकार याांच्यातील औद्योद्दगक सांबांधाांवर नकारात्मक पररणाम झाला. 

१९५२ पयंत देिात कामगार कायद्याांचा नवा पायाच घातला गेला. त्यातून औद्योद्दगक 

द्दववाद सोडद्दवण्याची नवी यांत्रणा द्दनमाथण झाली. या कायद्याचे अथथ लावताना १९६० ते 

१९८० या काळात सवोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या उद्दिष्टाांचा द्दवचार करून कामगाराांना 

अनकूुल असे द्दनवाडे द्ददले. 

द्दतसर ेम्हणजे सावथजद्दनक के्षत्रातील कारखानदारीचा द्दवकास याच काळात मोठय़ा प्रमाणात 

झाला. तेथेदेखील कामगार सांघटनाांच्या अद्दधकाराांना मोठा वाव द्दमळाला. 

चौथे म्हणजे स्वातांत्र्यपूवथ काळातील द्दन:स्वाथी ध्येयवादी राजकीय नेततृ्व हे वरील सवथ 

पररद्दस्थतीत सवाथत प्रभावी ठरले. या घटकाांचा एकद्दत्रत पररणाम म्हणून १९८० पयंत 

ज्याला सांघद्दटत कामगार म्हणतात, त्या मोठय़ा कारखान्यातील कामगाराांच्या चळवळीला 

खूप मोठे उधाण आले. 

पण हे यि अनेक मयाथदाांनी ग्रस्त होते. त्याचा पाया हा मोठय़ा िहरातील मोठय़ा 

कारखान्याांपरुता मयाथद्ददत होता. स्वातांत्र्यपूवथ काळाप्रमाणे, त्याची व्याख्या आद्दण  व्याप्ती 

उद्योग अिी न राहता, एकेका कारखान्यापरुती सांकुद्दचत झाली होती. आद्दण सवाथत महत्त्वाचे 



 

 

कामगार चळवळी आणि  

आणदवासींच्या समस्या 
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म्हणजे मोठय़ा कारखान्याांतील सांघद्दटत कामगाराांचे वेतन आद्दण साधारणत: समाजातील 

कोणत्याही अन्य कष्टकरी समुदायातील कामगाराांचे वेतन यातील अांतर वेगाने वाढत काही 

पटींपयंत पोहोचू लागले. वेतनाचे- नफ्याचे अथथिास्त्रच त्यामुळे द्दबघडू लागले. त्यामळेु जसे 

कामगार चळवळ प्रभावी आद्दण आिमक होत आह,े असे द्ददसू लागले, तसे १९८० नांतर 

व्यवस्थापनाांनी कायद्यातील पळवाटाांचा आधार घेऊन कारखान्याांत हजारो हांगामी 

कामगार- कां त्राटी कामगार नेमण्यास सरुुवात केली. एकाच द्दठकाणी काम करणाऱ्या 

कामगाराांमध्ये सरळसरळ दोन स्तर द्दनमाथण झाले. एक सांरद्दक्षत-सांघद्दटत कायम 

कामगाराांचा, तर दसुरा असांरद्दक्षत हांगामी कामगाराांचा. या असांरद्दक्षत कामगाराांची तसेच त्या 

त्या मोठय़ा कारखान्याांच्या परुवठादार हजारो छोटय़ा उद्योगाांतील कामगाराांचे वेतन मात्र 

त्या तलुनेत द्दनम्म्यावर राद्दहले. 

पूवीची कामगार वगाथची चळवळ एकेका कारखान्यातील कमथचाऱ्याांची सांघटना झाली. 

१९८० नांतर त्याांना या उद्दिष्टासाठी डावे वैचाररक-सद्धाद्दन्तक नेततृ्व ह ेअडगळीप्रमाणे वाटू 

लागले. त्याांनी त्याांचे त्याांचे स्थाद्दनक नेते िोधले. व्यवस्थापनाांनी लाल बावटय़ाला 

असणाऱ्या राजकीय द्दवरोधातून, तर काही द्दठकाणी तात्काद्दलक घटकाांचा द्दवचार करून 

अिा तथाकद्दथत ‘उत्स्फूतथ ’ नेततृ्वाला उघड उते्तजन द्ददले. मात्र अपररहायथपणे काही 

द्दठकाणी अिा सांघटना अत्यांत आिमक झाल्याने अिी अराजकी, ध्येयहीन आिमकता 

म्हणजेच ‘नवी’ कामगार चळवळ, असे त्याचे ‘कोडकौतकु’ करून मुांबईच्या द्दगरणी 

कामगाराांमधून लाल बावटय़ाच्या हिपारीचे सद्धाद्दन्तक समथथनदेखील काही तथाकद्दथत 

डाव्या बदु्दद्धमांताांनी केले. सवथ नव्या उद्योगाांमध्ये ही द्दसद्धान्तहीन आिमकता कामगार 

चळवळीचा ‘स्वभाव’ असल्याचे मानण्यात आले. द्दिवसेनेसारख्या उजव्या फॅद्दसस्ट िक्तींचा 

राजकीय हत्यार म्हणून वापर करूनदेखील कामगार चळवळ फोडण्यात आली.   

१९६० ते १९८० ह्या काळात मोठ्या प्रमाणात औद्योद्दगकरण झाले. हा कायथकाळ 

कामगाराांच्या उभारीचा होता. ह्याच कालखांडात मोठां मोठ्या द्दगरण्या अद्दस्तत्वात आल्या  

होत्या. साहद्दजकच  कामगार वगथ सदु्धा मोठ्या प्रमाणात होता. १९९० पासून नवीन 

आद्दथथक धोरण आले आद्दण कामगाराांच्या आदोलनाला उतरती कळा लागली. कामगार 

सांघटनाांनी ह्या नवीन आद्दथथक धोरणाचा कडाडून द्दवरोध केला. मोठां मोठ्या द्दगरण्या 

उद्योगधांदे बांद झाले. कामगाराांचे रोजगार गेले. सरकारला व व्यवस्थापनाला सध्या सांघटना 

नकोच आहे. सध्या वातावरण असे आहे की सरकारला आद्दण व्यवस्थापनाला हक्क 

मागणारी, न्याय मागणारी, प्रश्न  द्दवचारणारी कामगार सांघटन नकोच आहे. 

कामगाराांच्या बाजूने कायदे कानून अद्दस्तत्वात असून सदु्धा न्याय द्दमळत नाही, न्याय द्ददला 

जात नाही ह्या अश्या द्दबकट पररद्दस्थतीतून कामगार जात आह.े  

कामगार सांघटनाांची  सांख्या ही खूप झालेली आहे. कामगाराांची एकजूट नाही हे सरकार 

आद्दण व्यवस्थापन ओळखून आहेत. त्यामळेु ह्या दफुळीचा फायदा सरकार आद्दण 

व्यवस्थापन घेत आहेत. जर आपले अद्दधकार द्दटकवून ठेवायचे असतील तर कामगाराांची 

येकी होणे फार गरजेचे आहे व ही कामगाराांची येकी होऊ नये याची काळजी सरकार घेत 

आहे. उलट तोडफोडची नीती अवलांद्दबल्या जात आहे. 
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सांयकु्त महाराष्ट्ट्र लढ्यातून महाराष्ट्ट्राांना द्दमळालेली `मुांबई'व त्यापासून उभारून आलेली 

`मराठी अद्दस्मता' या जोरावर द्दिवसेना १९६६ ला जन्माला आली असली तरी, चार वेळा 

नगरसेवक व तेव्हा आमदार असलेल्या कृष्ट्णा देसाई या `मराठी कामगार' नेत्याच्या 

खूनानांतर मात्र द्दिवसेनेला जहालपणाची ओळख द्दमळाली. रात्रीच्या अांधारातील भ्याड 

हल्ल्यात ५ जून, १९७० रोजी कृष्ट्णा देसाई ांचा खून झाला. मखु्यमांत्री वसांतराव नाईकाांचा 

द्दिवसेनेला असलेल्या पाद्दठांब्यामळेु, लालबाग या कामगार चळवळीचे कें द्र असलेल्या 

भागात झालेल्या कृष्ट्णा देसाई याांचा खून हा भाांडवलदार उद्योगपतींच्या पर्थयावर पडला. 

कृष्ट्णा देसाई ांच्या खूनामळेु ररकामी झालेल्या द्दवधानसभेच्या जागेसाठीच्या पोट द्दनवडणकुीत 

त्याांच्या पत्नींचा पराभव करून द्दिवसेनेनी आमदारकी पटकावली व राजकारणाला 

`गजकणथ ' सांबोधणाऱया द्दिवसेनेने राजकारणात सिीय पवेि केला. याच दरम्यान मुांबई या 

औद्योद्दगक नगरीतील कम्यदु्दनस्टाांच्या कामगार चळवळी फोडण्याचे भाांडवलदाराांनी 

राजकारण्याांच्या मदतीनां पद्धतिीरपणे सरुू केले. याच काळात द्दिवसेना प्रणीत कामगार 

सांघटना देखील उदयास आल्या. 

यातून कामगार नेततृ्वाची नवी जीवघेणी लढाई अन मागच्या दाराने भाांडवलदाराांना मदत 

करणारा छुपा कामगार नेता-कायथकताथ वगथ उभा राद्दहला. कृष्ट्णा देसाई हत्याकाांडातून 

द्दिवसेनेचा कामगार चळवळीत द्दिरकाव झाला तर हेकेखोरी आद्दण आपसातले मतभेद 

यामळेु दरम्यानच्या काळात कम्यदु्दनस्ट चळवळीच्या द्दचरफ्या झाल्या. कम्यदु्दनस्टाांच्या 

प्रभावाखालील कामगार चळवळीमधली फूट इांटक आद्दण सेनेच्या पर्थर्थयावर पडत गेली. 

कम्यदु्दनस्ट आद्दण समाजवादी याांच्यातील वैचाररक अांतर तीव्र कटुता आद्दण जहर प्रत्यक्ष 

द्दवरोधापयंत पोचले. कम्यदु्दनस्टाांबिलच्या वैचाररक-भावद्दनक आकषथणाला फार मोठी घरघर 

लागली. चळवळीचे रूपाांतर नोकरिाहीमध्ये होण्यास सरुूवात झाली. 

त्याची पररणती मुांबईमध्ये लाल बावट्याच्या कामगार सांघटनाांमध्ये फूट पाडण्यात झाली. 

त्याांचा प्रभाव जवळपास सांपवला गेला. द्दगरणी कामगाराांमधून लाल बावटा हिपार झाला. 

जॉजथ फनांद्दडस याांच्यासारख्या समाजवादी पढुाऱ्यानी त्या काळात द्दिवसेनेिी काही प्रसांगी 

द्दवरोध तर काही वेळा सरळ सरळ यतुी केली. त्याांचा द्दनवडणकुाांत पाद्दठांबादेखील घेतला. 

त्यामळेु त्याांच्या टॅक्सी यदु्दनयन, बेस्ट, मुांबई महानगरपाद्दलका या सारख्या सांघटना द्दटकून 

राद्दहल्या. 

मुांबईमधील द्दगरणी कामगाराांच्या सांघटनाांमध्ये, तसेच एकूण कापड, सूत, वाहतूक,साखर, 

नागरी बकँा यासारख्या के्षत्रात कागेँ्रसने मुांबई औद्योद्दगक सांबांध कायद्याचा वापर (BIR Act) 

अद्दतिय हुषारीने करून घेतला.त्या कायद्याचे स्वरूप इतके नोकरिाही आद्दण कें द्रीकरणास 

उते्तजन देणार े आहे की, जरी एखाद्या पररद्दस्थतीमध्ये १००टक्के कामगार प्रस्थाद्दपत 

प्राद्दतद्दनद्दधक सांघटनेच्या द्दवरोधात गेले तरी प्रत्यक्षात कायद्याने दसुऱया यदु्दनयनला ती 

मान्यता द्दमळणे अद्दतिय द्दजकीरीचेच ठरते. त्याचा फायदा मखु्यतः इांटक या कागेँ्रसच्या 

सांघटनेने घेणे अपेद्दक्षत होते. तो त्याांनी तसा घेतला. आद्दण कम्यदु्दनस्टाांच्या नेततृ्वाखालील 

मुांबईतील द्दगरणी कामगार यदु्दनयनचे द्दकां वा द्दमल मजदूर सभेचे स्थान राष्ट्ट्रीय द्दमल मजदूर 

सांघाने घेतले. 
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मुांबईच्या बाहेर, प्रथम पणेु १९८०नांतरच्या काळात औरांगाबाद, नाद्दिक, काही प्रमाणात 

कोल्हापूर, नागपूर येथे मोठे उद्योग उभारले गेले. मुांबईचे कापड उत्पादन द्दभवांडी येथे पॉवर 

लूम्सवर गेले. तर मालेगाव, इचलकरांजी, सोलापूर, माधवनांगर येथे नवी पॉवरलूम्स कें द्र े

द्दनमाथण झाली. महाराष्ट्ट्रातील पॉवरलूम उद्योग हे खर े तर कापड द्दगरणी धांद्याचे 

अनौपचाररकीकरण द्दकां वा बकालीकरण आहे. त्यातून अद्दतिय कद्दनष्ठ दजाथचा आद्दण 

कामगाराांचे भयानक िोषण करणारा रोजगार द्दनमाथण होतो. तेथे कामगार चळवळी झाल्या. 

लढे झाले. सांघटना देखील झाल्या. पण तेथील रोजगाराची असहायता अिी आहे की, तेथे 

कोणतीही स्थायी द्दटकाऊ चळवळ सांघटना द्दनमाथण करणे अद्दतिय अवघड आहे. पण 

तरीही इचलकरांजी येथे डाव्या कामगार चांळवळीचे एक कें द्र उभे राद्दहले. १९७० ते २००० 

पयंत द्दटकले देखील. इतरत्र तसे घडू िकले नाही. 

पणेु औद्योद्दगक पररसरामध्ये मखु्यतः प्रगत असा महाकाय इांद्दजद्दनअररांग धांदा, वाहन उद्योग 

द्दनमाथण झाले. बजाज टेल्को सारखे कारखाने आले. द्दिवाय बहुराष्ट्ट्रीय कां पन्याांची लक्षणीय 

उपद्दस्थती तेथे होती. औद्योद्दगक द्दवकासाच्या त्या टप्प्यावर, तेथे या मके्तदार मोठ्या 

औद्योद्दगक सांस्था, त्याांच्या बाजारपेठीय स्थानामळेु द्दकां मती वरच्या पातळीवर द्दटकवू िकत 

होत्या. त्यामळेु त्या द्दवद्दिष्ट सांस्थाांमधील कारखान्याांमधील कामगाराांचे वेतन द्दकां वा सेवािती 

कामगाराांना जास्त अनकूुल करणे भाांडवलदाराांना िक्य झाले होते.मात्र त्यासाठी त्याांना 

कामगार सांघटना या बाहेरील वचथस्वापासून मकु्त असाव्यात, अिी त्याांची अपेक्षा होती. 

त्याचा अांदाज आद्दण अनभुव तेथील कामगाराांना सरुूवातीच्या काही वषांत म्हणजे १९८० 

पयंत आला. 

ही वस्तदु्दस्थती लक्षात येताच, त्या कारखान्याांतील कागाराांमध्ये एक नवी प्रद्दिया द्दनमाथण 

झाली. व्यापक कामगारवगाथच्या सावथद्दत्रक मागण्याांसाठीच्या लढ्यापेक्षा आपल्या सांस्थेतील 

कामगाराांना जो जास्त तात्काद्दलक वेतनवाढ द्दमळवून देईल तो आपला नेता आद्दण त्याचा 

झेंडा हाच आपला झेंडा ही पूणथपणे अथथवादी द्दवचारसरणी केवळ पणु्यात, तसेच औरांगाबाद 

नाद्दिक येथे त्याचप्रमाणे मुांबईमधील कामगाराांमध्ये ही रूजू लागली. अांतगथत, स्वतांत्र 

सांघटना असा एक नवा प्रकार द्दनमाथण झाला. त्याचे मूद्दतथमांत प्रतीक असणाऱ्या व स्वतांत्र 

म्हणद्दवणाऱ्या गलुाब जोिी, आर. जे. मेहता, करकेरा, यासारख्या धांदेवाईक पढुाऱ्याांचा उदय 

झाला. द्दकां वा करण्यात आला.अथाथत तरीही या सवथ कें द्रात द्दवचारसरणीिी बाांद्दधलकी 

असणाऱ्या लाल बावट्य़ाांच्या सांघटनाांचा एक गट कायमच द्दटकून राद्दहला. नाद्दिकसारख्या 

द्दठकाणी तर तोच तेथील चळवळीचा मखु्य प्रवाह म्हणावा असे आपले स्थान आजदेखील 

द्दटकवून आहे. 

डॉ. दत्ता सामांत याांचा उदय १९७० च्या दिकातील.ते व्यवसायाने डॉक्टर आद्दण 

सामाद्दजक जाणीवेने पे्रररत होते. ते "धांदेवाईक" पढुारी नव्हते. पण त्याांच्या नेततृ्विैलीमुळे 

प्रथम मुांबईतील आद्दण नांतर महाराष्ट्ट्रातील कामगार चळवळीला जे साहसवादी-व्यद्दक्तवादी-

अराजकी वळण लागले, त्यामळेु अांद्दतमतः कामगार चळवळीचा सामाद्दजक पररवतथनाची 

चळवळ, राजकीय चळवळ म्हणून लोप झाला. डॉ. दत्ता सामांत याांच्या नेततृ्वाला 

भाांडवलदारवगथ द्दकती घाबरतो, या एका नकारात्मक मूल्यावर कामगाराांमध्ये त्याांच्या 

सांघटना मोठ्या झाल्या. ठराद्दवक मोठ्या कारखान्याांमध्ये द्दकती वेतनवाढ, द्दकती सवलती 

द्दमळद्दवल्या,व्यवस्थापनावरचा कामगाराांचा दबाव द्दकती प्रमाणात वाढला, हीच कामगार 
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चळवळीच्या यिाची एकमेव मानके आद्दण गमके ठरली. याांच्याच द्दहिेबात स्थाद्दनक 

कामगार नेते द्दवचार करण्यास द्दिकले.त्यालाच अथथवाद असे म्हणले जाते. त्यातून स्थाद्दनक 

पातळीवर द्दकती दादाद्दगरी द्दनमाथण झाली, त्याचा द्दवचार डॉक्टराांनी केला नाही. घाटकोपरचे 

गरोद्दडया नगर, पांत नगर, राजावाडी घाटकोपर ईस्ट या रद्दियन कामगार वसाहतीच्या 

धतीवर म्हाडाने (तेव्हाचे हाउद्दसांग बोडथ) १९६० च्या दिकात घराांची वसाहतच उभारलेली 

होती. भारताचे दसुर ेगहृमांत्री गोद्दवांद वल्लभ पांत याांच्या नावावरुन या वसाहतीचे नामकरण 

करण्यात आले. कामगाराांसाठी ही वसाहत असल्याने द्दगरणी, खाण आद्दण गोद्ददतील 

कामगाराांची सांख्या मोठी होती. त्याचबरोबर मोठी पोद्दलस वसाहत देद्दखल पांतनगर मध्ये 

आहे. डॉ.दत्ता सामांताांचे घर आद्दण दवाखाना या वसाहतीत होता. दवाखान्यात येणाऱ्या 

कामगाराच्या समस्या जाणनु घेता-घेता त्याांनी कामगार चळवळ उभारली. यामळेु पांतनगर 

मध्ये अनेक कामगार चळवळींचे रणद्दिांग फुां कले गेले. 

द्दवद्दवध सांघटना आद्दण राजकीय पक्ष याांनी केवळ िोषणयोग्य म्हणून ज्याांच्याकडे पाद्दहले 

त्या असहाय कामगाराांना दत्ता सामांत याांचा आधार वाटू लागला. लाखोंच्या सांख्येने ते 

त्याांच्याकडे येत होते यात िांका नाही. त्यातूनच एक मोठी लाट १९७० ते १९८५ या १५ 

वषांत द्दटकून होती.मुांबईत द्दगरण्याांचे नवीनीकरण करण्यापेक्षा त्या बांद करून त्याांच्या 

जद्दमनी द्दवकण्याच्या मागे मालक लागले होते. या सवथ पररद्दस्थतीमळेु मुांबईतील द्दगरणी 

कामगाराांची लढािक्ती मिुलातच क्षीण झालेली होती, अिा पररद्दस्थतीत कामगार त्यासाठी 

िेवटची आिा म्हणून डॉ. दत्ता सामांत याांच्याकडे गेले. आद्दण त्या पवाथची अखेर म्हणूनच 

की काय, दत्ता सामांत याांच्या नेततृ्वाखालचा १९८१ सालचा द्दगरणी कामगाराांचा सांप सरुू 

झाला. वास्ताद्दवक पाहता "बॉम्बे इांडद्दस्ट्रयल ऍक् ट'च्या द्दवरोधात आद्दण वेतन वाढीच्या 

मागणीसाठी १९८१ मध्ये द्दिवसेनेनेच मुांबईतल्या द्दगरणी कामगाराांना चेतवून िहरात 

सांपाचे वातावरण तापवले होते. सांपाची घोषणा द्दिवसेनाप्रमखुाांकडून ऐकण्यासाठी परलेच्या 

कामगार मैदानात लाखभरापेक्षा अद्दधक कामगार जमा झाले होते. कोणत्याही क्षणाला 

सांपाची घोषणा होणार याच द्ददिेने सभा चालली असताना द्दिवसेनाप्रमखु बाळासाहेब ठाकरे 

मैदानात आले आद्दण मखु्यमांत्र्याांिी (बॅ. अांतलेु) चचाथ झालेली असून, मागण्याांवर चचाथ  

करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामळेु सांप केला जाणार नसल्याच्या आियाचे भाषण 

केले होते. द्दिवसेनेकडून झालेल्या भ्रमद्दनरासामळेु द्दनमाथण झालेला सांताप कामगाराांना 

द्ददवांगत कामगार नेते दत्ता सामांत याांच्या द्ददिेने घेऊन गेला होता. १८ जानेवारी १९८२ 

पासून ५८ द्दगरण्याांचे कामगार सांपावर गेले. हा सांप द्दचघळत गेला आद्दण पढेु जाऊन फुटला 

देखील! त्यातून कामगार सांपला.पण सांप मात्र सांपला नाही.. त्यातून कामगाराांचे काय 

कल्याण झाले ते माद्दहत नाही, पण द्दगरणी धांद्यापेक्षा त्याखालची जद्दमन द्दवकण्यामध्ये जास्त 

रस असणाऱ्या भाांडवलदाराांचे आद्दण जद्दमन माद्दफया नेते-कामगार पढुारी याांचे मात्र निीब 

उघडले. मुांबईमध्ये द्दगरण्याांखालील जद्दमन कापडाच्या उत्पादनासाठी वापरण्यापेक्षा त्यावर 

घर े द्दकां वा व्यापारी सांकुले उभी केल्यास त्यातून अभूतपूवथ पैसा कमाद्दवता येईल, अिी 

पररद्दस्थती मुांबईत १९७० नांतरच्या काळात उभी राद्दहली. परांत ुत्यावेळी िहर द्दवकासाचे ज े

द्दनयम होते, त्यामध्येत िक्य नव्हते. दसुऱ्या बाजूस द्दभवांडी, मालेगाव, इचलकरांजी 

यासारख्या द्दठकाणी यांत्रमागाांवर कापडाचे उत्पादन करून ते आपल्या द्दमलच्या नावावर 

द्दवकल्यास मुांबईपेक्षा द्दनम्म्यापेक्षा कमी मजूरीत मजूर द्दमळतील, तेदेखील असांघद्दटत, 

सतुाचा परुवठा त्या त्या द्दठकाणी उभ्या राहणाऱ्या सूत द्दगरण्याांमधून होऊ िकेल, 
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असेदेखील या मालकाांच्या लक्षात आले, त्यामधून मुांबईमधील द्दगरणी धांदा हा 

महाराष्ट्ट्रातील यांत्रमागाांवर हस्ताांतररत झाला. 

वरील घटकाांच्या पार्श्थभूद्दमवर सांपाचा उपयोग द्दगरणी मालाकाांनी त्याांच्याच स्वाथाथसाठी 

करून घेतला. द्दगरणगावातील द्दगरण्या कोणत्याही पयाथयाद्दिवाय बांद पाडल्या. त्याखालच्या 

जद्दमनी द्दवकून त्यातून िहराचा द्दवकास करण्यावर असणार े िहरद्दवकासाचे द्दनवंध 

उठद्दवण्यासाठी भाांडवलदाराांनी जोरदार प्रयत्न सरुू केले. त्यावेळी मुांबईचे महापौर 

द्दिवसेनेचे छगन भजुबळ होते. मखु्यमांत्री िरद पवार होते. पण या जद्दमनींवरची बांधने आद्दण 

कामगार याांना एकाच वेळी आयषु्ट्यातून उठद्दवण्याच्या आड कोणतेही (तथाकद्दथत) 

राजकीय मतभेद आले नाहीत.जमीन मोकळी झाली. डॉ.दत्ता सामांत याांनी जोरदार द्दवरोध 

केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्याांचा काटा काढण्यासाठी १६ जानेवारी १९९७ 

मध्ये त्याांचा खून झाला. इतकेच काय पण कागेँ्रसच्या नेततृ्वाखालील द्दगरणी धांद्यामधील 

एकमेव मान्यताप्राप्त सांघटना म्हणजे द्दमल मजदूर सांघ वसांतराव होद्दिांग याांच्या नेततृ्वाखाली 

चालणाऱ्या सांघटनेच्या अांतगथत अचानक िरद पवार याांना मानणाऱ्या सद्दचन अद्दहर याांचे 

नेततृ्व आले. जद्दमनी द्दवकल्या, त्याचे कोट्यावधी रूपये आले, तरी, आजपयंत हजारो 

कामगाराांच्या थकबाक्या द्ददलेल्या नाहीत. त्याांचे सांसार मागाथवर आलेले नाहीत. आपली घर े

दार ेसोडून ते टाचा घासत कोकणात द्दकां वा सातारा कराड या त्याांच्या गावाकडे गेले. मात्र 

याच द्दगरण्याांच्या जागी, त्या जद्दमनी द्दवकून, बकाल वस्त्याांच्या मधोमध चकाचक टोलेजांग 

व्यापारी सांकुले तयार झाली. त्यात या कामगाराांना ना रोजगार द्दमळाले ना घर ेद्दमळाली की 

म्हातारपणासाठी आधार म्हणून काही नकुसानभरपाई द्दमळाली.  

द्दगरणी कामगाराांच्या लढ्याला कलाटणी देणाऱ्या सहा प्रमुख घटना अिा साांगता येतील  

१) १९२६ ला सहा मद्दहन्याांचा द्दगरणी कामगाराांचा सांप, २) १९४७ मध्ये कामगार मांत्री 

गलुजारीलाल नांदा याांनी "बॉम्बे इांडद्दस्ट्रयल ऍक् ट'ची घोषणा केली, ३) बॉम्बे इांडद्दस्ट्रयल 

ऍक् टच्या द्दवरोधात कॉ. श्रीपाद अमतृ डाांगे याांचे द्दवधानसभेत २६ तास भाषण झाले अन पढेु 

त्याांच्याच नेततृ्वाखाली १९७४ ला ४३ द्ददवसाांचा द्दगरणी कामगाराांचा सांप. ४) द्दडसेंबर 

१९८१ मध्ये कामगार मैदानातील सभेत सांपातून माघार घेतल्याची द्दिवसेनाप्रमखुाांची 

घोषणा, ५)१८ जानेवारी १९८२ पासून ५८ द्दगरण्याांमध्ये सांप सरुू होऊन नांतर एक वषाथने 

सांप फुटला, ६) १९९८ पासून द्दगरणी कामगाराांना वेतन देण्याच्या द्दनद्दमत्ताने द्दगरण्याांच्या 

जद्दमनी द्दवकणे आजतागायत सरुू असणे! (कोद्दहनूर आद्दण इांदू द्दमल या द्दगरण्या देखील 

अिीच पद्धतिीर ररत्या बद पाडलेल्या द्दगरण्यापैकी होत !) 

८० च्या दिकानांतर नवां औद्योद्दगक धोरण जाहीर झाल्यावर मुांबईला हागँकागँ सारखां 

व्यापारी कें द्र बनद्दवण्याचा द्दवचार समोर आला. व्यापारी कें द्र, पॉि जगुारखाने, अघयावत 

पांचताराांद्दकत हॉटेल्स, सद्दव्हथस सेंटर, मोठमोठ्या वसाहती हे द्दचत्र द्दगरणी मालकाांना 

मानवणारांच होतां. आजारी द्दगरण्या चालवण्यापेक्षा द्दगरण्याांची जमीन द्दवकून पैसा द्दमळवणां 

त्यामानाने सोपां आद्दण सखुावणारां होतां. द्दगरणी कामगाराांचा ऐद्दतहाद्दसक सांप सरुू 

झाल्याबरोबर द्दनद्दमत्त साधून आजारी द्दगरण्या ताबडतोब बांद करण्यात आल्या. काही 

द्दगरण्याांना आजारी पाडण्यात आलां. कामगाराांची थकलेली देणी आद्दण द्दगरण्या पनु्हा सरुू 

करण्यासाठी लागणारा पैसा हा जमीन द्दवकून उभा करता येईल असा यदु्दक्तवाद द्दगरणी 

मालकाांनी केला. जमीन द्दविीच्या प्रस्तावाांना मांजरुी देण्याचां काम कागेँ्रस राजवटीत सरुू 
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झालां आद्दण द्दगरणी कामगाराांना वाऱ् यावर सोडणार नाही अिी घोषणा करणाऱ् या तत्कालीन 

सेना-भाजप यतुी सरकारने जमीन द्दविीचा कायदेिीर मागथ  मोकळा करून कामगाराांच्या 

द्दहतावर अखेरचां तळुिीपत्र ठेवलां. १ लाख २० हजार चौरस फूट जमीन द्दवकण्याची 

परवानगी यतुी सरकारने द्ददली. कामगार लढ्यातील या फां दद्दफतरुीग्रस्त पराभवाचा 

महाराष्ट्ट्रातील कामगार चळवळीला फार मोठा द्दवपररत धक्का बसला. तो अजूनदेखील 

द्दटकून आहे.कामगार चळवळीचा सामाद्दजक-नैद्दतक दबाव अद्दतिय कमकुवत झाला. 

पूवीच्या द्दगरणी कामगाराांच्या सांपामळेु कामगार चळवळ बळकट होत असे. त्यातून त्याांची 

राजकीय जाणीव वाढत असे. कामगार सांघटना ही एक समाजातील िोद्दषताांची चळवळ 

आहे. अथाथतच समाजातील िोषणाचा अांत करण्याचे ध्येय, ही द्दतची जन्मखूण आहे. 

त्यामळेु कामगार सांघटना या एका सामाद्दजक-राजकीय द्दवचाराांिी जोडून ,त्या द्दनष्ठावान् 

त्यागी ध्येयवादी कायथकत्यांकडून चालद्दवल्या जाणे, हा द्दनयम होता.पण या द्दगरणी 

कामगाराांच्या सांपामळेु सांपलढ्याची दहित, मालकाांच्या ऐवेजी कामगाराांवरच द्दनमाथण 

झाली.. १९८० नांतर तो अपवाद बनला. कामगार सांघटना म्हणजे एखाद्या कां पनीतील 

कामगाराांनी त्या त्या व्यवस्थापनासमवेत स्थाद्दनक पातळीवर सामूद्दहक सौदा करण्याचे 

माध्यम असते. समाजव्यवस्था, िोषण सामाद्दजक पररवतथन, या बाबींचा कामगार 

सांघटनाांिी काहीही सांबांध नाही, अिी व्यावहाररक द्दवचारसरणी दृढ केली गेली. कामगार 

सांघटनाांचे नेततृ्व करण्यासाठी पूणथतः धांदेवाईक पढुाऱ्याांची प्रत्येक द्दजल्ह्यामध्ये फौजच 

तयार झाली. कामगार सांघटना किा आद्दण कोण चालद्दवतात हा केवळ कामगार सांघटनाांचा 

अांतगथत प्रश्न नाही. त्याचे पररणाम कामगार मालक सांबांध आद्दण मालक- व्यवस्थापनाची 

धोरणे याांच्यावर होत. असतात. महाराष्ट्ट्रात गेल्या ५० वषांत उद्योगाांत गेल्या काही 

वषांतमहाराष्ट्ट्राच्या उद्योग आद्दण सांबांद्दधत के्षत्रामध्ये या चिाकार प्रद्दिया घडत आहेत. 

जागद्दतकीकरणाच्या आद्दण खाजगीकरणाच्या मागच्या दाराने मुांबईतले इतर उद्योग बाहेर 

जात राद्दहले. द्दगरण्याांच्या आद्दण इतर उद्योगाांच्या स्थलाांतराचा वेग वाढत गेला. यावर एकदा 

दादा सामांत आद्दण बांद द्दगरणी कामगार सद्दमतीचे नेते दत्ता इस्वलकर बोलले होते की, 

"द्दगरण्याांची अथवा कारखान्याांची जमीन द्दवकणां हाच यामागचा हेतू आहे. आजच्या 

बाजारभावाप्रमाणे कधी काळी एक रुपया वाराप्रमाणे खरदेी केलेल्या जद्दमनीची द्दकां मत 

िांभरपट झालेली आहे. ही द्दकां मत मालकाच्या हाती लागतेच, द्दिवाय नव्या द्दठकाणी ग्रामीण 

द्दवकासाच्या नावाखाली कमी व्याजाचां कजथ द्दमळतां. वीज, पाणी, जमीन या बाबी मुांबईच्या 

मानाने स्वस्त द्दमळतात. राज्य सरकारकडून करसदु्दवधाही द्दमळते. आद्दण नव्या द्दठकाणी 

कां त्राटी पद्धतीने कामगार भरती केल्याने सांपाचीही भीती उरत नाही." आजदेखील दत्ता 

सामांताांनी साांद्दगतलेले हेच जळजळीत वास्तव आपण अनभुवत आहोत! दादा सामांत आद्दण 

इस्वलकर याांच्या म्हणण्यानसुार मोरारजी द्दमलच्या मालकाने कनाथटकात दावणद्दगरीला, 

द्दहांदसु्थानच्या मालकाने कराडला, मफतलालच्या मालकाने गजुराथमध्ये नवसारीला, 

रूबीच्या मालकाने खोपोलीला, सेंचरुीने इांदोरला, श्रीराम द्दमलच्या मालकाने मध्यप्रदेिात 

द्दगरण्या हलवल्या होत्या. द्दविेष म्हणजे त्यासाठी मुांबईतलाच पैसा आद्दण यांत्रसामगु्री 

सांबांद्दधत द्दठकाणी वापरण्यात आली होती! 

या उलट उद्योगाांच्या स्थलाांतरामळेु मुांबईतला उद्योग द्दखळद्दखळा होताना मात्र द्ददसत नाही. 

कारण कां त्राटी कामगाराांचा आयाम या उद्योगाांना लाभतोय. कां त्राटी कामगाराांना वेतन कमी 
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असतां, त्याांना सांघटना करता येत नाही, अन्य सोयी सदु्दवधाही नसतात. मात्र मालकाांच्या 

पर्थयावर या गोष्टी पडत असल्याने मुांबईत एकूणच कां त्राटी कामगाराांचां प्रमाण वाढतांय. 

यदु्दनद्दलव्हर पासून ते पी     जी पयंत च्या सवथ कां पन्या छोट्या उद्योजकाांकडून स्वस्तात 

आपली उत्पादनां बनवून घेतायत. न्हावा-िेवा आद्दण काांडला बांदरासारख्या राक्षसी 

प्रोजेक्टवर कां त्राटी पद्धतीने काम करून घेतलां गेलां. 

अिा प्रकार े कामगाराची अन त्याच्या हक्काची द्दवल्हेवाट लागत राद्दहली, द्दगरणी 

कामगाराांच्या सांपात जवळपास दीड-दोन लाख कामगार नोकरी गमावून बसले होते. त्यातले 

कोणी वॉचमन झाले, कोणी द्दिपाई. काहींनी हातमाग आद्दण यांत्रमागावर आपलां निीब द्दवणून 

बद्दघतलां, तर अनेकाांनी व्यसनात स्वत:ला बडुवून घेतलां. त्याांच्या बायका-पोराांचां काय झालां 

हे अघापही नीटसां कळायला मागथ नाही. वेश्या वस्ती, गगँवॉर अिा द्दठकाणी काहींचा पत्ता 

लागला असांही बोललां गेलां. यावर पढेु द्दसनेमेही द्दनघाले. या जीवघेण्या पररद्दस्थतीत कसांबसां 

सावरत असताना जवळपास तेवढेच म्हणजे दीड-दोन लाख कामगार पढुच्या काळात बेकार 

झाले आद्दण तेवढेच बेकारीच्या मागाथवर आहेत. 

मुांबईचां वणथन अनेक प्रकार े केलां जातां. कोण्या एकाने मुांबईला ससु्त अजगर म्हटलांय. 

त्याांच्या पोटात अनेकाांसाठी जागा आहे असां मानलां जायचां. ते खरांही होतां. रोजगार 

साऱ् याांना द्दमळायचा. पण आता हा अजगर द्दगळलेलां सगळां ओकून बाहेर टाकतोय. बेकार 

होणार ेकामगार हे अजगराच्या पोटात जागा न द्दमळालेले आहते! 

आणखी एक नवलाची गोष्ट म्हणजे मागच्या मुांबई महापाद्दलका द्दनवडणकुाांत सवथच राजकीय 

पक्षाांनी मतपेटीवर डोळा ठेवून कामगाराांना कुरवाळण्याचा बेरकी प्रयत्न केला. द्दविेष म्हणजे 

ज्याांनी १९८१ चा ऐद्दतहाद्दसक कामगार सांप फोडला तेच यात सवाथत जास्त आघाडीवर 

होते. ज्याांनी कामगाराांना देिोधडीला लावले ते मताांसाठी का होईना त्याांच्यापढेु नतमस्तक 

झाले ही बाब फार काही साांगून जाते…. 

आजच्या घडीला िरद राव हे मबुईच्या कामगार चळवळींचा चेहरा बनून राद्दहले आहेत मात्र 

त्याांच्यात ती सवथसमावेिकता आद्दण उत्तुांगत्व नाहीये जे सामांताांकडे होते. त्याउलट हमाल 

पांचायतच्या माध्यमातून आद्दण द्दवद्दवध स्तराांवरील यिस्वी कामगार चळवळींमळेु बाबा 

आढाव हे राज्यभरातील कष्टकरी वगाथचे आिास्थान झाले आहेत, मात्र त्याांचे नेततृ्व 

आिमक व जहालतेकडे झकुणार े नसून समाजवादी द्दवचारसरणीचे असल्याने ते 

वलयाांद्दकत नाहीत पण भद्दवष्ट्यातील व्यापक कामगार चळवळींचे बलस्थान म्हणून 

त्याांच्याकडे बद्दघतले जाऊ िकते. मुांबई आद्दण मुांबईच्या कामगार चळवळीचा एक इद्दतहास 

बनून राद्दहलेल्या डॉक्टर दत्ता सामांताांना आज द्दकती कामगार चळवळी वा नेते स्मतृीसमुने 

अद्दपथत करतात ह ेज्ात नाही मात्र डॉक्टर दत्ता सामांत एक वादळी, उत्तुांग अन सामाद्दजक 

जाणीवाांची अनभूुती असणार ेलढवय्ये कामगार नेते होते हे मात्र नक्की…. 

याच दरम्यान १९९३ साली सोद्दव्हएत यदु्दनयनचा पाडाव झाला. जगातील भाांडवलापासून 

ते िेतीपयंतच्या सवथ बाजारपेठा एकत्र जोडण्याचे धोरण जागद्दतक पातळीवर बडय़ा देिाांनी 

जगावर लादले. तसेच कल्याणकारी राज्य या कल्पनेला द्दतलाांजली देऊन पनु्हा 

पूवीप्रमाणेच मकु्त बेबांद भाांडवलिाहीच्याच मागाथ ने जाण्याचे नवे धोरण जाहीर करण्यात 

आले. सरकारी उद्योगाांचा सांकोच सरुू झाला. पररणामी देिात प्रचांड प्रमाणात परदेिी 
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भाांडवल- वस्तू- सेवा याांची आयात सरुू झाली. कामगार कायद्याांचा व्यापक उदार अथथ 

मोडीत काढून सवोच्च न्यायालयाने आपण राजकीय-आद्दथथक सते्तचेच भाग आहोत, ह े

आपल्या कामगारद्दवरोधी अिा  प्रत्येक द्दनकालातून अद्दधकाद्दधक प्रमाणात द्दसद्ध केले. 

कां त्राटी कामगार- असांरद्दक्षत कामगार हीच आज प्रत्येक के्षत्रात कामगाराची ओळख आह.े 

कायम कामगार हा द्दनयम नसून अपवाद झाला आहे.   

अथाथतच कामगार चळवळीची आज कोंडी झाली आहे, हे द्दनद्दित. पण ती फक्त पररद्दस्थतीने 

केलेली नाही, तर कामगाराांचा द्दवचार, द्दनदान त्या त्या उद्योगाच्या पातळीवर, एक वगथ 

म्हणून करण्याच्या मूळ दृद्दष्टकोनाला द्दतलाांजली द्ददल्यामुळेच ती झालेली आहे. कां त्राटी 

कामगार - हांगामी कामगार - छोटय़ा कारखान्यातील कामगार असे पूणथ द्दवभाजन 

सांघटनाांच्या मागण्याांच्या लढय़ाांच्या पातळीवर होत आह.े त्यातून बाहेर पडल्याद्दिवाय 

आजच्या सांरद्दक्षत कामगाराांच्या मयाथद्ददत चळवळीला भद्दवतव्य राहणार नाही.    

आजच्या सांदभाथ ने द्दवचार करताना खालील मिुय़ाांचा द्दवचार चळवळीला करावा लागणार 

आहे. 

आज बकँ, द्दवमा, आरोग्य, द्दिक्षण, मनोरांजन, माध्यमे, दूरसांचार- सांज्ापन, माद्दहती तांत्रज्ान, 

जाद्दहरात, सांिोधन, हॉटेल, पयथटन द्दवपणन, वाहतूक याांसारख्या सेवाके्षत्राची वाढ पूणथत: 

असरुद्दक्षत खासगी के्षत्रात दर वषी द्दकमान १० टक्के दराने होते आहे. देिातील एकूण 

रोजगारामध्ये ३० टक्क्याांहून अद्दधक आद्दण आ   क उत्पादनात ६० टक्के इतका 

सेवाके्षत्राचा वाटा आहे. वस्तू उत्पादनाच्या के्षत्रातीलदेखील द्दकत्येक कायाथचे सेवाांमध्ये 

रूपाांतर होते आहे. बहुतेक सेवाके्षत्राांत माद्दहती तांत्रज्ानामळेु स्थळाांच्या- देिाांच्या- प्राांताांच्या 

सीमा या सांदभथहीन झाल्या आहेत. 

सेवाके्षत्रातील रोजगाराचे आद्दण कमथचारी प्रिासनाचे धोरण सामूद्दहक नसून वैयद्दक्तक आह.े 

प्रत्येक कमथचारी हा दसुऱ्याचा स्पधथक म्हणूनच वापरला जातो आहे. सांस्थेिी बाांधीलकी, 

सांस्थेचा अद्दभमान, एका सांस्थेत कररअर या सांकल्पना अगदी तळच्या पातळीवरदेखील 

हिपार केल्या जात आहेत. असा द्दवचार हा मागास द्दकां वा अकायथक्षम लोकाांचा म्हणून 

ओळखला जाऊ लागला आहे.    

सेवाके्षत्रातील नवा कमथचारी तलुनेने अद्दधक द्दिद्दक्षत आहे, िहरी आहे. त्याच्या सवथ 

जीवनात सामूद्दहकतेला द्दकां द्दचतदेखील स्थान राद्दहलेले नाही. द्दिक्षण- घर- कजथ या प्रत्येक 

बाबतीत त्याला दीघथकालीन कजाथचाच आधार घ्यावा लागतो. नोकरी, कामाचे तास आद्दण 

त्यातील उन्नती याबाबत पूणथ असरुद्दक्षतता आहे. यामळेु त्याच्या आनांदाच्या- उन्नतीच्या- 

उपभोगाच्या- नीतीच्या सवथ सांकल्पना या पूणथत: वैयद्दक्तक बनल्या आहेत.    

या पाश्र्वभूमीवर तेथे कामगार चळवळीचा अथथ कसा लावायचा, कसा पोहोचवायचा? याचे 

मोठे आव्हान या द्दवत्त भाांडवलाच्या कालखांडामध्ये आपल्यासमोर आहे. 

आज सेवाके्षत्रातील कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्याांच्या औद्यौद्दगक पातळीवरील सांघटना 

सांस्थाांची द्दनद्दमथती आवश्यक आहे. केवळ वेतन वाढवून घेण्यासाठी सांघटना असे स्वरूप न 

ठेवता, त्याांच्या के्षत्राचा सामाद्दजक, आ   क सांदभथ, त्याचे एकूण अथथिास्त्र, त्याांच्या 

कामातून द्दनमाथण होणार े कमथचाऱ्याांचे सामाद्दजक, कौटुांद्दबक, साांस्कृद्दतक प्रश्न, त्याची 
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सोडवणूक करण्यासाठी पयाथयी रचना-प्रयोग या आधारावर त्याांची सांघटना द्दनमाथण करावी 

लागेल. 

सध्या कामगार चळवळ ज्या सभासदाांच्या जोरावर उभी आहे, त्या कायम कामगाराांचे 

सध्याचे सरासरी वय लक्षात घेता, त्याांची सांख्या येत्या १० वषांत जवळपास िून्यावर 

येऊन त्याांची जागा फक्त इांद्दजनीअसथ घेणार आहेत. द्दनदान आपल्याच कारखान्यातील 

कां त्राटी कामगाराांना समान कामाला समान वेतन या तत्त्वानसुार वेतन द्दमळालेच पाद्दहजे, या 

भूद्दमकेवर येऊन त्यासाठी सांप-लढे प्रत्यक्षात जोपयंत त्याांच्याकडून सरुू होत नाहीत, 

तोपयंत कायम कामगाराांच्या छोटय़ा गटापरुत्या मयाथद्ददत असणाऱ्या कामगार सांघटनाांना 

काहीही भद्दवतव्य राहणार नाही. 

भारत सरकारच्या कामगार मांत्रालयाच्या लेबर ब्यरुोच्या २०१२ च्या अहवालानसुार 

भारतात अांदाजे १६,१५४ कामगार सांघटना अद्दस्तत्वात आहेत. भारतीय मजदूर सांघ ही 

भारतातील सवांत मोठी कामगार सांघटना आहे. आजच्या घडीला चळवळ मखु्यत्वे 

राजकीय द्दनकषाांवर द्दवभागली गेली आहे. औद्योद्दगक के्षत्राची सध्याची पररद्दस्थती पाहता 

सरकारच्या भूद्दमकेत लक्षणीय बदल करण्यात आले आहते.  

कामगार मांत्रालय, भारत सरकारने मान्यता द्ददलेल्या राष्ट्ट्रीय स्तरावरील काही सांघटना 

म् हणजे एआयटीयूसी (ऑल इांद्दडया टे्रड यदु्दनयन कागेँ्रस), आयएनटीयूसी (इांद्दडयन नॅिनल 

टे्रड यदु्दनयन कागेँ्रस), सेवा (स्वयांरोजगार मद्दहला सांघटना) या होय. कामगार सांघटना 

बऱ्याचदा मोठ्या फेडरिेनिी सांलग्न असतात. ऑल इांद्दडयन बकँ एम्प्लॉईज असोद्दसएिन, 

रले्वे कामगार सांघटना याांसारख्या टे्रड यदु्दनयन फेडरिेन अजूनही कायथरत आहे. राष्ट्ट्रीय 

स्तरावर कामगाराांचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणारी देिातील एक प्रमखु फेडरिेन म्हणजे सेंट्रल टे्रड 

यदु्दनयन ऑगथनायझेिन (सीटीयूओ) कामगाराांच्या चळवळीने मोठा पल्ला गाठला आहे. 

या चळवळीतील महत्त्वाच्या बदलाांचा इथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे. 

(i)  कामगाराांचे मिेु ज्यासाठी ही चळवळ उभी राद्दहली.  

(ii)  कामगार चळवळीला आकार देणारां नेततृ्व. 

(iii)  समाजधरुीण कामगारद्दहतासाठी उभे ठाकले आद्दण कालौघात कामगाराांनी या लढ्याची 

धरुा स्वतःच्या खाांद्यावर घेतली. त्यातूनच यदु्दनयन नेत्याांचा वगथ उदयाला आला. 

(iv)  जागद्दतकीकरणाबरोबरच सरकारची या चळवळीतील भूद्दमकादेखील बदलत गेली. 

आद्दण 

(v)  कामगार सांघटनाांचे राजद्दकयीकरण. 

आपली प्रगती तपासा. 

१) १९६० पासून २००० पयंतच्या कामगार चळवळीच्या प्रगतीचा आढावा घ्या. 
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१४.३ आणदवासी चळवळी (१९४७-२००००) 

आणदवासी समाज आणि आणदवासी अथथव्यवस्था: 

भारतातील जमाती आज उत्पादनाच्या एकाच तांत्रज्ान-अथथव्यवस्थेवर द्दटकून आहे. आद्ददम 

तांत्रज्ान, म्हणजे, द्दिकार, अन्न गोळा करणे आद्दण स्थलाांतरण आद्दण छतावरील लागवड हे 

पूवथ आद्दण मध्य प्रदेिातील काही भाग, द्दनलद्दगरी, अांदमान बेटे आद्दण ईिान्येकडील 

उष्ट्णकद्दटबांधीय जांगलाांनी व्यापलेल्या अद्दतपावसाळी के्षत्रापरुते मयाथद्ददत आह,े. आद्ददवासी 

अथथव्यवस्थेचा समुार े १० टक्के भाग असलेली खेडूत अथथव्यवस्था उप-द्दहमालयीन 

प्रदेिाांच्या उच्च उांचीवर, गजुरात आद्दण राजस्थानच्या िषु्ट्क प्रदेिात आद्दण द्दनलद्दगरीच्या 

छोट्या भागात द्दटकून आहे.  तीन चतथुांि पेक्षा जास्त आद्ददवासी कामगार अथथव्यवस्थेच्या 

प्राथद्दमक के्षत्रात गुांतलेले आहेत, त्यापैकी बहुसांख्य िेतकरी आहेत आद्दण त्यानांतर िेतमजूर 

आहेत.  त्याांच्यापैकी मोठ्या सांख्येने पिधुन, वनीकरण, मासेमारी, द्दिकार इत्यादींमध्ये 

आद्दण बाांधकाम के्षत्रात कामगार म्हणून, खाणकाम आद्दण उत्खननात गुांतलेले आहेत.  

आद्ददवासी समदुायाांमध्ये गैर-आद्ददवासींच्या तलुनेत वस्तदु्दवद्दनमय मोठ्या प्रमाणावर होत 

असला तरी, आज जवळपास सांपूणथ आद्ददवासी अथथव्यवस्था बाजारातील  द्दकां मतीच्या 

भोवऱ्यात आहे.  आद्ददवासी समदुायाांमध्ये पारांपाररक व्यवसायाांकडून नवीन व्यवसायाांकडे 

लक्षणीय बदल झाला आह.े  उदाहरणाथथ , जांगले नाहीिी झाल्यामळेु आद्दण वन्यजीव कमी 

झाल्यामळेु द्दिकार आद्दण एकत्र राहणाऱ्या अनेक समदुायाांची सांख्या कमी झाली आहे.  

पयाथवरणीय ऱ्हासामळेु आद्ददवासी समदुायाांच्या सांबांद्दधत पारांपाररक व्यवसायाांवर प्रचांड घट 

झाली आहे.  तथाद्दप, फलोत्पादन छतावरील लागवड, द्दस्थर िेती, पिसुांवधथन, रिेीम 

आद्दण मधमािी पालन यामध्ये वाढ होत आहे.   

जमाती त्याांच्या पारांपाररक व्यवसायाांपासून दूर जात आहेत आद्दण िेतकरी म्हणून स्थाद्दयक 

होत आहेत आद्दण त्याांनी त्याांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आद्दण उत्पादकता वाढवण्यासाठी 

नवीन व्यवसाय स्वीकारले आहेत. आद्ददवासी अथथव्यवस्थेतील द्दवद्दवधतेचे परुावेही 

आपल्याला सापडतात. सरकारी आद्दण खाजगी सेवा, स्वयांरोजगार इत्यादींमध्ये काम 

करणाऱ्या आद्ददवासींच्या सांख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. अनेक पारांपाररक कलाकुसर 

नाहीिी झाली आहे आद्दण द्दविेषत: कताईला त्याचा फटका बसला आहे.  द्दवणकाम, 

रांगरांगोटी आद्दण छपाई यासारख्या सांबांद्दधत द्दियाकलापाांनाही असाच फटका बसला आह.े 

कातडी कमद्दवण्याचे काम इत्यादींमध्ये बदल झाले आहेत;  दगडी कोरीव काम कमी झाले 

आहे.  पण खाणकाम आद्दण दगडी बाांधकामात काम करणायाथ आद्ददवासींची सांख्या प्रचांड 

वाढली आहे जी एक नवीन गद्दतिीलता सूद्दचत करते. आद्ददवासीही कारागीर आहेत.  

कोरीव काम आद्दण बॉडी टॅटूमध्ये आद्ददवासी लोकाांमध्ये प्रचद्दलत असलेल्या कला आद्दण 

हस्तकलाांचा समावेि आहे.  अद्दलकडच्या वषांत वॉल पेंद्दटांग आद्दण रखेाद्दचत्र हे कलाचे इतर 

प्रमखु प्रकार म्हणून उदयास आले आहेत.  द्दकां बहुना वारली, रबारी, राठवा आद्दण इतराांमध्ये 

व्यावसाद्दयक स्तरावर या कलाांचे लक्षणीय पनुरुज्जीवन झाले आहे. टोपली करण्याच्या 

कामामध्ये सवाथत जास्त जमातींचा समावेि होतो, त्यानांतर द्दवणकाम, भरतकाम आद्दण 

मातीची भाांडी यात गुांतलेल्या जमातींचा समावेि होतो. द्दवकास प्रद्दियेच्या प्रभावाने, 

द्दविेषतः द्दिक्षणाने, आद्ददवासींमध्ये उद्योजक/व्यावसाद्दयक, द्दिक्षक, प्रिासक, 

अद्दभयांते/डॉक्टर आद्दण सांरक्षण सेवा सदस्याांचा एक नवीन स्तर तयार केला आहे.  द्दवकास 
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प्रद्दियेमळेु आद्ददवासी समाजातही फूट द्दनमाथण झाली आहे. द्दवषमता वाढली आहे. 

सांसाधनाांवर द्दनयांत्रण गमावल्यामळेु आद्दण लोकसांख्येच्या वाढीमळेु, जनसाांद्दख्यकीय वाढीचा 

दर राष्ट्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे, आद्ददवासींमधील गररबी देखील अनेक पटींनी वाढली 

आहे. काही जमाती द्दकां वा त्याांच्यातील काही द्दवभाग वगळता, आद्ददवासी हे आपल्या 

लोकसांख्येतील सवाथत मागासलेल्या आद्दण गरीब वगांमध्ये राद्दहले आहेत. 

आणदवासी चळवळी (१९४७-२०००): 

१४.३.१  स्वातांत्र्यपूवथ काळ: 

वसाहतपूवथ काळात काही जमातींनी उत्तर-पूवथ, मध्य भारतातून पद्दिम आद्दण दद्दक्षण 

भारतापयंत द्दवस्तारलेल्या प्रदेिाांमध्ये राज्ये स्थापन केली. द्दजथे त्याांना राज्ये सापडली 

नाहीत, द्दतथे त्याांना प्रादेद्दिक राजकीय व्यवस्थेत सामावून घेण्यात आले, मोठ्या प्रमाणात 

स्वायत्तता आद्दण स्वातांत्र्य राखले गेले. इतरत्र वसाहद्दतक सते्तच्या पूवथसांध्येला जमाती 

अस्वस्थ द्दस्थतीत असल्याचे नोंदवले गेले.  उदाहरणाथथ, पद्दिम भारतात गोंड, द्दवल्स आद्दण 

कोळी या जमाती अिाांत अवस्थेत होत्या. आद्ददवासी अनेकदा मराठा, राजपूत इत्यादी 

प्रादेद्दिक िक्तींच्या द्दवरोधात उठले. मघुलाांनी को्याांना खाली पाडले आद्दण मराठ्याांनी 

द्दभल्ल आद्दण गोंडाांना कठोरपणे हाताळले. वसाहतीच्या काळात आद्ददवासींच्या स्वायत्ततेवर 

आद्दण आद्ददवासींच्या  सांसाधनाांवर जसे की जमीन, जांगले, खद्दनजे इत्यादींवर प्रथम मोठा 

आघात झाल्याने आमूलाग्र बदल झाले. वसाहतवादाने आद्ददवासींनी उभारलेल्या 

वसाहतपूवथ राजकीय सांरचनेचे द्दवध्वांसही केले. ज्याने त्याांना सामावून घेतले. त्यामुळे 

आद्ददवासींनी अद्दधक वेळा बांड केले आद्दण वसाहती काळात इतर कोणत्याही समदुायापेक्षा 

मोठ्या प्रमाणावर चळवळी आद्दण द्दनषेध आयोद्दजत केले. 

१४.३.२ स्वातांत्र्यानांतरचा काळ: 

 वसाहतवादानांतरच्या काळात आद्ददवासींच्या जद्दमनीच्या सांसाधनाांच्या िोषणाची तीव्रता 

आद्दण त्याांचे उपेद्दक्षतीकरण, द्दनवाथसन द्दकां वा गरीबी, द्दिक्षण आद्दण रोजगार, राजकारणात 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व आद्दण सते्तत वाटा, आद्दण आद्ददवासी मध्यमवगाथच्या एका भागाची सांपन्नता 

असूनही तीव्रतेने पाद्दहले गेले. म्हणून, या काळात ओळख, समानता, सिक्तीकरण, 

स्वराज्य इत्यादी मदुद््याांवर कें द्रीत मोठ्या प्रमाणावर चळवळींचा उदय झाला. स्वातांत्र्यानांतर 

आद्ददवासींची सामाद्दजक-आद्दथथक पररद्दस्थती सधुारण्यासाठी द्दवद्दवध प्रयत्न केले गेले.  

त्याांना द्ददलेले घटनात्मक सांरक्षण द्दटकवून ठेवण्यासाठी कें द्र आद्दण राज्य सरकारने 

आद्ददवासी कल्याण आद्दण द्दवकासाच्या द्ददिेने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.  त्याांच्या 

द्दवकासासाठी लागोपाठ पांचवाद्दषथक योजनाांमध्ये द्दविेष कायथिम हाती घेण्यात आले आहेत.  

त्याांना समाजातील इतर द्दवकद्दसत घटकाांच्या बरोबरीने आणणे हा यामागचा उिेि होता.  

परांत ुद्दवकास योजनाांच्या पररचयासह सवथ प्रकरणाांमध्ये पररणाम उत्साहवधथक नाहीत, काही 

सोसायट्या द्दवघद्दटत झाल्या आहेत. 

अवजड उद्योगाांची स्थापना, धरणे बाांधणे आद्दण आद्ददवासी झोनमध्ये द्दवकास योजना सरुू 

करणे यामळेु स्थाद्दनक लोकाांचे द्दवस्थापन आवश्यक आहे. हजारो आद्ददवासी कुटुांबे त्याांच्या 
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पारांपाररक द्दनवासस्थानातून द्दवस्थाद्दपत झाली आहेत, बाहेरील लोकाांिी सांपकाथची 

पररद्दस्थती द्दततकीच हाद्दनकारक आहे. 

औद्योद्दगक कारणाांसाठी झाडे तोडल्याचा पररणाम म्हणून जांगलाांचा नाि झाल्यामळेु द्दिकारी 

आद्दण अन्न गोळा करणायाथ छोट्या समदुायाांना धोका द्दनमाथण झाला आहे. 

ज्याांना नवीन आद्दथथक आद्दण िैक्षद्दणक सीमाांचा लाभ घेता आला ते त्याांचे बरचे चाांगले करू 

िकले, तर आद्ददवासींचा एक मोठा वगथ, नवीन आव्हानाांना सामोर ेजाण्यासाठी परुसेा तयार 

नसलेला, हळूहळू समाजातील गरीब वगांमध्ये उदासीन झाला.  आद्दथथक आद्दण सामाद्दजक 

द्दवषमतेद्दवरुद्ध त्याांनी सामूद्दहक आवाज उठवला आहे. 

द्दविेषत: मध्य भारतातील आद्ददवासींनी त्याांच्या िोषकाांद्दवरुद्ध प्रद्दतद्दिया व्यक्त केली होती.  

ज्याांनी त्याांचे आद्दथथक आद्दण साांस्कृद्दतक िोषण केले त्याांच्यापासून त्याांची जमीन मकु्त 

करण्याच्या द्ददिेने या चळवळी द्दनदेद्दित केल्या होत्या.  त्याच वेळी, या प्रत्येक चळवळीने 

त्याांच्या सांस्कृतीच्या पनुरुज्जीवनावर भर द्ददला, त्याांची पारांपाररक सांस्कृती जी बाहेरच्या 

लोकाांच्या प्रभावाखाली आली. 

आणदवासी चळवळींचे मखु्यत: वगीकरि केले जाऊ शकते: 

(अ)  स्वायत्तता, स्वातांत्र्य, राज्य द्दनद्दमथती आद्दण स्वराज्यासाठी राजकीय चळवळी 

(ब) कृषी आणि वन-आधाररत चळवळी: 

जमीन आद्दण जांगलासारख्या सांसाधनाांवर द्दनयांत्रण ठेवण्यासाठी चळवळी द्दकां वा 

जद्दमनीपासून परकेपणा, आद्दण द्दवस्थापन आद्दण जांगलातील द्दनबंधाांद्दवरुद्ध आद्दण जांगल 

सांवधथनासाठी द्दनदेद्दित केलेल्या चळवळी. स्वातांत्र्यानांतरच्या काळात गोंड आद्दण 

द्दभल्लाांमध्ये राजकीय स्वायत्ततेची आकाांक्षा व्यक्त करण्याचे प्रयत्न झाले.  राजा नरिे द्दसांग 

सारख्या राज गोंड नेत्याांनी राज्य पनुरथचना आयोगासमोर सादर केलेल्या द्दनवेदनात 

छत्तीसगडमधील आद्ददवासी भाग आद्दण रीवा प्रदेि आद्दण द्दवदभाथतील सांलग्न द्दजल्ह्याांमधून 

आद्ददवासींसाठी वेगळे राज्य द्दनमाथण करण्याची मागणी केली. १९ मे १९६३ रोजी गोंडवाना 

आद्ददवासी सेवा मांडळाचे अध्यक्ष नारायण द्दसांग उके याांनी गोंडवाना राज्याच्या द्दनद्दमथतीच्या 

मागणीचा पनुरुच्चार केला, ज्यामध्ये छत्तीसगडमधील गोंड आद्दण इतर आद्ददवासी प्रदेि 

आद्दण महाराष्ट्ट्रातील द्दवदभाथतील सांलग्न द्दजल्ह्याांचा समावेि होता.  द्दबहारच्या छोटा 

नागपूर-सांताल परगणा प्रदेिात राजकीय स्वायत्तता आद्दण राज्य द्दनद्दमथतीची चळवळ खऱ्या 

अथाथने द्दवकद्दसत झाली.  आद्ददवासी महासभा १९४९ मध्ये झारखांड पाटी या नवीन 

प्रादेद्दिक पक्षामध्ये द्दवलीन झाली. त्यामागे अद्दतरकेी चळवळींच्या अपयिाचे आद्दण भारतीय 

राज्यघटनेच्या द्दनद्दमथतीचे अनभुव होते.  झारखांड पक्ष द्दकमान तत्त्वतः छोटानागपूरच्या सवथ 

रद्दहवािाांसाठी खलुा होता.  अिाप्रकार ेजातीयतेकडून प्रादेद्दिकतेकडे सांिमण घडले.  

१४.३.३  झारखांड आांदोलन: 

१९५२ ते १९५७ हा काळ अनेक अथांनी झारखांड चळवळ आद्दण पक्षासाठी सवोच्च काळ 

होता, जो छोटा नागपूर-सांताल परगणा प्रदेिात प्रमखु पक्ष म्हणून उदयास आला होता.  
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१९५७ मधील दसुऱ्या सावथद्दत्रक द्दनवडणकुाांमध्ये त्याचा प्रभाव ओररसापयंत वाढला होता, 

द्दजथे त्याांनी पाच जागा द्दजांकल्या आद्दण अद्दस्थरतेने ग्रासलेल्या राज्याच्या राजकारणात 

सते्तचा समतोल राखला.  याने उल्लेखनीय ऐक्य दाखवले, आद्ददवासी प्रदेिात कायदा 

तयार केला, हजारो लोकाांची जमवाजमव करता आली आद्दण अल्पसूचनेवर भव्य 

द्दमरवणकुा काढता आल्या. १९६० च्या सरुुवातीस पक्षाचे अधःपतन सरुू झाले.  त्याच्या 

घसरणीची कारणे पढुीलप्रमाणे होती: द्दवकासाच्या प्रद्दियेत आद्ददवासींचा सहभाग; द्दिक्षण, 

रोजगार आद्दण द्दवकासाच्या सांसाधनाांवर द्दनयांत्रण यावरील स्पधेमळेु द्दनमाथण झालेले प्रगत 

द्दििन आद्ददवासी आद्दण मागासलेले गैर-द्दििन आद्ददवासी याांच्यातील स्पधाथ;  आद्दण, 

झारखांडमधील गैर-द्दििन आद्ददवासींचा पाद्दठांबा कागेँ्रस आद्दण जनसांघाकडे वळला.  

झारखांड मकु्ती मोचाथ छोटानागपूरच्या औद्योद्दगक आद्दण खाण पट््टयात आद्दण १९८० च्या 

सावथद्दत्रक द्दनवडणकुाांनांतर राज्याच्या राजकारणात एक प्रमखु राजकीय िक्ती म्हणून 

उदयास आला. त्यात िेतकरी आद्दण कामगार वगाथचा समावेि करून अद्दलप्ततावादी 

चळवळीला व्यापक आधार देण्याचा प्रयत्न केला.   

  झारखांडचे वणथन त्याच्या द्दवचारवांताांनी अांतगथत वसाहत असे केले आह ेज्याचा बाहेरच्या 

लोकाांकडून िोषण होत आहे.  जरी या प्रदेिात २८ टक्के खद्दनजे असूनही द्दवकासासाठी 

राज्याच्या अथथसांकल्पाच्या केवळ १५ टक्के द्दनधीचा लाभ होतो.  द्दवकास प्रद्दिया 

स्थाद्दनक रद्दहवािाांचे िोषण करणारी आहे आद्दण रोजगाराच्या सवथ सांधी द्दहरावून घेण्यासाठी 

बाहेरचे लोक सरसावले आहेत. झारखांड चळवळीवर पररणाम करणाऱ्या अनेक उलट-सलुट 

घडामोडींमधून, वेग्या राज्याच्या समथथनाची रणधमुाळी चालूच राद्दहली आद्दण अगदी तीव्र 

होत गेली, ज्यामळेु मोठ्या राजकीय पक्षाांनाही त्याांच्यात प्रवेि द्दमळाला. त्याांनी १९८० च्या 

दिकात प्रादेद्दिक सांरचना उभारून सरुुवात केली, तत्कालीन पांतप्रधान इांद्ददरा गाांधी याांनी 

१९८० मध्ये छोटानागपूर हे साांस्कृद्दतकदृष््टया वेगळे के्षत्र असल्याचे घोद्दषत केले. हे १९९० 

च्या दिकाच्या सरुुवातीस स्वायत्त राजकीय अद्दधकारात रूपाांतररत केले गेले. 1988 

मध्ये, भारतीय जनता पक्षाने प्रादेद्दिक मागासलेपणाच्या दृष्टीने वनाांचल राज्याच्या 

द्दनद्दमथतीसाठी वचनबद्ध केले. अिा प्रकार े झारखांडला दीघथकाळ द्दवरोध करणाऱ्या दोन 

महत्त्वाच्या  पक्षाांनी आपली भूद्दमका उलटवली.  सीपीआय (एम) वगळता सवथ डाव्या पक्षाांनी 

१९८० च्या दिकात स्वतांत्र राज्याच्या मागणीला पाद्दठांबा द्ददला आद्दण जमीन आद्दण 

जांगलाचे प्रश्न, राष्ट्ट्रीयत्व, वगथ आद्दण वाांद्दिक प्रश्न, सामान्यत: प्रमखु पक्षाांनी दलुथक्ष केले.  

अिाप्रकार ेएकीकडे झारखांड राज्य सतत वाढत होते आद्दण १९९० च्या दिकात राज्य 

समथथक पक्षाांना द्दविेषतः भाजपच्या द्दनवडणकुीतील फायद्यात त्याचे रूपाांतर झाले.  

झारखांड प्रकरणाांवरील सद्दमतीने स्वायत्त प्राद्दधकरण स्थापन करण्याची द्दिफारस केली. 

झारखांड एररया ऑटोनॉमस कौद्दन्सल (JAAC) १९९३ मध्ये अद्दस्तत्वात आली, परांत ुपूणथ 

राज्याची मागणी करणाऱ्या लोकाांच्या अपेक्षा पूणथ झाल्या नाहीत. १९९५ आद्दण १९९६ 

मध्ये झालेल्या दोन सावथद्दत्रक द्दनवडणकुाांमध्ये स्वतांत्र राज्याचा परुस्कार करणायाथ अद्दखल 

भारतीय पक्षाांनी द्दनवडणकुीत जोरदार बाजी मारली, झारखांड राज्य १५ नोव्हेंबर २००० 

रोजी प्रत्यक्षात उतरले, १९५० मध्ये झारखांड पक्षाने द्दनद्दित केलेले झारखांड राज्याचे 

उद्दिष्ट आद्दण समुार ेिांभर वषांपूवी द्दबरसा मुांडा याांनी काढलेले आद्ददवासी राज्याचे स्वप्न 

पूणथ केले.  
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आपली प्रगती तपासा. 

१) १९६० च्या दिकात झारखांड पक्षाच्या ऱ्हासाची कारणे कोणती होती?  

१४.३.४  ईशान्येतील आणदवासी चळवळी: 

 ईिान्येतील राजकीय चळवळी ईिान्येतील आद्ददवासी चळवळी या प्रदेिाच्या अद्दद्वतीय भू-

राजकीय पररद्दस्थतीमळेु आद्दण ऐद्दतहाद्दसक पार्श्थभूमीमळेु स्वतःच एका वगाथत मोडतात.  

ईिान्येकडील टेकड्याांमधील राजकीय प्रद्दियाांनी सत्ता हस्ताांतरणाच्या पूवथसांध्येला जोर 

धरला, जेव्हा मोठ्या सांख्येने आद्ददवासी आद्दण खािी, द्दमझो, गारो आद्दण नागाांमधील काही 

उच्चभू्र वगाथ ने भारताच्या  घटनात्मक प्रणाली कायाथत भाग घेण्याचे मान्य केले. जनु्या 

जमातींनी नवीन नावे धारण केली, लहान जमाती मोठ्या जमातींमध्ये द्दवलीन झाल्या आद्दण 

जमातींनी एकत्र येऊन नवीन वाांद्दिक-सह-प्रादेद्दिक ओळख द्दनमाथण केली. स्वायत्त पररषद 

द्दकां वा राज्य स्थापनेपयंतच्या प्रद्दिया सवथ जमातींमध्ये जवळजवळ समान होत्या, परांत ु

राष्ट्ट्र-राज्यािी त्याांच्या सांबांधाांच्या प्रश्नावर मतभेद होते.  नागाांच्या एका वगाथने बांडखोरीचा 

मागथ द्दनवडला, त्यानांतर द्दमझो, मेईटी आद्दण द्दत्रपरुी ह्याांनी त्याच जमातींच्या इतर द्दवभागाांनी 

नांतर एकत्रीकरणाला प्राधान्य द्ददले. उदाहरणाथथ, नागालडँमध्ये अांगामी, एओ आद्दण सेमा 

ज्याांनी नागा बांडखोरीच्या सरुूवातीस प्रमखु भूद्दमका बजावली होती त्याांनी िाांत प्रादेद्दिक 

राजकारणाचा पयाथय द्दनवडला. गरुुत्वाकषथणाचे कें द्र या जमातींचे वचथस्व असलेल्या 

भागातून कोन्याक आद्दण लोथा वस्ती असलेल्या भागात आद्दण आता आांतरराष्ट्ट्रीय 

सीमेकडे सरकले.  बांडावर आता हेद्दमस आद्दण कोन्याक्स आद्दण ताांगखलु याांचे वचथस्व आहे.  

द्दकां बहुना या अल्पवयीन जमातींमध्ये हेद्दमस आद्दण कोन्याक आद्दण ताांगखलु याांच्या 

वचथस्वाच्या द्दवरोधात प्रद्दतद्दिया द्दनमाथण झाली आहे. दगुथम आद्दण अद्दवकद्दसत मोन आद्दण 

तएुनसाांग द्दजल्ह्याांना कें द्रिाद्दसत प्रदेि बनवण्याचीही मागणी आहे. 

१४.३.५ नागा चळवळ: 

नागा चळवळ ही स्वायत्तता द्दकां वा स्वातांत्र्यासाठी सरुू असलेली सवाथत जनुी चळवळ आहे.  

सध्याच्या नागा चळवळीचा उगम १९१८ मध्ये कोद्दहमा येथे मोकोकचुांग येथे िाखा 

असलेल्या नागा क्लबच्या स्थापनेपासून सरुू होतो, ज्यामध्ये प्रामखु्याने उदयोन्मखु नागा 

उच्चभू्र लोकाांचा समावेि होता, ज्यामध्ये प्रिासकीय कें द्राांमधून आलेल्या सरकारी 

अद्दधकाऱ्याांचा समावेि होता.  कोद्दहमा आद्दण मोकोकचुांग याांनी द्दििन िैक्षद्दणक सांस्थाांमध्ये 

द्दिक्षण घेतले आद्दण िेजारच्या गावातील काही प्रमखु क्लबने नागा द्दहल्सच्या सवथ 

जमातींचा समावेि असलेल्या सामाद्दजक आद्दण प्रिासकीय समस्याांवर चचाथ केली.  नागा 

क्लबने १९२९ मध्ये सायमन कद्दमिनला द्दनवेदन सादर केले. त्यात टेकड्या 

सधुारण्याच्या योजनेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आद्दण टेकड्याांवर थेट द्दिद्दटि प्रिासन चालू 

ठेवण्यासाठी प्राथथना केली गेली. एद्दप्रल १९४५ मध्ये वैयद्दक्तक आद्ददवासी पररषदाांना 

एकद्दत्रत करणारी द्दजल्हा आद्ददवासी पररषद स्थापन करण्यात आली. नागा द्दहल्स 

द्दजल्ह्याच्या तत्कालीन उपायकु्ताांच्या पढुाकाराने नागा द्दहल्स  या पररषदेचे नाव १९४६ 

मध्ये बदलून नागा नॅिनल कौद्दन्सल (NNC) असे करण्यात आले. जपानी लोकाांनी त्याांची 

िेवटची लढाई दसुऱ्या महायदु्धादरम्यान नागा द्दहल्स द्दजल्ह्याचे मखु्यालय असलेल्या 

कोद्दहमा येथे केली. नागा जमातींचे राजकीय व्यासपीठ म्हणून नागा राष्ट्ट्रीय पररषदेची घटना 
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नागा चळवळीच्या आधदु्दनक टप्प्याची सरुुवात मानली जाऊ िकते.  याने नागा जमातींना 

राजकीय एकतेची भावना द्ददली आद्दण नागा राष्ट्ट्रत्वाची सांकल्पना मूतथ स्वरूप धारण केली.  

१९४६ मध्ये, द्दिटीि सरकारने नागा द्दहल्स, तत्कालीन NEFA के्षत्र आद्दण बमाथचा एक 

भाग, लांडनच्या द्दनयांत्रणाखाली 'िाऊन कॉलनी' म्हणून ट्रस्ट टेररटरी तयार करण्याची 

योजना प्रस्ताद्दवत केली. NNC मधील द्दिद्दक्षत नागाांनी त्वरीत द्दिद्दटि वसाहतवादाच्या या 

कल्पनेला भारतीय राष्ट्ट्रीय कॉ ांगे्रसप्रमाणे द्दवरोध केला आद्दण घोद्दषत केले की द्दिद्दटिाांनी 

भारत सोडताना नागा द्दहल्स सोडणे आवश्यक आहे. NNC ची उद्दिष्ट े स्वायत्ततेपासून 

स्वातांत्र्यापयंत अनेक टप्प्याांतून द्दवकद्दसत झाली आहेत. २७-२९ जून १९४७ रोजी 

आसामचे तत्कालीन राज्यपाल द्ददवांगत सर अकबर हैदरी याांनी प्रद्दतद्दनद्दधत्व केलेले NNC 

आद्दण भारत सरकार याांच्यात झालेल्या ९-सूत्री कराराांतगथत, जद्दमनीच्या पथृक्करणापासून 

सांरक्षण, प्रिासकीय द्दनद्दमथती अिा तरतदुी होत्या. स्वायत्तता आद्दण त्याांच्या 

अांमलबजावणीसाठी भारत सरकारची द्दविेष जबाबदारी. नागा द्दहल्समध्ये १९४७ ते 

१९५४ पयंतचे नागा आांदोलन िाांततापूणथ आद्दण घटनात्मक राद्दहले. १९४९ च्या िेवटी, 

नागा राष्ट्ट्रीय पररषदेने भारत सांघाबाहेरील स्वातांत्र्याच्या बाजूने आपले ध्येय बदलले.  

१९५४ मध्ये, नागा याांनी 'पीपल्स सावथभौम ररपद्दब्लक ऑफ फ्री नागालडँ' हे हागँद्दकन 

सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली. १९५४ मध्ये द्दहांसाचार झाला आद्दण भारतीय 

सैन्य आद्दण बांडखोराांचा समावेि असलेल्या अनेक घटना घडल्या.     

जलैु  १९६०मध्ये पांतप्रधान पांद्दडत जवाहरलाल नेहरू आद्दण नागा द्दिष्टमांडळ याांच्यात 16 

कलमी करार झाला. १ ऑगस्ट १९६० रोजी पांतप्रधान नेहरू याांनी ‘नागालडँ’ हे भारतीय 

सांघराज्याचे १६ वे राज्य करण्याचा सरकारचा द्दनणथय सांसदेत जाहीर केला. यावेळी 

नागालडँमध्ये ‘ओव्हर ग्राउांड’ नागा नेत्याांचा एक नवीन गट उदयास आला, ज्याांनी नागालडँ 

नॅिनद्दलस्ट ऑगथनायझेिन (NNO) ची स्थापना केली. NNO ची स्थापना मखु्यत्वे त्या 

नेत्याांनी केली होती ज्याांनी नागालडँला राज्याचा दजाथ द्दमळवून देण्यासाठी महत्त्वपूणथ 

भूद्दमका बजावली होती. त्याच प्रकार,े नागालडँचा डेमोिॅद्दटक पक्ष उदयास आला जो NNO 

नेततृ्वापासून द्दभन्न असलेल्या आद्दण फुटीरतावादी भूद्दमगत गटाबिल सहानभूुती 

असलेल्याांनी स्थापन केला होता.  तथाद्दप, नागा चळवळीचा अद्दतरकेी द्दवभाग १९५४ ते  

१९६४ दरम्यान एका दिकाहून अद्दधक काळ भूद्दमगत राद्दहला. १९६८ पयंत भूद्दमगत 

नेत्याांमध्ये चचेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. आणखी एक महत्त्वाची खूण म्हणजे द्दिलागँ 

करारावर स्वाक्षरी करणे, ११ नोव्हेंबर १९७५ रोजी ज्या अटींनसुार भूद्दमगत नागा याांनी 

भारतीय सांद्दवधान स्वीकारले, त्याांची िसे्त्र जमा केली आद्दण भारत सरकारने नागा राजकीय 

कैद्याांची सटुका केली आद्दण त्याांच्या पनुवथसनाचे वचन द्ददले. तथाद्दप, बांडखोरी पनु्हा सरुू 

झाली नसताना आद्दण अद्दधकाद्दधक भूगभाथत आलेले असताना, द्दहांसाचाराचा त्याग करून 

आद्दण नागालडँ हे सामान्यतः अिाांत ईिान्येकडील िाांतता आद्दण द्दस्थरतेचे मरुभूमी 

राद्दहलेले असताना, द्दफझोने स्वत: आद्दण अ ॅकॉडथला नकार द्ददला आहे. ित्रतु्व ितू्र तीन 

छावण्याांमध्ये द्दवभागले गेले.       

(i) द्दफझो समथथक पक्ष, 
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(ii)  मोन अांगामी याांच्या नेततृ्वाखालील गट जो भूद्दमगत नागा राष्ट्ट्रीय पररषदेचा उपाध्यक्ष 

झाला आद्दण ज्याांनी फेडरल पक्षाचा नवी द्ददल्लीिी सलोखा केला आद्दण द्दिस्ती 

धमाथचा द्दवर्श्ासघात केल्याबिल बांडखोराांचा द्दनषेध केला आद्दण 

 (iii) तांगकुल नागा, टी. मइुवा आद्दण इसाक स्वू याांच्या नेततृ्वाखाली नॅिनल सोिाद्दलस्ट 

कौद्दन्सल ऑफ नागालडँ (NSCN) ची स्थापना करणार े द्दवद्रोही मॉइस्ट 

द्दवचारसरणीचे पालन करतात. इांडो-बमाथ सीमेवर द्दफझो आद्दण मइुवा-इसाक समथथक 

गटाांमध्ये गोळीबार, िॉस फायर, खनुी हल्ले आद्दण अद्दनद्दित हत्याांच्या घटना 

घडल्या. 

नागा राजकारणाच्या िमपररवतथन आद्दण सांयोजनामागे द्दवद्दवध जमातींमधील बदलणारी 

समीकरणे द्ददसतात.  नागा बांडाच्या सरुुवातीला प्रमखु भूद्दमका बजावणाऱ्या अांगामी, एओ 

आद्दण सेमा याांनी िाांत प्रादेद्दिक राजकारणाचा पयाथय द्दनवडला आहे.  गरुुत्वाकषथणाचे कें द्र 

या जमातींचे वचथस्व असलेल्या भागातून आद्दण कोन्याक आद्दण लोथा याांच्याकडून 

आांतरराष्ट्ट्रीय सीमेकडे सरकले आहे.  बांडखोरीवर आता हेद्दमसचे वचथस्व आहे आद्दण द्दफझो 

समथथक पक्षािी एकद्दनष्ठ असलेले कोन्याक आद्दण ताांगलु अांगामी, खोमेंगन आद्दण चाकेसाांग 

याांना मारत आहेत.  खर े तर या जमातींमध्ये आओ, अांगमी, चकेसाांग आद्दण लोथा 

याांसारख्या प्रगत जमातींच्या वचथस्वाद्दवरुद्ध प्रद्दतद्दिया द्दनमाथण झाली आहे.  दरम्यान, 

नागालडँचे राजकारण मखु्य प्रवाह आद्दण प्रादेद्दिक ध्रवुाांमध्ये गेले आहे. 

नागालडँ नॅिनल ऑगथनायझेिनने १९६४ते १९७५ पयंत सरकार चालवले. १९७६ मध्ये 

ती राष्ट्ट्रीय ओळख द्दमळवण्यासाठी भारतीय राष्ट्ट्रीय कागेँ्रसमध्ये द्दवलीन झाली.  

दरम्यानच्या काळात नागा हे ईिान्येकडील सवाथत गद्दतमान आद्दण प्रगतीिील लोक म्हणून 

उदयास आले आहेत ज्याांनी ग्रामीण द्दवकासाचे उत्पे्ररक म्हणून ग्राम द्दवकास मांडळाची 

स्थापना केली आहे आद्दण कारद्दगल येथे लढलेल्या नागा रदे्दजमेंटची स्थापना केली आहे.  

आद्दण तरीही, नागा समस्येवर अांद्दतम तोडगा अद्याप दृष्टीपथात नाही, तरीही तोडगा 

काढण्यासाठी अनेकदा भारत सरकार आद्दण बांडखोर गट याांच्यात वाटाघाटी होतात.  

१४.३.६  खािकाम णवरुद्ध आणदवासी चळवळी: 

बॉक्साईटच्या खाणीवरून झालेल्या सांघषाथला तीन द्दनष्ट्पाप आद्ददवासी ठार झाल्याने द्दहांसक 

वळण लागले आहे. १९९३पासून पोद्दलसाांनी आद्ददवासी लोक आद्दण कायथकत्यांवर ८० 

गनु्हे दाखल केले आहेत.  अनेक वेळा पोद्दलसाांनी लाठीचाजथ केला. कायथकत्यांवर हल्ले 

झाले आद्दण प्रद्दतकार चळवळीची कायाथलये उदध््वस्त करण्यात आली.  

अॅल्यदु्दमना प्रकल्पाचा प्रद्दतकार आद्दण पोद्दलस गोळीबार याांचा महत्त्वाचा पररणाम आहे.  

त्यानांतरची सरकारे, सते्तत असलेले द्दवद्दवध राजकीय पक्ष, स्थाद्दनक उच्चभू्र आद्दण 

स्थाद्दनक व्यावसाद्दयकाांनी अॅल्यदु्दमना प्रकल्पाला पाद्दठांबा द्ददला.  त्याच वेळी, लोकाांचा सांघषथ 

आद्दण त्याांचे नागरी आद्दण राजकीय हक्क, उपजीद्दवकेचा हक्क आद्दण द्दनवासस्थानाच्या 

रक्षणासाठी कोणताही त्याग करण्याचा त्याांचा द्दनधाथर हे स्पष्टपणे दिथद्दवते की तळागाळातील 

लोक बाजारपेठेचे आिमण सहन करणार नाहीत.   



 

 

कामगार चळवळी आणि  

आणदवासींच्या समस्या 
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ओररसातील केओ ांझार द्दजल्ह्यात ९० च्या दिकात द्दवस्थाद्दपत लोकाांसाठी, द्दविेषतः 

आद्ददवासींसाठी खाणकामाच्या द्दवरोधात आणखी एक चळवळ सरुू झाली.  केओ ांझारमध्ये, 

खाणकामाच्या कामाांमळेु देिाच्या अनेक भागाांतून कामगार मोठ्या प्रमाणावर आले आहेत.  

९० च्या दिकात भौगोद्दलक आद्दण सामाद्दजक-आद्दथथक कारणाांमळेु स्थलाांतरात वाढ झाली, 

ज्यामळेु साांस्कृद्दतक आिमणाचा धोका द्दनमाथण झाला. सवथ प्रकारच्या द्दहांसाचारात वाढ 

झाली.  खाणकामामळेु अद्दनयांद्दत्रत जांगलतोड आद्दण रद्दहवािाांचे द्दवस्थापन झाले आहे. 

भईुया, जआुांग, मुांडा, सांथाल आद्दण कोंढ याांसारख्या सल्लागाराांमध्ये खाणकाम द्दवरुद्धची 

चळवळ लोकद्दप्रय आहे. ‘आमच्या जद्दमनी, आमची खद्दनजे आद्दण आमचे हक्क’ ही 

खाणबांदीच्या चळवळीची प्रमखु घोषणा होती. सभा, जाहीर रॅली, उपोषणासाठी 

गावकऱ्याांचा पोद्दलसाांकडून छळ करून खोट्या केसेसमध्ये अडकवले जात आहे.  १९९४ 

ते १९९९ या काळात अनेक गावकऱ्याांना खोट्या खटल्यात तरुुां गात पाठवण्यात आले 

होते. 

आांध्र प्रदेिातील द्दविाखापट्टणम द्दजल्ह्यातील रल्लागारुवू गावातील ग्रामस्थ आद्दण 

आद्ददवासींनी गेल्या काही दिकाांमध्ये द्दवद्दवध कां पन्याांच्या बेकायदेिीर खाणकाम द्दवरोधात 

जोरदार प्रद्दतकार केला होता.  कोंडाडोरा जमात ही उत्तर आांध्र प्रदेिातील सवाथत मोठी 

जमात आह ेजी राज्याच्या डोंगराळ प्रदेिात वसलेली आह.े रल्लागारुव ुद्दतच्या कॅल्साइट, 

फायरस्टोन आद्दण अभ्रक साठ्याांसाठी प्रद्दसद्ध आहे आद्दण खाणकामासाठी सवाथत जास्त 

मागणी असलेल्या द्दठकाणाांपैकी एक आहे! आद्ददवासींच्या जद्दमनी बेकायदेिीरपणे सांपाद्ददत 

करण्याचे िेकडो प्रयत्न झाले आहेत. आद्ददवासींच्या प्रदीघथ सांघषाथमळेु अजूनही बरीच 

जमीन अवैध खाणकामाच्या तावडीतून मकु्त आहे. 

१४.३.७ कृषी आणि वन-आधाररत चळवळी:  

वसाहतोत्तर कालखांडात आद्ददवासींच्या भूमीसारख्या साधनसांपत्तीच्या द्दवलग होण्याच्या 

पद्धतीमध्ये लक्षणीय बदल द्ददसून येतो.  आद्ददवासींना केवळ द्दबगर आद्ददवासीच नाही तर 

राज्य आद्दण इतर सांस्थाांकडूनही द्दवस्थाद्दपत केले जात आह ेज्याांना द्दवकासासाठी जमीन 

आवश्यक आहे.  ते आता केवळ इतर लोकाांद्दवरुद्धच नाही तर राज्याद्दवरुद्ध देखील उभे 

आहेत ज े त्याांना त्याांच्या भूमीतून द्दवस्थाद्दपत करण्याचे प्रमखु साधन म्हणून पाहतात.  

आद्ददवासी केवळ १९६३ मध्ये लागू झालेल्या आांध्र प्रदेि अनसूुद्दचत के्षत्र जमीन 

हस्ताांतरण द्दवद्दनयम, १९५९ ची तरतूद लागू करून त्याांना द्ददलेली जमीन गमावलेल्या 

जद्दमनीच्या पनुसंचद्दयत करण्यासाठीच नाही तर मालकीहक्काचे हस्ताांतरण आद्दण ताबा 

देण्याची मागणी करत आहेत. अलीकडे, ते पीपल्स वॉर ग्रपु (PWG) च्या CPI (ML) द्वार े

कायथ करीत आहेत.  फेिवुारी १९८१ मध्ये द्दबगर आद्ददवासींनी त्याांच्याकडून द्दहसकावून 

घेतलेल्या जद्दमनींवर जबरदस्तीने कापणी करणे, सावकाराांच्या घराांवर छापे टाकणे आद्दण 

गहाण ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूांची तोडफोड करणे असा असामान्य प्रकार घडला.  

आद्ददवासींना सांघद्दटत करण्यासाठी पारांपाररक सांवाद प्रणालीचे पनुरुज्जीवन करण्यात 

आले.  ढोल वाजवून द्दसग्नल्सची देवाणघेवाण झाली.  केसलापूर येथे ६ फेिवुारी १९८१ 

रोजी झालेल्या गोंड दरबाराने आद्ददवासींच्या समस्याांना उधाण आल्याचे जाहीर केले.  

गोंडाांनी वनीकरणासाठी जद्दमनीचे सीमाांकनही रोखले. त्याांनी यापूवी १९७७ मध्ये लुांबाडसथ, 
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व्यापारी आद्दण सावकाराांचा समदुाय, एक जमात म्हणून िेड्यूल करण्यावर तीव्र प्रद्दतद्दिया 

व्यक्त केली होती, कारण लुांबदाराांनी नेहमीच आद्ददवासींचे िोषण केले आद्दण त्याांच्या 

जमातीच्या द्दस्थतीमळेु त्याांना गोंडाांच्या जद्दमनीवरील अवैध कब्जा वैध बनद्दवण्यात मदत 

झाली. २० एद्दप्रल १९८१ रोजी इांदरवल्ली येथे सीपीआय (एमएल) तफे एक पररषद 

आयोद्दजत करण्यात आली होती.  सभेवर बांदी घालण्यात आली आद्दण आद्ददवासींना द्दतथे 

जमू नये म्हणून समज देण्यात आली. मात्र, त्याांनी द्दमरवणूक काढल्याने पोद्दलसाांिी झटापट 

झाली. समुार े१५ आद्ददवासींना आपला जीव गमवावा लागला.   

आपली प्रगती तपासा. 

१) नागाच्या चळवळीची चचाथ करा. 

१४.४ आणदवासी चळवळींची वैणशष््टये आणि पररिाम 

आद्ददवासी चळवळींचे नेततृ्व प्रामखु्याने त्याांच्यातूनच द्दनमाथण झाले आहे.  पद्दहल्या टप्प्याचे 

नेततृ्व आद्ददवासी समाजाच्या वरच्या कवचातून उदयास आले, तर दसुऱ्या टप्प्याचे नेततृ्व 

सवाथत खालच्या स्तरातून उदयास आले.  सांताल बाांधव भूद्दमहीन होते - द्दबरसा मुांडा ह े

रयत द्दकां वा परजा (पीक वाटेकरी) होते आद्दण गोद्दवांद द्दगरी हाळी होते.  द्दतसरा टप्पा आद्दण 

उत्तर-वसाहद्दतक कालखांडाचे नेततृ्व मध्य भारत आद्दण ईिान्येकडील आगामी आद्ददवासी 

मध्यमवगाथच्या सदस्याांनी प्रदान केले होते. ते द्दिद्दक्षत लोक होते ज्यात पजुारी, धमथप्रचारक, 

द्दिक्षक, लोकसेवक, ग्रामीण नेते आद्दण व्यावसाद्दयक होते जे मोठ्या प्रमाणात धमथद्दनरपेक्ष 

वचने बोलत असत. सामाद्दजक सधुारणा चळवळीचे नेततृ्व गाांधीवादी कामगाराांसारख्या 

बाहेरच्या लोकाांनी, परजा मांडळाच्या आांदोलनाचे नेततृ्व मोतीलाल तेजवत सारख्या 

बाहेरच्या लोकाांनी आद्दण नागेद्दियासारख्या काही आद्ददवासी उठावाांचे नेततृ्व अगदी 

"बद्दनया" द्वार ेकेले गेले. 

चळवळीची उद्दिष्टे पूवथ-वसाहतवादी राजवटीची पुनस्थाथपना, सेवा कायथकाळ (चआुर) आद्दण 

जमीन (सरदार) आद्दण जांगलातील अद्दधकार, बाहेरील लोकाांची हकालपट्टी, कर आकारणी 

समाप्त करणे, सामाद्दजक सधुारणा, राजकीय स्वातांत्र्य द्दकां वा राज्याची स्थापना करणे अिी 

होती. आद्ददवासी राज द्दकां वा घटनात्मक आद्दण लोकिाही राजकीय यांत्रणेत सहभाग, 

आद्ददवासी राज्याांची द्दनद्दमथती, समानता द्दमळवणे आद्दण िोषणाचा अांत करणे अिी होती. 

चळवळींची सामाद्दजक आद्दण वाांद्दिक रचना एका जमातीच्या नेततृ्वाखालील चळवळीपासून 

जमातींच्या सांघद्दटततेपयंत आद्दण कारागीर आद्दण सेवा गटाांसारख्या जमातींच्या अधीन 

असलेल्या जातींपयंत होती.  बहुतेक चळवळी एका जमातीपरुत्या मयाथद्ददत होत्या परांत ु

पद्दहल्या टप्प्यातील अिा चळवळी जसे की कोल आद्दण सांथाल बांडाांमध्ये अनेक आद्ददवासी 

आद्दण द्दबगर आद्ददवासी गटाांचा समावेि होता. द्दतस    आद्दण उत्तर-वसाहत कालखांडात 

ईिान्य आद्दण मध्य भारतात, जमातींमध्ये व्यापक आधाररत राजकीय पक्षाांचा उदय झाला. 

१९६० च्या दिकात अद्दखल भारतीय आद्ददवासी व्यासपीठे हळूहळू उदयास आली.  सवथ 

आद्ददवासी चळवळी मयाथद्ददत होत्या परांत ुत्याांचा धोरणावर तात्काळ पररणाम झाला ज्याची 

अांितः वर चचाथ झाली आहे.  तथाद्दप, त्याांचा प्रभाव अल्पकालीन आद्दण दीघथकालीन अिा 
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दोन्ही दृष्टीकोनातून अभ्यासला पाद्दहजे. अल्पावधीतच अद्दधका    नी आद्ददवासींच्या 

समस्याांचे द्दनराकरण करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करून, त्याांच्या सांसाधनाांचे रक्षण 

करण्यासाठी, अद्दधकायांपयंत पोहोचण्याची सोय इत्यादी उपाय करून प्रद्दतसाद द्ददला. 

दीघथकाळात वसाहतवादी धोरणाने आद्ददवासींसाठी अलगाव सांस्थात्मक करण्यासाठी एक 

आराखडा तयार केला.  प्रत्यक्ष आद्दण अप्रत्यक्ष राजवटीच्या घटकाांचे सांयोजन (राज्यातील 

राज्याांमध्ये, ईिान्येत इ., गैर-आद्ददवासींना परके होण्यापासून जद्दमनीचे सांरक्षण 

करण्यासाठी आद्दण जांगलातील परांपरागत हक्काांचे सांरक्षण करण्यासाठी कायदेिीर आद्दण 

प्रिासकीय उपायाांचे द्दमश्रण. तथाद्दप,  कोणत्याही प्रकारचा द्दवकास होऊ नये - द्दमिनऱ्याांना 

द्दिक्षण आद्दण आरोग्य सेवा व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी मोकळे सोडले गेले.आद्ददवासींच्या 

गररबी, कजथबाजारीपणा आद्दण मागासलेपणाची चौकिी करणे आद्दण १९३० च्या दिकाच्या 

उत्तराधाथत कायथभार स्वीकारणार े गाांधीवादी कायथकते आद्दण कागेँ्रस मांद्दत्रमांडळ याांच्यावर 

सोपद्दवण्यात आले. कल्याणकारी उपायाांचा पद्दहला भाग ठेवल्यामळेु उठावाचे पररणाम 

सांपूणथ आद्ददवासी भारतासाठी एकसारखे नव्हते. द्दिटीि भारतात असताना त्याांनी 

आद्ददवासींसाठी द्दनयमन न करणारी प्रिासकीय व्यवस्था आद्दण आद्ददवासी जद्दमनीचे 

सांरक्षण करण्यासाठी द्दविेष कृषी कायदे साध्य केले, परांत ु सांस्थानाांमध्ये त्याांच्यासाठी 

फारसे काही केले गेले नाही द्दकां वा करण्याची परवानगी द्ददली गेली.  तथाद्दप, राजकीय 

एजांटने बदलाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी यथाद्दस्थती कायम ठेवण्यासाठी हस्तके्षप केला.  ही 

द्दद्वधाता वसाहतवादी व्यवस्थेची वैद्दिष््टयपूणथ होती. 

 आपली प्रगती तपासा. 

१) भारतातील आद्ददवासी चळवळींची वैद्दिष््टये आद्दण पररणाम काय आहेत? 

१४.५ साराांश 

प्रत्येक धांद्यात एकच कामगार सांघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून 

अद्दलप्त ठेवावी आद्दण कायथकते व पढुारी सांघटनेतूनच द्दनमाथण व्हावेत, अिा धोरणाचा सध्या 

परुस्कार केला जात आहे. द्दविेषत: द्दनयोजनात्मक अथथव्यवस्थेत अिा दृद्दष्टकोनाची 

अद्दनवायथ जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. 

कारणाांमळेु झाली. ह्या चळवळीचा एक द्दविेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील 

कापडद्दगरण्याांतील कामगाराांनी सांप केला असता, कामगार व कारखानदार ह्याांतील मतभेद 

सामोपचाराच्या मागांनी कसे सोडद्दवता येतील, याबिल गाांधीजींनी घालून द्ददलेला आदिथ. 

आज भारतात कामगार व मालक ह्याांच्यातील तेढ सोडद्दवण्याकररता औद्योद्दगक सद्दमत्या, 

वेतनमांडळे, सांयकु्त िासन मांडळे व सक्तीचे लवाद, ह्या यांत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. 

त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार ह्याांच्यातील तांटे सामोपचाराने, िाांततेच्या मागाथने 

आद्दण सामदुाद्दयक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सटुावेत, असे िासनाचे धोरण आहे व अिाच 

तऱ्हेची द्दवचारसरणी ‘द्दगरी दृद्दष्टकोन’ म्हणून प्रद्दसद्ध आहे. 

आज कामगाराांची द्दस्थती फार वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा लाभ नाही. साम्राजवाद 

फोफावत आहे. जागद्दतकीकरण आले. याांद्दत्रकीकरण आहे, त्यामळेु सामान्य माणूस भरडला 

जात आहे. साम्राजवाद, नववसाहतवाद, साांस्कृद्दतक दहितवाद, बहुराष्ट्ट्रीय कां पन्या 
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इत्यादींमळेु माणसाच्या घामाचा दाम कमी आद्दण भाांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या 

फरकामळेु गरीब हा द्ददवसेन द्ददवस गरीब तर श्रीमांत हा अद्दधकाद्दधक श्रीमांत होत आहे. 

सामाद्दजक आद्दण साांस्कृद्दतक मूल्याांची घसरण होते आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. 

माणसुकीला  काद्दळमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अश्या व्यवस्थेद्दवरुद्ध तसेच िासक 

समाज व्यवस्थेद्दवरुद्ध आपण प्रद्दतरोध केला तर प्रत्येक कामगाराचे जीवन सुांदर होईल, 

प्रगती करता येईल आद्दण कामगाराांच्या चळवळीही पढेु नेता येईल.  

आज पररद्दस्थती फार वेगळी आहे. ह्या प्राप्त केलेल्या कामगार कायद्याांवर सरकार आद्दण 

व्यवस्थापन बदल घडवून कामगाराांच्या हक्कावर टाच आणू पाहते आहे. ह े कामगार 

सांघटनेसाठी फार मोठे आव्हान आहे. उद्योगधांदे मोठ्या प्रमाणात बांद होत आहेत.  

आद्ददवासी चळवळींना आता अद्दस्मता-आधाररत चळवळी म्हणून ओळखले जात आह,े 

ज्यामध्ये स्वायत्तता, जमीन, जांगल, भाषा आद्दण द्दलपी याांच्यािी सांबांद्दधत इतर द्दवद्दवध 

समस्या केवळ पररणाम आहेत. ही ओळख आह े जी तणावाखाली असते. ओळख 

कें द्रस्थानी उभी असते.  पररद्दस्थतीबिलची लोकाांची स्वत:ची समज, त्याांच्या अद्दस्मतेला 

धोक्याची वाढणारी त्याांची धारणा, सध्या सरुू असलेल्या पयाथवरणीय आद्दण स्थाद्दनक 

लोकाांच्या चळवळी आद्दण अिाच अनेक गोष्टींमळेु या धारणातील बदल िक्य झाला आहे.  

आद्ददवासी चळवळी आता सते्ततील सांबांध, सते्तसाठीची चढाओढ, प्रदेिातील द्दवद्दवध 

समदुायाांमधील समीकरण िोधण्याच्या सांदभाथत माांडल्या जात आहेत. जमाती इतर 

समदुायाांप्रमाणेच राजकीय समदुाय म्हणून उदयास आल्या आहेत. आद्ददवासी चळवळी 

आता एका जातीच्या आहेत असे समजले जात नाही. गुांतागुांतीच्या सामाद्दजक 

पररद्दस्थतींमधून द्दनमाथण होणाऱ्या हालचाली प्रकार आद्दण वैद्दिष््टयाांचे द्दमश्रण म्हणून 

समजल्या जातात. कारणे आद्दण प्रद्दिया देखील आहेत, ज्याांना आता अांतजाथत आद्दण 

बद्दहजाथत मानले जाते, सांसाधने, सांस्कृती आद्दण ओळख याांच्यािी सांबांद्दधत समस्याांचे 

द्दमश्रण आहे. 

ददैुवाने, स्वातांत्र्याच्या पन्नास वषांनांतरही, आद्ददवासींना स्वातांत्र्याच्या आगमनाचा फारसा 

फायदा झाला नाही.  स्वातांत्र्यामळेु बहुसांख्य भारतीय लोकसांख्येला व्यापक लाभ द्दमळाले 

असले तरी दद्दलत आद्दण आद्ददवासींना अनेकदा डावलले गेले आहे आद्दण आद्ददवासी 

लोकसांख्येसाठी नवीन समस्या द्दनमाथण झाल्या आहेत. १९४७ पासून लोकसांख्येच्या 

द्दतप्पट वाढ झाल्यामळेु जद्दमनीच्या सांसाधनाांवर दबाव, द्दविेषत: फ्रॉस्टेडच्या मागण्या - 

आद्ददवासींच्या जीवनावर  खेळल्या गेल्या आहेत.  स्वातांत्र्यानांतरच्या भारतातील  आद्दण 

बाहेरील लोकाांचा ओघ, साांस्कृद्दतक उप-द्दवलीनीकरण आद्दण असांतदु्दलत द्दवकासामुळे 

वनद्दवभागाचे प्रद्दिक्षण आद्दण नोकरीपासून वांद्दचत राहणे ह्या आद्ददवासी चळवळीमागील 

मूलभूत समस्या आहेत. 

१४.६  प्रश्न 

१.  भारतातील श्रमिक्तीचे स्वरूप साांगा. 

२.  स्वातांत्र्यानांतरच्या टे्रड यदु्दनयन चळवळीची मखु्य वैद्दिष््टये स्पष्ट करा. 



 

 

कामगार चळवळी आणि  

आणदवासींच्या समस्या 

 

 

 

201 

३. सध्याच्या काळात कामगाराांना भेडसावणा-या समस्या आद्दण त्याांचा प्रद्दतकार 

करण्यासाठी अवलांबलेले उपाय साांगा. 

४.  भारतातील कामगार चळवळीच्या वाढीचे द्दवशे्लषण करा. 

५.  आद्ददवासी द्दवद्रोहामागील मखु्य कारणे कोणती होती? 

६.  अिा बांडाांसाठी आद्ददवासींना कोणी प्रवतृ्त केले? 

७.  आद्ददवासींना कोणत्या प्रकारचे त्याग करावे लागले? 

८.  १९६० च्या दिकात झारखांड पक्षाच्या ऱ्हासाची कारणे कोणती होती? 

९.  भारतातील आद्ददवासी चळवळींची वैद्दिष््टये आद्दण पररणाम काय आहेत? 

१०. भारतातील आद्ददवासी चळवळींची मखु्य उद्दिष्टे कोणती होती? 

१४.७ सांदभथ  

१.  अद्दजत अभ्यांकर, सांयकु्त महाराष्ट्ट्र व कामगार चळवळ.  

२.  रमाकाांत पाटील व मकूुां द ठोंबर,े माक्सथ ते माद्दफया.  

३.  देसाई, ए.आर. (सां.), भारतातील िेतकरी सांघषथ, ऑक्सफडथ यदु्दनव्हद्दसथटी पे्रस, 

द्ददल्ली, १९७९. 

४. दबेु, एस.एम., आांतर-जातीय आघाडी, आद्ददवासी चळवळी आद्दण उत्तर-पूवथ 

भारतातील एकात्मता'.  भारतातील आद्ददवासी चळवळींमध्ये.  खांड. I. सांपाद्ददत 

के.एस.  द्दसांग, द्ददल्ली, १९८२. 

५. गहुा, रणद्दजत, वसाहत भारतातील िेतकरी बांडाचे प्राथद्दमक पैलू, ऑक्सफडथ 

यदु्दनव्हद्दसथटी पे्रस, द्ददल्ली, १९८३. 

६.  पाथी, जगनाथ, आद्ददवासी िेतकरी द्दवकासाची गद्दतिीलता. इांटर-इांद्दडया 

पद्दब्लकेिन्स, नवी द्ददल्ली, १९८४. 

७.  िाह, घनश्याम, आद्दथथक द्दभन्नता आद्दण आद्ददवासी ओळख, अद्दजांठा प्रकािन, 

द्ददल्ली, १९८४. 

८.  िाह, घनश्याम (सां.), सोिल मूव्हमेंट्स अडँ द स्टेट, सेज पद्दब्लकेिन्स इांद्दडया, नवी 

द्ददल्ली-२००१      . 

९.  द्दसांग, के.एस., (सां.) भारतातील आद्ददवासी चळवळी, खांड.  I & II, द्ददल्ली: मनोहर, 

१९८२, १९८३. 

१०. Galenson, Walter, Comparative Labour Movements, New York, 

१९५२. 

११. Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industries, Bombay, १९५८.  
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१५ 

पचंशील आणि अणलप्तता     चळवळ 

घटक रचना 

१५.०   ई  ष््टये 

१५.१   प्रस्तावना  

१५.२  ऄलिप्ततावादाचा ऄथथ  

१५.३  ऄलिप्तता चळवळीबाबत भारताची भूलमका 

१५.४  ऄलिप्तता धोरणाची वैलिष््टये 

१५.५  पंचिीि  

१५.६  ऄलिप्तता चळवळीची वाटचाि 

१५.७  ऄलिप्तता चळवळीचे बदिते स्वरूप 

१५.८  ऄलिप्तता चळवळीचे मूल्यमापन 

१५.९  सारािं  

१५.१० प्रश्न  

१५.११ सदंभथ  

१५.० उणिष््टये  

१. ऄलिप्ततावादाचा ऄथथ समजून घेणे. 

२. ऄलिप्तता चळवळी बाबतची भारताची भूलमका जाणून घेणे. 

३. ऄलिप्तता धोरणाची वैलिष््टये  समजून घेणे. 

४. पंचिीि तत्व सकंल्पना समजून घेणे. 

५. ऄलिप्तता चळवळीच्या वाटचािीचा ऄभ्यास करणे. 

६. ऄलिप्तता चळवळीच्या बदित्या स्वरूपाचा अढावा घेणे. 

७. ऄलिप्तता चळवळीची मूल्यमान लवषयक मालहती तपासणे. 

१५.१ प्रस्तावना  

दसुर ेमहायदु्ध हे जमीन, अकाि व पाणी या लतन्ही लिकाणी िढिे गेिे व या महायदु्धाने 

प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्ष ररत्या जगातीि सवथच राष्ट्ावंर पररणाम केिा. या महायदु्धामळेु झािेिी 

जगाची जीलवत व लवत व साधनसपंत्तीची हानी कधीही भरून लनघणारी नव्हती. म्हणनुच 

जगातीि प्रत्येक राष्ट्ािावाटू िागिे की ऄिा प्रकारचे भयानक व पररणामकारक यदु्ध पनुः 

नको. या प्रयत्नातूनच जागलतक िातंतेसािी सरुवातीिा सयंतु र राष्ट्सघंाची लनलमथती झािी 

व सयंतु र राष्ट्सघंाने जागलतक िातंतेसािी पयंत सरुू केिे. मात्र सयंतु र राष्ट्सघंािा 

जागलतक िातंतेसािी प्रयत्न करत ऄसताना म्हणावे लततकेसे यि साध्य झािे नाही. 



 

 

पंचिीि अलण ऄलिप्तता चळवळ 
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ऄिातच काही राष्ट्ानंी िोकिाहीचे समथथन व अलथथक मदत व पनुवथसनासािी ऄमेररकेची 

मदत घ्यायिा सरुुवात केिी तर काही राष्ट्ानंी साम्यवादी लवचारसरणीचे समथथन व 

अलथथक मदत व पनुवथसनासािी रलियाची मदत घ्यायिा सरुुवात केिी.यामळॆुच जागलतक 

वातावरणात पनु्हा दोन गट तयार झािे व यातूनच पुनः एकदा 'िीतयदु्ध' सदृि पररलस्थती 

लनमाथण झािी.ऄिा जागलतक राजकारणातीि किीण पररलस्थतीत काही नव्याने स्वतंत्र 

झािेल्या राष्ट्ानंी जगातीि ऄमेररका व रलिया या दोन गटापासून ऄलिप्त राहण्याचा लनणथय 

घेतिा व यातूनच ऄलिप्ततावादी चळवळीचा ईदय झािा. अपण या प्रकरणात ऄलिप्तता 

चळवळ का लनमाथण झािी, ऄलिप्तता चळवळीचा ऄथथ, ऄलिप्तता चळवळीची वैलिष््टये, 

पंचिीि तत्व व त्याचे महत्व, ऄलिप्तता चळवळीची वाटचाि, ऄलिप्तता चळवळीचे बदिते  

स्वरूप व ऄलिप्तता चळवळीचे महत्व अदी घटकाचंी मालहती पाहणार अहोत. 

१५.२ अणलप्ततावादाचा अर्थ  

दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनतंर जग ऄमेररका व रलिया या दोन बड्या राष्ट्ाचं्या 

लनयतं्रणाखािी ऄसणाऱ्या दोन गटात लवभागािा होता. पररणामी पनुः एकदा जागलतक 

राजकारणात परस्पर द्वेष      ची पररलस्थती लनमाथण झािी होती. ऄिा किीण 

पररलस्थतीत या दोन गटापंासून ऄलिप्त राहणाऱ्या लतसऱ्या ित रीची गरज अहे ऄसे सूचक 

लवधान पंलडत जवाहरिाि नेहरूनी केिे व या लवधानातून ऄलिप्ततावादी गटाचा जन्म 

झािा म्हणूनच पंलडत जवाहरिाि नेहरना ऄलिप्तता वादा   ईद्गाते म्हटिे 

जाते.ऄलिप्तवादाचे स्पष्टीकरण देतानंा पंलडत जवाहरिाि नेहरुनी ऄसे म्हटिे अह े की, 

"ऄलिप्ततावाद म्हणजे तटस्थता नव्हे. तर जगातीि दोन िष्टकरी गटानंपासून ऄलिप्त राहणे 

होय. जगाच्या पािीवर स्वातंत्र्यासािी सघंषथ सरुू ऄसतानंा त्या पासून स्वतःिा ऄिग 

िेवणे नव्हे. "(By Non - alignment,I mean, non-alignment with either of the to 

military blocs .It is not isolation from what concerns freedom in any part 

of the world- Pandit  Nehau) 

ऄलिप्ततावाद हा पणुथतः वेगळ्या स्वरूपाचा ऄसून ऄलिप्ततावादी धोरणामध्ये अंतरराष्ट्ीय 

सबंंधात योग्य वाटणारी कृती करण्याचे स्वातंत्र्य ऄसते. ऄलिप्ततावादी धोरण हे लवधायक, 

लनलित व लियािीि अहे. ऄलिप्ततावादी धोरणामध्ये नव्याने स्वतंत्र झािेल्या राष्ट्ानंा 

जागलतक सत्तास्पधेच्या राजकारणापासून ऄलिप्त राहणे अवश्यक अहे. ज्या सघंषाथमध्ये 

अपिा प्रत्यक्ष सबंंध येत नाही त्या सघंषाथपासून स्वतःिा कटाक्षाने दूर िेवणे अवश्यक 

अहे. म्हणजेच 'ऄलिप्तता', म्हणजे 'तटस्थता',नव्हे ये यातून लसद्ध होते. 

१५.३ अणलप्तता चळवळीबाबत भारताची भूणमका  

दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनंतर ऄवघ्या दोन वषाथतच भारत लिलटिाचं्या बंधनातून मतु र 

झािा होता.लिलटिाचं्या बंधनातून मतु र झाल्यानतंर भारताची सवांगी पररलस्थती ऄत्यतं 

लबकट होती. बेकारी, दाररद्रय्, लवषमता व लनरक्षरता अदी सकंटाने भारतािा ग्रासिे होते. 

या कािखडंात भारताची राजकीय, सामालजक, अलथथक व िैक्षलणक पररलस्थती कमािीचा 

मागासिेिी होता. ऄिा पररलस्थतीत भारत कोणत्या तरी मोिया राष्ट्ाच्या मदतीलिवाय 

स्वतःच्या पायावर ईभा राहू िकत नव्हता. मात्र एखादया बड्या राष्ट्ाची मदत घेतिी तर 
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भारताच्या वाट्यािा लमंधेपन येइि याचीही कल्पना भारतीय नेत्यािंी होती. म्हणूनच 

तत्कािीन अघाडीचे नेततृ्व करणाऱ्या महात्मा गाधंी, पंलडत जवाहरिाि नेहरु व सरदार 

वल्िभभाइ पटेि या नेत्यांनी अंतराष्ट्ीय राजकारणात ऄत्यतं सावध पाविे टाकायिा 

सरुवात केिी. पंलडत जवाहरिाि नेहरनी जेव्हा ंहगंामी सरकारची सतेु्र हाती घेतिी तेंव्हा ७ 

सप्टेंबर १९४६ रोजी अकािवाणीवरून अपिे परराष्ट् धोरण जाहीर केिे . 

"भारत कोणत्याही एका राष्ट्ाचा ईपग्रह राहणार नाही. अमचा देि स्वतंत्र राष्ट् या 

नात्यानेच अंतरराष्ट्ीय पररषदामंध्ये भाग घेइि. जागलतक िातंता व स्वातंत्र्य यासािी 

अमचा देि प्रत्यक्ष सपंकथ  साधेि व त्याचं्यािी मैत्रीपूणथ सबंंध प्रस्थालपत करिे.अम्ही 

िक्यतो गटा-तटाच्या राजकारणा पासून ऄलिप्त राहू". पंलडत जवाहरिाि नेहरंुच्या या 

भाषणात भारताच्या ऄलिप्ततावादी धोरणांची बीजे स्पष्ट लदसतात तसेच ऄमेररका व रलिया 

या बड्या राष्ट्ाचं्या गटात सामीि न होता अपण जागलतक राजकारणात सन्मान लमळवू 

िकतो ऄसा िाम लवश्वास ही लदसतो. म्हणूनच पंलडत जवाहरिाि नेहरुनी अपल्या परराष्ट् 

धोरणाच्या  मखु्य सूत्रात ऄलिप्ततावादास ऄग्रिम लदिा. तसेच िातंता हे भारताच्या 

परराष्ट् धोरणाचे मखु्य सूत्र अहे ऄसे त्यानंी अवजूथन सालंगतिे. तसेच दसुऱ्या 

महायदु्धानतंर लनमाथण झािेल्या ऄमेररका व रलिया या दोन गटानंा तोंड देण्यासािी 

ऄलिप्ततावादी गटाची लतसरी ित री अवश्यक अहे ऄसे मत पंलडत जवाहरिाि 

नेहरूनीव्यत र केिे म्हणूनच पंलडत जवाहरिाि नेहरूना ईद्गाते म्हणून सबंोधिे जाते. 

आपली प्रगती तपास. 

१. ऄलिप्तता चळवळीतीि भारताची  भूलमका समजून घ्या. 

१५.४ अणलप्तता धोरिाची वैणशष््टये  

दसुऱ्या महायदु्धानतंर जागलतक राजकारणातीि पररलस्थतीत बदििेिी होती. ऄिा 

पररलस्थतीत दोन बड्या राष्ट्ाचं्या गटाव्यलतररत र एक लतसरा गट ऄलिप्ततावादी 

लवचारसरणीचा ऄंगीकार करून ईदयािा येवू पाहत होता. या गटाची  लवलिष्ट लवचारसरणी 

व धोरणेस्पष्ट झािी होती. यातच अपल्यािा ऄलिप्ततावादाच्या धोरणाचंी वैलिष््टये  

पाहायिा लमळतात. 

१५.४.१ लष्करी संघटनांपासून अणलप्त: 

िष्टकरी सघंटनािा लवरोध हे ऄलिप्तता धोरणाचे पालहिे महत्वाचे वैलिष््टये मानिे 

जाते.ऄलिप्तता धोरणािा ऄनसुरून या गटात येणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्ाने जागलतक 

स्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या िष्टकरी सघंटने मध्ये सहभागी होवू नये. कारण या 

लवचारसरणीचा स्वीकार करणार े राष्ट् जर िष्टकरी गटामध्ये गेिा तर तर त्याचे दसुऱ्या 

गटातीि राष्ट्ामंध्ये ित्रतु्व ऄटळ होवून बसेि, मग ऄलिप्ततेच्या िष्टकर लनलमथत व िष्टकर 

सघंटन लवरोधी धोरणाचे ईल्िंघन होइि. म्हणूनच िष्टकरी सघंटन लवरोध हे 

ऄलिप्ततावादाचे एक वैलिष््टये बनिे. 
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१५.४.२ लष्करी करारांपासून अणलप्त: 

िष्टकरी करारापंासून ऄलिप्त हे ऄलिप्तता धोरणाचे दसुर ेमहत्वाचे वैलिष््टये मानिे जाते. या 

वैलिष््टयािा ऄनसुरून ऄलिप्तता गटात सामीि होणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्ाने जागलतक 

स्तरावर होणाऱ्या कोणत्याही िष्टकरी करारामध्ये सामीि होवू नये कारण या गटातीि 

कोणतेही राष्ट् या प्रकारच्या िष्टकरी करारामध्ये सामीि झािे तर त्या राष्ट्ाने दसुऱ्या 

राष्ट्ाचे लवचार व िष्टकरी प्रवतृ्तीचे समथथन केिे व तो िष्टकरी प्रवतृ्तीिा प्रोत्साहन देत अह े

हे लसद्ध होइि होइि. म्हणूनच िष्टकरी करारािा लवरोध करणे हे ऄलिप्ततावादाचे एक 

वैलिष््टये बनिे. 

१५.४.३ शांततेचे धोरि:  

िातंतेचे धोरण हे ऄलिप्तता धोरणाचे लतसर े महत्वाचे वैलिष््टये मानिे जाते. या 

धोरणािाऄनसुरून ऄलिप्ततेच्या धोरणाचा लस्वकार करणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्ाने 

कोणतीही लकंमत देवून िातंतेच्या धोरणाचा लस्वकार केिा पालहजे. सघंषथ ऄथवा यदु्धािा 

लवरोध करणे कोणतेही प्रश्न ऄथवा समस्या चचेने व सामोपचाराने सोडलवणे. तसेच जागलतक 

राजकारणात िातंता, सयंम व लवचारपूवथक मागाथने सहभागी होणे तसेच जागलतक 

राजकारणातीि यदु्ध ऄथवा तणाव दूर करणे अदी कामलगरी व त्याची ऄंमिबजावणी करणे 

अवश्यक अहे. होइि म्हणूनच िातंतेच्या धोरणाचा लस्वकार करणे ह ेया ऄलिप्ततावादाचे 

वैलिष््टये बनिे. 

१५.४.४ स्वातंत्र्याला महत्त्व: 

स्वातंत्र्यािा महत्त्व हे ऄलिप्तता धोरणाचे चौथे महत्वाचे वैलिष््टये मानिे जाते. या 

वैलिष््टयािा ऄनसुरून कोणत्याही राष्ट्ाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य हे महत्वाचे ऄसते जर तो राष्ट् 

व राष्ट्ातीि जनता स्वतंत्र ऄसेि तर त्या राष्ट्ािा व राष्ट्ातीि जनतेिा अपिे अपल्या 

सदंभाथतीि लनणथय घेण्याचे स्वातंत्र्य ऄसते. त्यामळेु त्या राष्ट्ाचे नैलतक व राजकीय सामर्थयथ 

वाढते अहे. होइि. म्हणूनच प्रत्येक राष्ट्ाने अपल्या राष्ट्ाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा महत्व 

देणे हे या ऄलिप्ततावादाचे वैलिष््टये बनिे. 

१५.४.५ सावथभौमत्वाला महत्व: 

महत्त्व स्वातंत्र्यािाहे ऄलिप्तता धोरणाचे पाचवे महत्वाचे वैलिष््टये मानिे जाते. या 

वैलिष््टयािा ऄनसुरूनकोणत्याही राष्ट्ातीि जनता कोणत्याही ऄंतगथत व बाह्यित रीच्या  

लनयतं्रणापासून मतु र ऄसायिा पालहजे तरच त्या जनतेिा स्वतःचे व स्वयमं लनणथयाचे 

ऄलधकार प्राप्त होवू िकतीि व त्या राष्ट्ातीि जनता देिलहत िक्षात घेवूनच अपल्या 

राष्ट्ाच्या लहताचा लनणथय घेइि. अहे. होइि. म्हणूनच प्रत्येक राष्ट्ाने अपल्या राष्ट्ाच्या 

सावथभौमत्वािा महत्व देणे हे ऄलिप्ततावादाचे वैलिष््टये बनिे. 

१५.४.६ प्रसंगानुरूप कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य: 

प्रसगंानरुूप कारवाइ करण्याचे स्वातंत्र्य हे ऄलिप्तता धोरणाचे सहावे महत्वाचे वैलिष््टये 

मानिे जाते. या वैलिष््टयािा ऄनसुरून कोणत्याही अंतरराष्ट्ीय समस्येवर लनणथय घेवूनं 
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कारवाइ करण्याचा ऄलधकार राहीि. मात्र ही कारवाइ करतानंा पूवथग्रह ऄथवा 

ऄंधलवश्वासावर अधारीत नसावी तर ती वास्तलवक पररलस्थतीतवर अधाररत ऄसावी. जर 

ऄलिप्ततावादी गटाची या सदंभाथतीि कारवाइ योग्य ऄसेि तर कदालचत अतंरराष्ट्ीय 

स्तरावर या सदंभाथत पालिंबा लमळू िकेि. भारताने अलिया खडंातीि राष्ट्ाचं्या सहकायाथ ने 

ऄलिप्ततावादी राष्ट्ाचं्या लतसऱ्या गटाची लनलमथती केिी त्यामळेु अलिका व अलिया 

खडंातीि  नवजात राष्ट्े भारताकडे ऄपेके्षने पाह ूिागिी व भारताच्या ऄलिप्तता धोरणास 

या राष्ट्ानंी पालिंबा देण्यास सरुुवात केिी. म्हणूनच प्रसगंानरुूप कारवाइ करण्याचे 

स्वातंत्र्य देणे हे ऄलिप्ततावादाचे वैलिष््टये बनिे. 

१५.४.७ णनभथयतेचे धोरि: 

लनभथयतेचे धोरण हे ऄलिप्तता धोरणाचे सातवे महत्वाचे वैलिष््टये मानिे जाते. या वैलिष््टयािा 

ऄनसुरून ऄलिप्तता म्हणजे नसुतीच िातंता ऄथवा लभते्रपणा नव्हें ह े सागंण्याचा प्रयत्न 

केिा अहे. दसुरी महायदु्धानंतर जग हे दोन गटामध्ये लवभागल्यामळेु ऄिातं झािे अहे 

याची जाणीव सवांना अहे. त्यामळेु जर का प्रसगं अिा तर त्या प्रसगंािा तोंड देण्याचे 

सामर्थयथ हे या गटातीि राष्ट्ाकंडे ऄसणे अवश्यक अहे. मग कारवाइ करत ऄसताना तो 

लमत्रराष्ट् अहे का ितू्रराष्ट अहे याचा लवचार करून चािणार नाही. लनभथयतेने लनणथय घेवून 

पररणामास तयार राहवेच िागेि. लनभथयतेचे धोरण हे ऄलिप्ततावादाचे वैलिष््टये बनिे.  

१५.४.८ सहकायाथचे व सहजीवनाचे धोरि: 

सहकायाथचे व सहजीवनाचे धोरण हे ऄलिप्तता धोरणाचे िेवटचे व  महत्वाचे वैलिष््टये मानिे 

जाते. या वैलिष््टयािा ऄनसुरून प्रत्येक राष्ट्ाने सवथच राष्ट्ाबंरोबर सहकायाथ ने, 

सल्िामसितीने व सहजीवन तत्वाने वागणे हे एवढी मोिी व्यापकता या वैलिट्यामध्ये 

अहे.या तत्वािा ऄनसुरून ऄलिप्ततावादी गटातीि कोणतेही देि जगातीि आतर 

कोणत्याही राष्ट्ापंासून ऄलिप्त राहणार नाहीत. तसेच जरी ऄलिप्ततावादी गट लनमाथण केिा 

जात ऄसिा तरी जागलतक राजकारणात लतसरा ित री लनमाथण करणे हा या गटाचा ईदे्दि 

नाही तर हा गट सदैव सहकायथ व सहजीवनाचे तत्व ऄंगीकृत करिे त्यामळेुच ह े 

ऄलिप्ततावादाचे ऄत्यतं महत्वाचे  वैलिष््टये मानिे जाते. 

आपली प्रगती तपासा. 

१. ऄलिप्तता धोरणाची वैलिष््टये नमूद करा. 

१५.५ पचंशील  

भारतीय ससं्कृतीत 'पंच', या सखं्येस महत्वाचे स्थान ऄसल्याकारणाने व 'पंच' या सखं्येस 

धालमथक पालवत्र्य िाभल्याने भारताने अंतरराष्ट्ीय सद्भावना व सहकायथ वलृद्धगंत व्हावे तसेच 

जागलतक िातंता लटकावी या हेतूने पंचिीि तत्वाचंा परुस्कार केिा. लहच पंचिीि तत्वे 

सवथप्रथम भारत व चीन या देिानंी १९५४ मध्ये लतबेट सबंंधीत झािेल्या करारासािी 

वापरिी. या कारारानतंर याच वषाथत १७ ऑक्टोबर  १९५४ मध्ये  लव्हएतनामाचे ऄध्यक्ष 

हो-ची-लमन्हा  यांनी या पंचिीि तत्वाना मान्यता लदिी. नतंर १९५५ मध्ये यगुोस्िालव्हया 

या यूरोपीय राष्ट्ाने पंचिीििा मान्यता लदिी. या ही पढेु जावून कंबोलडया, नेपाळ, 
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िाओस, चीन व िह्मददेि या राष्ट्ानंीसदु्धा पंचिीििा पालिंबा लदिा. तसेच एलप्रि १९५५ 

मध्ये नवी लदल्िी येथे भरिेल्या अलियाइ राष्ट्ाचं्या पररषदेत सामीि झािेल्या वेगवेगळ्या 

राष्ट्ाचं्या २०० प्रलतलनधींनी पंचिीि तत्वाचं्या अधारावर अंतरराष्ट्ीय सद्भावना व 

सिोखा लवकलसत होइि ऄसा लवश्वास व्यत र केिा व त्यानंी या पंचिीि तत्वास अपिा 

पालिंबा जाहीर केिा. तर याहीपढेु जावून ऑलस््या, ऑस््ेलिया व पोिंड या राष्ट्नीही 

पंचिीि तत्वास पालिंबा लदिा. ऄिी ही ईपयतु र व महत्वपूणथ पंचिीि तत्व खािी नमदु 

करण्यात अिी अहेत. 

१.  प्रत्येक राष्ट्ाने परस्पराचं्या  सावथभौमत्वाचा व प्रादेलिक ऄबालधत्वाचा सन्मान करावा. 

२. कोणत्याही राष्ट्ावर अिमण न करणे. 

३. परस्पर राष्ट्ाचं्या अंतररक कारभारात हस्तके्षप न करणे. 

४. परस्पर राष्ट्ाचं्या लहतावह होइि ऄसा समानतेचा व्यवहार करणे. 

५. परस्पर राष्ट्ाचं्या िातंतामय  सहजीवनािा मान्यता देणे. 

ही पंचिीि जागलतक राजकारण, िातंता,सद्भावना व सहकायाथच्या दृष्टीने ईपयतु र िरल्याने 

जगातीि ऄनेक राष्ट्ाने या तत्वानंा मान्यता लदिी. तर काही राष्ट्ाने या पंचिीि तत्वाचंा 

स्वीकार केिा.पररणामी जागलतक राजकारणाच्या दृष्टीने ही पंचिीि तत्वे ऄत्यतं महत्वाची 

िरिी. 

१५.६ अणलप्तता चळवळीची वाटचाल 

पालिमात्य वासहतवादास मूिमाती देण्याच्या ईदे्दिाने आंडोनेलियाचे ऄध्यक्ष डॉ.सकुानोच्या 

अग्रहाखातर अिो-अलियायी राष्ट्ाची पररषद १८ एलप्रि १९५५ रोजी बाडुंग येथे 

अयोलजत करण्यात अिी होती. या पररषदेस अलियातीि २३ व अलिकेतीि ६ राष्ट्ाचें 

प्रलतलनधी ईपलस्थत होते. या पररषदेत पंलडत जवाहरिाि नेहरूनी ईपलस्थत राष्ट्ाचं्या 

प्रलतलनधीना 'पंचिीि' स्वीकारण्याचे अवाहन केिे. हे अवाहन पालकस्तान व आंडोनेलिया   

या दोन मसुिमान राष्ट्ानंी स्वीकारिे नाही. पंचिीिमधीि पाच हा िब्द व िातंतामय 

सहजीवन हा िब्द नको ऄसे सागंत पंचिीि ऐवजी दििीितत्वानंा मान्यता प्राप्त झािी व 

ही तत्व दििीि म्हणून प्रलसद्ध झािी. ही दिािी तत्वे पढुीि प्रमाणे अहेत. 

१. परस्पराचंी प्रादेलिक एकात्मता व सावथभौमत्वाचा अदर करणे. 

२. ऄनािमण 

३. ऄंतगथत हस्तके्षपास मज्जाव 

४. परस्पर लहतसबंध व समानता राखणे. 

५. मूिभूत मानवी हक्काचंी अदर. 

६. एकट्याने लकंवा समदुालयकररत्या राष्ट् सरंक्षणाच्या हक्कास मान्यता. 
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७. लनखळ देिलहतासािी गपु्त करारात सामीि होण्याच्या स्वातंत्र्यास मान्यता. 

८. बाह्य दबावलवना कोणतीही करारात सामीि होण्याचे स्वातंत्र्य मान्य. 

९. िातंतेच्या मागाथने वादाची सोडवणूक. 

१०. न्यायाबद्दि अदर बाळगणे. 

पोिंड व ऑलस््याने या दििीिास १९५५ मध्ये मान्यता लदिी. तसेच भारत, ऄस््ेलिया 

व ऄमेररका वलकिाताने या तत्वास पालिंबा लदिा. 'पंचिीि' व 'दििीि' ने ऄलिप्ततावादी 

चळवळीस पाश्वथभूमी तयार होण्यास मदत झािी. बाडुंग पररषदेने ऄलिप्ततावादी चळवळीचा 

पाया घातिा होता. मात्र पररषदेने घेतिेल्या लनणथयाचा ऄंमिबजावणीसािी ऄनेक ऄडचणी 

येत होत्या. अलिया व अलिका खडंातीि राष्ट्ानंी अलथथक व ससं्कृतीक सहकायथ करावे, 

स्वयलंनणथयाच्या तत्वास सवांनी मान्यता द्यावी, विंभेदािा लवरोध व्हावा, वासहतवाद समूळ 

नष्ट व्हावा, िस्त्रास्त्रांवर सावथलत्रक बंदी घािावी, या दृष्टीने प्रयत्न सरुू केिे होते. मात्र हे 

प्रयत्न लनष्टफळ िरू िागिे होते. बऱ्याच राष्ट्ांनी या लनयमाचें ईल्िंघन करून 'नाटो', 

'सीटो' व 'सेंटो', च्या िष्टकरी करारात सामीि झािे. त्यामळेुच 'नाटो', 'सीटो' व 'सेंटो', च्या 

िष्टकरी करारात सामीि न झािेल्याच राष्ट्ानंा स्थान देण्याचे लवचार पढेु येवू िागिे व 

यातूनच 'नेहरू-नासार-लटटो', या तीन महान नेततृ्वाने ऄलिप्त राष्ट्ाचंी लिखर पररषद 

घेण्याचा लनणथय घेतिा व येथूनच ऄलिप्तता चळवळीची वाटचाि सरुू झािी. 

१५.६.१ बेलग्रेड येर्ील पणहली णशखर पररषद: 

१९६१ मध्ये पंलडत जवाहरिाि नेहरु, नासार व लटटो याचं्या प्रयत्नाने पलहिी लिखर 

पररषद यगुोस्िालव्हयाच्या बेिगे्रड येथे अयोलजत करण्यात अिी होती. या पररषदते 

१९६१ मध्ये पंलडत जवाहरिाि नेहरु, नासार व लटटो याचं्या प्रयत्नाने पलहिी लिखर 

पररषद यगुोस्िालव्हयाच्या बेिगे्रड येथे अयोलजत करण्यात अिी होती. या पररषदते 

ऄलिप्त पररषदेचे ऄध्यक्ष म्हणून यगुोस्िालव्हयाचे ऄध्यक्ष मािथि लटटो यानंी काम पालहिे. 

या पररषदेवर पंलडत जवाहरिाि नेहरु व नासार याचं्या नेततृ्वाचा िसा ईमटिा. या 

पररषदेत दोन महत्वाचे लनणथय घेण्यात अिे. 

१. सभासद राष्ट्ानंी कोणत्याही िष्टकरी करारात सामीि होवू नये झाल्यास ऄलिप्त 

राष्ट्ाच्या सघंटनेचे सभासदत्व रद्द होइि. 

२. जगातीि लतसऱ्या महायदु्धाचा सभंाव्य धोका िक्षात घेवून रलिया व ऄमेररका या दोन 

बड्या राष्ट्ानंा ऄणूचाचण्या बंद करण्याची लवनतंी करण्यात अिी. तसेच िातंता व 

मैत्रीपूणथ मागाथने िष्टकरी गटातीि सघंषथ लमटवता येतीि ऄसा या पररषदेत लवश्वास 

व्यत र करण्यात अिा. 

१५.६.२ कैरो येर्ील दुसरी णशखर पररषद: 

१९६४ मध्ये दसुरी लिखर पररषद आलजप्त मधीि कैरो येथे अयोलजत करण्यात अिी 

होती. या पररषदेचे ऄध्यक्षपद कनथि नासेर यानंी स्वीकारिे होते. या पररषदेत सभासद 

राष्ट्ाचंी साखं्य वाढिी होती. पलहल्या पररषदेमध्ये सभासद सखं्या २२ होती मात्र या 
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दसुऱ्या पररषदेतीि सभासदांची सखं्या ४७ झािी होती. या पररषदेत दोन िराव मंजूर 

करण्यात अिे. 

१. स्वातंत्र्य व वासहतवादापासून मतु र होण्यासािी प्रयत्न करणाऱ्या जनतेिा पालिंबा 

देणे. 

२. िातंता सहजीवनाच्या तत्वास मान्यता व सयंकु राष्ट्सघंाने त्याचा स्वीकार करावा 

ऄिी लिफारस . 

१५.६.३ ल्युसाका येर्ील णतसरी णशखर पररषद: 

१९७० मध्ये लतसरी लिखर पररषद झालम्बया मधीि ल्यसुाका येथे अयोलजत करण्यात 

अिी होती. या पररषदेचे ऄध्यक्षपद अलिकेतीि झालम्बयाचे ऄध्यक्ष केनेथ कौंडा यानंी 

स्वीकारिे होते. या पररषदेत सभासद राष्ट्ाचंी साखं्य वाढिी होती. या पररषदेत ५४ 

सभासद  राष्ट् ईपलस्थत होते. या पररषदेत, "विंवाद लवरोधी प्रखर अंदोिन करणारा व 

वासहतवादाचे समूळ ईच्चाटन करणारा 'ल्यसुाका' जाहीरनामा प्रलसध्द झािा". तसेच 

स्वतंत्र होणाऱ्या वसाहतींना हीया पररषदेने अपिा पालिंबा जाहीर केिा. तसेच लवकलसत 

राष्ट्े व ऄलवकलसत राष्ट्े याचं्यात फरक ऄसून लवकलसत राष्ट्ाने ऄलवकलसत राष्ट्ाकंडे 

िक्ष लदिे नाही त्याचें िोषण केिे तर जागलतक िातंता भगं होइि ऄसे सलुचत केिे. 

१५.६.४. अलजीयसथ येर्ील चौर्ी णशखर पररषद: 

१९७३ मध्ये चौथी लिखर पररषद ऄिजेररया येथे अयोलजत करण्यात अिी होती. या 

पररषदेस ७४ सभासद राष्ट्े ईपलस्थत होती. या पररषदेत खािीि महत्वाच्या लवषयावर 

चचाथ झािी. 

१.  लव्हएतनाम यदु्धलवराम. 

२. रलिया व ऄमेररका याचं्यातीि वलधथष्टणू सवंाद याची गभंीर दखि. 

३. दलक्षण अलिका व ऱ्होडेलिया येथीि वणथद्वेष व वासहतवादाची दखि. 

४. पोतुथगीजाचं्या हातातून मोझालम्बका या दोन वसाहती जावू नयेत म्हणून पोतुथगीजांना 

ऄमेररकेने लदिेल्या पालिंब्याचा लनषेध. 

१५.६.५ कोलंबो  येर्ील पाचवी णशखर पररषद: 

१९७६ मध्ये पाचवी  लिखर पररषद श्रीिंकेतीि कोिंबो येथे अयोलजत करण्यात अिी 

होती. या पररषदेस अलिकेतीि ४८, अलियातीि २७, िॅटीन ऄमेररकेतीि ७ व 

यरुोपातीि ३ ऄिी एकुण ८५ सभासद राष्ट्े ईपलस्थत होती. या पररषदते सातसूत्री 

जाहीरनामा प्रलसद्ध करण्यात अिा. 

१. अंतरराष्ट्ीय व्यापारी ससं्थाचंी पनुरथचना करून व्यापाराच्या ऄटी व लनयम 

लवकसनिीि राष्ट्ानंा ऄनकुुि करण्यात यावे. 

२. श्रमलवभागणी नसुार अंतरराष्ट्ीय ईत्पादनाची पनुरथरथचना करण्यात यावी. 
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३. अंतरराष्ट्ीय चिनव्यवस्थेत लवकलसत देिानंी एकतफी लनणथय न घेता सवथसमावेिक 

समानतेच्या तत्वािा लनणथय घेवून नवीन चिनव्यवस्था ईभी करावी. 

४. कोणत्याही ऄलवकलसत राष्ट्ाची साधनसपंत्ती हस्तातंररत करतानंा त्या राष्ट्ाची 

ऄखडंता लटकून राहीि याचा गाभंीयाथने लवचार करण्यात यावा. 

५. लवकसनिीि देिाचं्या कजाथचे लवमोचन करण्यासािी तातडीने ईपाय योजना करण्यात 

याव्या. 

६. लवकलसत देिांनी लवकसनिीि देिाचें ऄन्नधान्य व िेतीच्या गरजेच्या वस्तू याचें 

ईत्पादन वाढलवण्यासािी परुिेी साधनसपंत्ती व तंत्रज्ञान रास्त ऄटींवर  लवकसनिीि 

देिानंा द्यावे. 

७. ऄलिप्त राष्ट्ाचं्या १९७५ च्या जालहरनाम्यानसुार भूलमनी  वेढिेल्या राष्ट्ानंा सागरी 

दळणवळणाचा हक्क देण्यात यावा. या पाचव्या पररषदेत लवकलसत देिािंी सघंषथ न 

करता अलथथक लवकास साध्य करण्यासािी ऄलिप्त राष्ट्ामंध्ये ऐक्यभाव कसा वाढेि 

यासािी प्रयत्न करण्यात अिे. 

१५.६.६ हवॅाना  येर्ील सहावी णशखर पररषद: 

१९७९ मध्ये सहावी लिखर पररषद क्यबुा येथीि हॅवाना येथे अयोलजत करण्यात अिी 

होती.या पररषदेस एकुण ९३ सभासद राष्ट्े ईपलस्थत होती. या पररषदेिा सरुवात 

होण्यापूवी जागलतक वातावरण ऄत्यतं सघंषथमय झािे होते. 

• सोलव्हएत रलिया व ऄमेररका याचं्यातीि सघंषथ तीव्र झािा होता. 

• ऄमेररकेने न्यू्ॉन बााँब तयार करून अपल्या िास्त्रागारात िेविा होता. 

• लव्हएतनामाने कंबोलडयातीि खोर िालंतकारकाचें पोिपॉट सरकार तेथे िष्टकरी 

हस्तके्षप केिा होता. 

• रलियाने ऄफगालणस्तानात लिस्त िावण्यासािी सैन्य पािलविे होते . 

• आराणमध्ये अयातलु्िा खोमेनी यांनी ररझािहािा पळवून िातंी घडवून अणिी 

होती. 

• आथोलपया साम्यवाद्याचं्या ताब्यात गेिा होता. 

एकंदरीत जगात ऄलतिय सघंषथमय वातावरण ऄसताना क्यबुात ही पररषद भरिी होती. या 

पररषदेत कॅस््ो यानंी अपिे मत प्रकट करताना सालंगतिे की, "वणथभेद, वासहतवाद, 

साम्राज्यवाद  याचं्यािी सघंषथ  केल्यालिवाय ऄलिप्त राष्ट्ाचं्या लवकासाच्या वाटा मोकळ्या 

होणार नाहीत. सद्यलस्थतीत लवषमतेवर अधारीत जगािा मूिमाती देवून नवे जग लनमाथण 

करण्याचे प्रयत्न ऄलिप्ततावादी राष्ट्ाने केिे पालहजेत". यासािी ऄलिप्ततावादी राष्ट्ानंी 

सलंधसाधू भूलमका घेवू नये. वसाहतवाद व साम्राज्यवादास लवरोध करावा व जागलतक 

राजकारणात लवधायक हस्तके्षप करावा. 
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१५.६.७.णदल्ली येर्ील सातवी णशखर पररषद: 

१९८३ मध्ये सातवी लिखर पररषद भारत  येथीि लदल्िी येथे अयोलजत करण्यात अिी 

होती. या पररषदेत अलिया खडंातीि २९, अलिकेतीि ५०, िॅलटन ऄमेररकेतीि १६ व 

यरुोपातीि ३ देि सभासद म्हणून ईपलस्थत होते. तसेच १६ देि व राजकीय सघंटना 

लनरीक्षक म्हणून ईपलस्थत होते तसेच २७ देि व राजकीय सघंटनानंा खास पाहुणे म्हणून 

ईपलस्थत होते. या पररषदेस एकुण १८३ देि ईपलस्थत होते.  

 १. ऄलिप्त राष्ट्ानंी न्याय अधारावर अलथथक पनुरथरथचना करावी. 

२. लतसऱ्या जगातीि राष्ट्े व लवकलसत राष्ट्े याचं्यात समानतेच्या तत्वावर वाटाघाटी 

व्हाव्यात. 

३. लनयाथत व्यापारास प्रोत्साहन लमळलवण्यासािी लवकसीत देिानंी व्यापरावरीि बंधने 

कमी करावी. 

४. अंतरराष्ट्ीय नाणेलनधी  व जागलतक बाँक यानंी जास्तीत जास्त ईदार ऄटींवर 

ऄलवकलसत व लवकसनिीि देिानंा कजे द्यावीत. भारत ऄलिप्तता चळवळीचा 

ससं्थापक राष्ट् ऄसल्याने या चळवळीिा महत्व प्राप्त झािे होते. 

१५.६.८ हरार ेयेर्ीलआठवी णशखर पररषद: 

१९८६ मध्ये अिवी लिखर पररषद लझम्बाबे येथीि हरार ेयेथे अयोलजत करण्यात अिी 

होती.ही पररषद लझम्बाबेचे पंतप्रधान रॉबटथ  मगुाबे यांच्या ऄध्यक्षतेखािी पार पडिी. या 

पररषदेस एकुण १०१ सभासद राष्ट् ईपलस्थत होते. भारताच्या पंतप्रधान श्रीमती आंलदरा 

गाधंी याचं्या हत्येनतंर या पररषदेचे ऄध्यक्षस्थान राजीवगाधंी याचं्याकडे अिे होते. त्यानंी 

या पररषदेची सूते्र लझम्बाबेचे पंतप्रधान रॉबटथ  मगुाबे याचं्याकडे लदिी. 

१.  हरार ेपररषदेत दलक्षण अलिकेतीि विं लवरोधी धोरणा लवरुद्ध ईपाययोजना करणारा 

कडक जाहीरनामा एकमताने समंत करण्यात अिा. 

२. दलक्षण अलिकेलवरुद्ध अलथथक बलहष्टकार स्वरूपाच्या ईपाययोजनाना ऄग्रिम देण्यात 

अिा. 

३. आराण-आराकिा अपापसातीि सघंषथ लमटलवण्याचे अवाहन करण्यात अिे. 

४. दलक्षण गोिाधाथतीि राष्ट्ामंध्ये सहकायथ घडवून अणण्यासािी टाझंालनयाचे ऄध्यक्ष 

जलुिऄस न्येररे ेयाचं्या नेततृ्वाखािीि एक सलमती या पररषदेने लनयतु र केिी. 

५. मानवजातीचे १० ितू्र - 

• साम्राज्यवाद 

• वसाहतवाद 

• नववसाहतवाद 



   

 

 

212 

• वणथलवद्वेष 

• विंभेद  

• माथेलफरुपणा  

• ऄलस्थरता 

• परकीयाचंा बळकावूपणा 

• प्रभतु्व  

• पढुारीपणा 

अंतराष्ट्ीय मानवजातीच्या या १० ितंू्रच्या लवरोधात िढा तीव्र करण्याचे अवाहन या 

पररषदेने केिे. 

६. न्याय व समता यावर अधाररत अतंराष्ट्ीय अलथथक व्यवस्थेचा अराखडा तयार 

करण्यासािी या पररषदेने २५ राष्ट्ाचंी एक सलमती लनयतु र केिी. 

१५.६.९ बेलग्रेड येर्ील नववी णशखर पररषद: 

१९८९ मध्ये नववी लिखर पररषद यगुोस्िालव्हया येथीि बेिगे्रड येथे अयोलजत करण्यात 

अिी होती. ही पररषद यगुोस्िालव्हया येथे दसुऱ्यादंा  अयोलजत करण्यात अिी होती. ही 

पररषद यगुोस्िालव्हयाचे ऄध्यक्ष जेनेझ डीनोव्हेस्के याचं्या ऄध्यक्षतेखािी सपंन्न झािी. 

मात्र यावेळची यगुोस्िालव्हयाची पररलस्थती ऄत्यतं लबकट होती. कारण यगुोस्िालव्हया 

लवघटनाच्या ईंबरि्यावर होता. त्यामळेु दसुऱ्यादंा अयोलजत पररषदेत फत र परीषद घेण्याची 

औपचाररकता लदसत होती. या पररषदेचे वैलिष््टये म्हणजे या पररषदेत बेिगे्रड जाहीरनामा 

जाहीरनामा प्रलसद्ध करण्यात अिा. "जागलतक वातावरण परुसेे नसिे तरी बरेंचसे लनवळिे 

अहे. प्रादेलिक अलण जागलतक प्रश्नाचंी ईकि करण्यासािी ऄलिप्त राष्ट्ानंी भरीव कामलगरी 

केिी अहे. जग जरी लवस्ताररत ऄसिे तरी एक होवू िागिे अहे. मूिभूत लहतसबंंध व 

ऄलिप्तता चळवळीची पररणामकारकता या सािी जागलतक राजकारणात ऄलिप्त राष्ट्ानंी 

थेट भाग घेण्याची गरज अह.े अपण अपिी अलथथक व तालंत्रक प्रगती करून लनणथयाकं 

भूलमका बजाविी पालहजे. ऄसे केिे तरच जागलतक एकात्मता योग्य प्रकार े साध्य करता 

येइि. "याच पररषदेत भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केिेिी ‘पयाथवरण 

सवंधथनासािीची, वसुंधरा सरंक्षण लनधी' च्या स्थापनेची सूचना या लिखर पररषदेने 

एकमताने स्वीकृत केिी.” 

१५.६.१० जकाताथ  येर्ील दहावी  णशखर पररषद: 

१९९२ मध्ये दहावी लिखर पररषद आंडोनेलिया येथीि जकाताथ येथे अयोलजत करण्यात 

अिी होती. ही पररषद आंडोनेलिया चे ऄध्यक्ष जनरि सहुातो याचं्या ऄध्यक्षतेखािी सपंन्न 

झािी. या पररषदेत सभासद राष्ट्ाचं्या १०८ प्रलतलनधीनी भाग घेतिा होता. या पररषदेत 

चीनिा सदु्धा ऄलिप्तत राष्ट्ाचें सभासदत्व देण्यात अल्याने ऄलिप्तता चळवळीिा व्यापक 
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अकार प्राप्त झािा होता. याच पररषदेत ऄलिप्त राष्ट्ाचंी तालत्वक भूलमका माडंत ऄसताना  

भारताचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरलसहं रावम्हणािे, "जगात एक वा दोन महासत्ता अहेत ही 

गोष्ट महत्वाची नसून महासतेच्या प्रभावापासून दूर राहून अपिे स्वातंत्र्य व अपिी 

स्वतंत्रपणे लनणथय घेण्याची आच्छा महत्वाची ऄसते कारण ऄलिप्ततेचा मूळ ऄथथच यात दडिा 

अहे." 

या पररषदेत भारताच्या दृष्टीने एक लवसवंादाची घटना घडिी ती म्हणजे कश्मीर प्रश्न हा 

भारत व पालकस्तान या दोन देिाचंा लद्वपक्षीय प्रश्न अहे ऄसे सागूंनही पालकस्तानचे 

पंतप्रधान नवाझ िरीफ यांनी हा प्रश्न अपल्या भाषणातून माडंिा. मात्र भारताने पररषदेस 

सलुचत केिे की लद्वपक्षीय प्रश्नावर पररषदेची ित री खचथ करण्यापेक्षा पररषदेने जागलतक 

प्रश्नावंर अपिे िक्ष कें लद्रत करावे. जकाताथ पररषदेत राजकीय व अलथथक सलमत्याकंडून 

१३० दरुुस्त्या लवचाराथथ अल्या त्या पैकी ४१ दरुुस्त्या एकट्या भारताकडून अल्या 

होत्या. या पररषदेच्या मध्यानातून भारताने संयतु र राष्ट्सघंाचे िोकिाहीकरण,दलक्षण 

गोिाधाथतीि राष्ट्ाचें ऐक्य व नवीन जागलतक ऄथथव्यवस्था या तीन तत्वावंर ऄलिप्तत 

राष्ट्ाचं्या चळवळीची वाटचाि व्हावी या सािी समतोि भूलमकेतून प्रयत्न केिे. 

१५.६.११ काटाथजेना येर्ील अकरावी णशखर पररषद: 

१९९५ मध्ये दहावी लिखर पररषद कोिंलबया  येथीि काटाथजेना येथे अयोलजत करण्यात 

अिी होती. ही पररषद कोिंलबयाचे ऄध्यक्ष ऄनेस्टो लपझानो  याचं्या ऄध्यक्षतेखािी सपंन्न 

झािी. या पररषदेत सभासद राष्ट्ाचं्या १३३ प्रलतलनधीनी भाग घेतिा होता. िॅलटन 

ऄमेररका, अलिका, यरुोप व अलिया खडंातीि लवलवध प्रकारची तालत्वक भूलमका ऄसणारी 

राष्ट्े या पररषदेस ईपलस्थत रालहल्याने या पररषदेस महत्व प्राप्त झािे होते. या पररषदेस 

भारताचे पंतप्रधान पी.व्ही.नरलसहंराव, पालकस्तानच्या पंतप्रधान बेनझीर भटु्टो, लझम्बाबेचे 

ऄध्यक्ष रॉबटथ  मगुाबे, आंडोनेलियाचे ऄध्यक्ष जनरि सहुातो, क्यबुाचे ऄध्यक्ष लफडेि कॅस््ो, 

मिेलियाच्या ऄध्यक्ष महालथर महमंद व सयंतु र राष्ट्ाचे सरलचटणीस डॉ.ब्यु् ोस ईपलस्थत 

होते. कोिंलबया लिखर पररषदेत ऄण्वस्त्रबंदी करारावर स्वाक्षरी करणे, बोसलनय व जपान 

या दोन राष्ट्ानंा सभासदत्व देणे, ऄलिप्त राष्ट्ाचं्या वतीने भारतास सयंतु र राष्ट्सघंात 

कायमस्वरूपी प्रलतलनलधत्व देणे, लद्वपक्षीय वाद लमटलवण्यासािी ऄलिप्त राष्ट्ाचंी औपचाररक 

यतं्रणा ईभी करणे अदी बाबत चचाथ झािी. 

१५.६.१२ दबाथन येर्ील बारावी णशखर पररषद: 

१९९८ मध्ये बारावी  लिखर पररषद दलक्षण अलिकेतीि येथीि दबाथन येथे अयोलजत 

करण्यात अिी होती. ही पररषद दलक्षण अलिकेचे ऄध्यक्ष डॉ.नेल्सन मंडेिा याचं्या 

ऄध्यक्षतेखािी सपंन्न झािी. या पररषदेत सभासद राष्ट्ाचं्या ११३ प्रलतलनधीनी भाग 

घेतिा होता. भारताचे पंतप्रधान ऄटिलबहारी वाजपेयी, क्यबुाचे लफडेि कॅस््ो 

पॅिेस्टाइनचे यासार अरफत  याचं्यासह ६० राष्ट्प्रमखु व सयंतु र राष्ट्सघंाचे सरलचटणीस 

कोफी अन्नन ईपलस्थत होते. या लिखर पररषदेत खािीि लदिेल्या घटकानंा ऄनसुरून 

चचाथ झािी. 

• लवकलसत अलण लवकसनिीि देिातीि अलथथक ऄसमतोिाच्या प्रश्नावर चचाथ झािी. 
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• ऄथथकारणाची जागलतकीकरण होत ऄसतानंा लवकसनिीि देिानंा या पवाथत प्रवेि व 

समथथपणे तोंड देण्याची क्षमता किी लनमाथण होइि या प्रश्नावर चचाथ झािी. 

• जागलतक बाँक, जागलतक व्यापार सघंटना व अंतरराष्ट्ीय नाणेलनधी यांच्यासारख्या  

ससं्थेच्या भूलमकेत लवकसनिीि राष्ट्ाचंा लवचार व्हावा. 

• भारताचा जम्मू-काश्मीर प्रश्न िातंतापूणथ वाटाघाटीने सोडलवण्यात यावा हा प्रश्न 

सोडलवण्यासािी ऄलिप्त राष्ट् चळवळीची सवथ ित री मदत करिे. 

• भारताच्या ऄणचुाचण्याचा पडसात या पररषदेत ईमटिा. 

• जागलतक स्तरावर ऄणचुाचण्याचा लनषेध करणाऱ्या राष्ट्ानंी भारत व पालकस्तानवर 

अलथथक लनबंध िादिे. 

• बेिारूसिा एकमताने ऄलिप्त राष्ट् चळवळीचे सभासद म्हणून मान्यता देण्यात 

अिी. 

१५.६.१३ कुआलालांपुर येर्ील तेरावी  णशखर पररषद: 

२००३ मध्ये तेरावी लिखर पररषद मिेलिया येथीि कुअिािापंरु येथे अयोलजत 

करण्यात अिी होती. ही पररषद मिेलियाच्या ऄध्यक्ष महालथर महमंद याचं्या 

ऄध्यक्षतेखािी सपंन्न झािी. या पररषदेत सभासद राष्ट्ाचं्या ११२ प्रलतलनधीनी भाग 

घेतिा होता. भारताचे पंतप्रधान ऄटिलबहारी वाजपेयी, दलक्षण अलिकेचे ऄध्यक्ष थाबंो 

एम्बेकी, आराणचे ऄध्यक्ष मोहम्मद खतामी, नायजेररयाचे ऄध्यक्ष ओिूसेगन, पालकस्तानचे 

ऄध्यक्ष परवेझ मिुरथफ, क्यबुाचे लफडेि कॅस््ो, लझम्बाबेचे ऄध्यक्ष  रॉबटथ  मगुाबे  ईपलस्थत 

होते. या लिखर पररषदेत खािीि लदिेल्या घटकानंा ऄनसुरून चचाथ झािी. 

• भारत अलण पालकस्तान व आतर काही  राष्ट्ाने आराकचा प्रश्न िातंतेच्या मागाथने 

सोडलवण्याचे अवाहन केिे. 

• श्रीमंत बड्या राष्ट्ानंी िोकिाही राष्ट्ावंर बंधने िादून ईपासमारीची वेळ अणिी 

अहे. त्याचं्याकडून मानवी हक्काबंद्दि ऄनादर दाखलविा जात अहे. पालिमात्य राष्ट्े 

आराकवर ऄन्याय करत अहेत. (महालथर मोहम्मद) 

• ऄलिप्त राष्ट्े सदस्य देिाचं्या सावथभौमत्वाचा, प्रादेलिक एकात्मतेचा व राजकीय 

स्वातंत्र्याचा व सनरक्षणचा  अदर करतात ऄसे लनवेदनात सागंण्यात अिे अहे. 

• मिेलिया, क्यबुा व दलक्षण अलिका या देिानंी आराककडे व्यापक िस्त्रासे्त्र नाहीत 

याची पाहणी करून वस्तलुस्थतीवर अधारीत ऄहवाि द्यावा. 

• पॅिेस्टाआनवर आस्रायि करत ऄसिेिे हल्िे थाबंवावेत. 

• ऄमेररकेचे ऄध्यक्ष बिु व आंग्िंडचे पंतप्रधान ब्िेऄर यानंी यनुोची सनद डाविून 

कोणत्याही राष्ट्ाच्या ऄंतगथत कारभारात हस्तके्षप करू नये. 
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• दहितवादा बरोबरच दाररद्रय् अलण कजथबाजारीपणा ऄिा अलथथक व सामालजक 

सकंटािंी सवांनीच सामना करावा. 

• ऄमेररकन सैन्य कोणत्याही क्षणी जगाच्या ऄंधाऱ्या कोपऱ्यात हल्िा करण्यास तयार 

अहे. या ऄमेररकन ऄध्यक्षाच्या लनवेदनावर लनषेध नोंदलवण्यात अिा. 

• लफडॉि कॅस््ोने ऄंधार कोपर न म्हणजे नामची लतसऱ्या जगातीि राष्ट्े अहेत या 

वाक्याचंा ही जाहीर लनषेधB केिा. 

• खतामी यानंी आराणमधीि जनतेवरीि ऄमानवीय कारवाइ पलिम अलियात 

ऄलस्थरता लनमाथण करणारी अहे अवजूथन नमूद केिे. 

एकंदरीत सवथ पररषदाचंा सवथसमावेिक लवचार केिा तर या पररषदा ऄलिप्ततावादी 

राष्ट्ाचं्या लवचारधारिेा ऄनसुरून अयोलजत करण्यात अल्या होत्या.सरुवातीिा या 

पररषदेत अलिया व अलिका खडंातीि राष्ट् सहभागी झािे होते नतंर बदित्या 

पररलस्थतीिा ऄनसुरून िॅलटन ऄमेररका, यरुोप या लिकाणची राष्ट्ेही या पररषदेत सहभागी 

होवू िागिी त्यामळेु ऄलिप्तता चळवळीची व्यापकता वाढत गेिी. 

आपली प्रगती तपासा. 

१. ऄलिप्तता चळवळीची वाटचाि समजून घ्या. 

१५.७ अणलप्तता चळवळीचे बदलते स्वरूप 

दसुऱ्या  जागलतक महायदु्धानतंर ऄमेररका व रलिया या दोन महाित री व्यलतररत र जागलतक 

राजकारणात लतसरी ित री कायथरत झािी होती ती ित री म्हणजे ऄलिप्त राष्ट्ाचंा गट 

होय.या गटाने िष्टकरी संघटन ऄलिप्तता, िष्टकरी करारापासून ऄलिप्तता, जागलतक िातंता, 

ऄंतगथत स्वातंत्र्य, सावथभौमत्वािा महत्व, प्रसगंानरुूप कारवाइ, लनभथयता, सहकायथ, हा 

घटकानंा ऄनसुरून ऄलिप्तता चळवळ सरुू केिी होती. या चळवळीच्या माध्यमातून 

१९६१ पासून काम सरुू होते मात्र बदित्या पररलस्थनसुार ऄलिप्तता चळवळीची ईलद्दष््टये 

कािबाह्य झािी. त्यामळेु ही चळवळ लवसलजथत करण्यापेक्षा या चळवळीिा नवीन लदिा 

लदिी तर या चळवळीमध्ये काम करणारी राष्ट्े पनुः एकदा नव्या जोमाने काम करतीि 

ऄसा लवश्वास या चळवळीतीि नेत्यानंा वाटू िागिा व यातूनच जकाताथ येथे अयोलजत 

करण्यात अिेल्या पररषदेत चळवळीची लदिा बदिण्याचा जाणीवपूवथक प्रयत्न करण्यात 

अिा व यातूनच या चळवळीचे स्वरूप बदििे . 

• लवकलसत व ऄलवकलसत राष्ट्ाचंी अलथथक लवषमता बदिणे. 

• सयंतु र राष्ट्सघंाचे िोकिालहकरन करणे. 

• दहितवादलवरुद्ध सामूलहक िढा देणे. 

• लतसऱ्या जगाच्या पयाथवरणाचे सरंक्षण करणे. 
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• स्वतःचे भलवष्टय घडलवण्याचे खरखेरु ेस्वातंत्र्य प्राप्त करणे. 

• नववसाहतवादास पायबंद घािणे. 

• नवी न्याय ऄथथव्यवस्था ईभी करणे. ही सवथ नवीन तत्वे नवलवचारसरणीची ऄसल्याने 

या चळवळीचे स्वरूप या तत्त्वांनी बदिल्याचे लदसून येते. 

१५.८ अणलप्तता चळवळीचे मूल्यमापन  

ऄलिप्तता, िष्टकरी करारापासून ऄलिप्तता, जागलतक िातंता, ऄंतगथत स्वातंत्र्य, 

सावथभौमत्वािा महत्व, प्रसगंानरुूप कारवाइ, लनभथयता, सहकायथ हा घटकानंा ऄनसुरून 

ऄलिप्तता चळवळ सरुू झािी होती. पंलडत जवाहरिाि नेहरु, नासर व लटटो याचं्या 

प्रयत्नानमळेु या चळवळीिा योग्य ती लदिा प्राप्त झािी होती.या चळवळीच्या माध्यमातून 

पालिमात्य वसाहतवादािा बळी पडिेिी अलिया ऄ अलिका खडंातीि बहुसंख्य राष्ट् 

एकलत्रत अिी होती. तदनंतर टप्याटप्याने आतर खडंातीि राष्ट्ाचंाही सहभाग या 

चळवळीमध्ये वाढिा व या चळवळीची व्यापकता वाढिी. ऄमेररका व रलिया या 

महासत्ताना या चळवळीच्या माध्यमातून ऄप्रत्यक्षपणे थाबंलवलवण्यात या चळवळीिा यि 

अिे. ऄलवकलसत व लवकसनिीि देिाचं्या मनात अत्मलवश्वास लनमाथण झािा. स्वातंत्र्य, 

सावथभौम, सद्भावना, सहकायथ, सलद्वचार, ऄंतगथत लवकास व एकसघं अदी सकंल्पनाचंा 

लवकास होवून या गटातीि राष्ट्ामंध्ये अदरभाव लनमाथण झािा. सरुुवातीिा २२ राष्ट् 

सदस्य होते हीच सदस्य राष्ट्ाचंी सखं्या पढेु १३३ वर गेिी होती. या ऄलिप्तता 

चळवळीच्या माध्यमातून लतसऱ्या जगाची सकंल्पना लवकलसत झािी होती. जरी या 

चळवळीिा पूणथ यि प्राप्त झािे नसिे तरी या चळवळीने जागलतक राजकारणावर प्रत्यक्ष -

ऄप्रत्यक्षरीत्या वचथस्व प्रस्थालपत केिे होते. ऄमेररकी व रलिया या दोन ित रींना 

थाबंलवण्यासािी प्रयत्न केिे होते. सयंकु राष्ट्सघंािा सदु्धा ऄलिप्तता चळवळीची दखि 

घ्यावी िागिी होती.  म्हणूनच ऄलिप्तता चळवळीिा केवळ राष्ट्ीय आलतहासातच नव्हे तर 

जागलतक आलतहासात सदु्धा महत्व प्राप्त झािे. 

१५.१० साराशं 

भारताच्या पंचिीि तत्वाचं्या लवचारधारिेा ऄनसुरून ऄलिप्तता चळवळ लनमाथण 

होण्यासािी पाश्वथभूमी तयार झािी व पढेु पंचिीि मध्ये थोड्याफार प्रमाणात बदि करत 

दििीि लनमाथण झािे व ही तत्वप्रणािी ऄविंलबण्याचा लनणथय घेवून जागलतक राजकारणात 

एक स्वतंत्र गट लनमाथण झािा. या गटाच्या लनलमथतीमध्ये भारताची भूलमका   महत्त्वाची होती. 

त्याच बरोबर पंलडत जवाहरिाि नेहरु, नासर व लटटो याचें प्रयत्नही लततकेच महत्वाचे 

होते.या प्रयत्नातून ही चळवळ ईभी रालहिी व या चळवळीने टप्याटप्याने जागलतक 

राजकारणात अपिे स्वतंत्र ऄलस्तत्व लनमाथण केिे. म्हणूनच या चळवळीचे जागलतक 

राजकारणातीि योगदान महत्वाचे मानिे जाते. 

१५.११  प्रश्न  

१. ऄलिप्ततावादाचा ऄथथ सागूंन ऄलिप्तता चळवळीतीि भारताची भूलमका स्पष्ट करा? 
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२. ऄलिप्तता धोरणाची वैलिष््टये थोडक्यात सागंा? 

३. ऄलिप्तता चळवळीच्या वाटचािीचा अढावा घ्या. 

४. ऄलिप्तता चळवळीचे बदिते स्वरूप स्पष्ट करा. 

१५.१२ सदंभथ  

१. डॉ. मधकुर पाटीि, डॉ.सनुीि ऄमतृकर - 'समकािीन भारत' 

२. प्राचायथ, य.ना.कदम - 'लवसाव्या ितकातीि जगाचा आलतहास' 

३. डॉ.धनजंय अचायथ - 'लवसाव्या ितकातीि जग' 

४. डॉ.एन.एस.ताबंोळी - 'अधलुनक जग' 

५. डॉ.पी.जी. जोिी - 'अधलुनक जग' 

६. डॉ.समुन वैद्य - 'अधलुनक भारत' 

 

 

***** 
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१६ 

भारत आणि शेजारील राष्ट्रे 

घटक रचना 

१६.०  ईद्दिष््टये 

१६.१  प्रस्तावना    

१६.२  भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्वे  

१६.३  भारत पाद्दकस्तान सबंध  

१६.४  भारत चीन सबंध 

१६.५  भारत श्रीलंका सबंध  

१६.६  भारत नेपाळ सबंध   

१६.७  भारत ऄफगाद्दणस्तान सबंध 

१६.८  भारत भूतान सबंध 

१६.९  भारत बागंलादेश सबंध 

१६.१० भारत ब्रम्हदेश सबंध 

१६.११ साराशं  

१६.१२ प्रश्न  

१६.१३ सदंभभ  

१६.० उणिष््टये  

१. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्वे  समजून घेणे. 

२. भारत-पाद्दकस्तान सबंधाची माद्दहतीजाणून घेणे. 

३. भारत-चीन  सबंधाची माद्दहती जाणून घेणे. 

४. भारत-श्रीलंका सबंधाची माद्दहती ऄभ्यासाने. 

५.  भारत-नेपाळ सबंधाची माद्दहती जाणून घेणे. 

६. भारत-ऄफगाद्दणस्तान सबंधाची माद्दहती ऄभ्यासाने. 

७. भारत-भूतान सबंधाची माद्दहती जाणून घेणे. 

८. भारत बागंलादेश सबंधाची माद्दहती जाणून-घेणे. 

९. भारत-ब्रम्हदेश सबंधाची माद्दहती ऄभ्यासाने. 
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१६.१ प्रस्तावना  

भारत स्वतंत्र झाल्यानतंर अपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या राष्ट्रीय सावभभौमत्व, परदेद्दशक 

ऄखडंत्व, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा ऄवलंब, अंतरराष्ट्रीय शातंतेस ईते्तजन, भारतीय 

वशंाच्या नागररकाचं्या द्दहतसंबंधानचे सरंक्षण, द्दतसऱ्या जगातील देशाचं्या द्दहतसबंंधाचें 

सरंक्षण, ऄवलंद्दबत लोकाचें स्वातंत्र्य अद्दण वशंाच्या अधारावरील भेदभावाचे ईच्चाटन या  

ईद्दिष्टानंा ऄनसुरून तसेच भारताच्या ऄद्दलप्ततावाद,वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला द्दवरोध, 

वणभद्वेष द्दवरोध, जागद्दतक पातळीवर शातंतेसाठी ईते्तजन, चागंले शेजारी व प्रादेद्दशक 

सहकायभ, द्दन:शद्दिकरणाला पाद्दठंबा, सयंकु्त राष्ट्रावर द्दवश्वास, राष्ट्रकुलाशी सौदहायभ या 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या तत्वानंा ऄनसुरूनच भारताने अपल्या  शेजारी राष्ट्रानंा 

बरोबर तसेच जगातील आतर राष्ट्रानं बरोबर अपले परराष्ट्र धोरण राबद्दवण्याचा कसोशीने 

प्रयत्न केला. या प्रकरणात अपण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग म्हणून भारताच्या 

परराष्ट्र धोरणाची भारताचे शेजारी राष्ट्र म्हणून पाद्दकस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाळ, 

ऄफगाद्दणस्तान, भूतान, बागंलादेश व ब्रह्मदेश बरोबरचे सबंध अदी घटकाचंी माद्दहती 

पाहणार अहोत. 

१६.२ भारताच्या परराष्ट्र धोरिाची तत्वे 

पंद्दडत जवाहरलाल नेहरंूना भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे द्दशल्पकार मानले जाते.पंद्दडत 

जवाहरलाल नेहरुननतंर थोड्याफार ऄंशी जरी परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप  बदलले ऄसले 

तरी अजही बऱ्याच प्रमाणात भारताचे परराष्ट्र धोरण अरभंीच्या धोरणासारखे प्रचलीत 

अहे ऄसे द्ददसते. खालील माद्दहतीच्या अधार े भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्वे स्पष्ट 

करण्यात अली अहेत. 

१६.२.१  

अणिप्ततावाद: 

ऄद्दलप्ततावाद हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मखु्य सूत्र होते. या धोरणाला ऄनसुरूनच 

तत्कालीन पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरनी जागद्दतक राजकारणात हे धोरण 

ऄवलंद्दबण्याचा द्दनणभय घेतला होता. दसुऱ्या महायदु्धानतंर जागद्दतक राजकारणात दोन गट 

द्दनमाभण झाले होते. ऄमेररका व रद्दशया या दोन राष्ट्राचं्या प्रभावके्षत्राखाली बरीच राष्ट्र गेली 

होती. मात्र भारताने या दोन्ही गटापैंकी कोणत्याही गटात न जाता ऄद्दलप्तता धोरणाचा 

ऄंगीकार करत ऄद्दलप्ततावादी राष्ट्राचं्या स्वतंत्र गटद्दनद्दमभद्दतचे अद्दशया-अद्दिका खडंातील 

राष्ट्राना अवाहन केले व पढेु ऄद्दलप्ततावादी राष्ट्राचंी स्वतंत्र चळवळ ईभी राद्दहली. 

पररणामी ऄद्दलप्ततावाद हे भारताच्या धोरणाचे मखु्य सूत्र ठरेल. 

१६.२.२  

वसाहतवाद व सम्राज्यवादिा णवरोध: 

स्वातंत्र्यापूवी भारत द्दब्रद्दटशांची वसाहत होती. भारत द्दब्रद्दटशाचंी वसाहत ऄसतानंा 

द्दब्रद्दटशाचं्या जे भारताचे शोषण केले होते त्याचा ऄनभुव भरतानी घेतला होता. त्याच बरोबर 
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अद्दशया, अद्दिका खडंातील बरीच राष्ट्र यरुोपीय राष्ट्राचं्या वसाहती म्हणनु यरुोपीय 

राष्ट्राचं्या द्दनयतं्रणात होत्या. म्हणजेच वसाहतवाद व साम्राज्यवाद हा दोन्ही गोष्टी ह्या 

कोणत्याही राष्ट्राचं्या दृष्टीने घातक अहते. या गोष्टीचा कोणत्याही राष्ट्रावंर मोठ्या प्रमाणात 

राजकीय, अद्दथभक व प्रशासकीय पररणाम होतो. म्हणनुच या वाइट गोष्टींना द्दवरोध 

करण्याचा ईिेशाने भारताने अपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये द्दवरोध दशभद्दवला. 

१६.२.३  

विणभेदभाविा णवरोध: 

भारत जेंव्हा द्दब्रद्दटशाचं्या द्दनयतं्रणात होता तेंव्हा द्दब्रद्दटशानंी मोठ्याप्रमाणात वादं्दशक भेदभाव 

केला होता त्याच बरोबर जागद्दतक स्तरावर ऄमेररका व अद्दिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात 

वादं्दशक भेदभावाचे वातावरण द्दनमाभण झाले होते. व हा वणभद्वेष द्दमटद्दवण्यासाठी मोठे लढे 

ईभारावे लागेल होते.मोठी जीद्दवत व द्दवत्तहानी झाली होती. म्हणूनच भरतानी अपल्या 

परराष्ट्र धोरणात वणभ द्वेषाला द्दवरोध करण्याचा द्दनणभय घेतला. 

१६.२.४  

शाांततेिा प्रोत्साहन: 

भारताने अपल्या परराष्ट्र धोरणात शातंतेला महत्व द्ददले होते. मानवी जातींच्या 

कल्याणासाठी शातंता अवश्यक अहे ऄसे भारताला वाटत होते. ऄद्दवकद्दसत व 

द्दवकसनशील राष्ट्राचं्या ऄद्दस्तत्वासाठी व द्दवकासासाठी शातंता ही महत्त्वाची अहे म्हणूनच 

भारताने या अपल्या परराष्ट्र धोरणात शातंतेचा ऄंगीकार केला होता. परराष्ट्र धोरणाच्या 

या तत्वाला ऄनसुरून भारतानी सयंकु्त राष्ट्र सघंाच्या शांतता व द्दवकासाच्या तत्वावर 

द्दवश्वास दाखवला होता. सयंकु्त राष्ट्राचा सभासद म्हणनु प्रसगंी जागद्दतक तणाव कमी 

करण्याचा प्रयत्न केला होता. अपल्या तत्वाला ऄनसुरून कोररयन यदु्ध, भारत-चीन 

पेचप्रसगं, सएुझ पेचप्रसगं, कंगोची समस्या अदी प्रसगं शातंतेच्या तत्वाला ऄनसुरून 

सोडद्दवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. 

१६.२.५  

चाांगिे शेजारी व प्रादेणशक सहकायण: 

भारताने अपल्या परराष्ट्र धोरणात अपल्या शेजारील राष्ट्राबंरोबर चागंले सहकायभ 

द्दटकद्दवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचे द्ददसून येते. दद्दक्षण अद्दशयात प्रादेद्दशक सहकायभ 

द्दनमाभण करण्याचा ईिेशाने स्थापन करण्यात अलेल्या साकभ च्या स्थापनेत भारताची 

भूद्दमका महत्त्वाची मानली जाते. तसेच "गजुराल" धोरणाला ऄनसुरून शेजारील राष्ट्रानंा 

केलेल्या मदतीही महत्वाच्या मानल्या जातात. 
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१६.२.६  

णन:शणिकारिािा पाण ांबा: 

पद्दहली व दसुऱ्या जागद्दतक महायदु्ध जगाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली होती. या 

यदु्धकाळात व यधुोत्तर काळात जागद्दतक शातंता भगं पावली होती ऄशा कठीण 

पररद्दस्थतीत जग पनुः एकदा ऄमेररका व रद्दशया सारख्या बलाढ्य शक्तींच्या दोन गटात 

द्दवभागले होते. जगात द्दशतयदु्धजन्य पररद्दस्थती द्दनमाभण झाली होती. ऄशा कठीण पररद्दस्थती 

भारताने अपल्या परराष्ट्र धोरणात द्दन:शद्दिकारणाला पाद्दठंबा दशभद्दवला व त्याचा नेटाने 

पाठपरुावा करण्याचा प्रयत्न केला. 

१६.२.७  

सांयुक्त राष्ट्रसांघावर णवश्वास: 

भारताने स्वातंत्र्य प्राप्तीनतंर अपले परराष्ट्र धोरण राबवत ऄसतानंा जागद्दतक पातळीवर 

अपल्या एक वेगळ्या स्वरूपाच्या स्वतंत्र ऄद्दस्तत्वाची सपूंणभ जगाला जाणीव करून द्ददली 

होती. ही कामद्दगरी करत ऄसतानंा भारताने जागद्दतक शातंतेसाठी द्दनमाभण करण्यात 

अलेल्या सयंकु्त राष्ट्रसघंावरही अपला पणुभ द्दवश्वास दाखवला होता. तसेच सयंकु्त 

राष्ट्रसघंाच्या ऄनेक शातंता मोद्दहमेत ही अपला सहभाग नोंदद्दवला होता.तसेच भारत 

सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या द्दवधायक मोद्दहमामंध्येही सहभागी झाला. 

१६.२.८  

राष्ट्रकुिाशी सहकायण: 

भारताने अपल्या परराष्ट्र धोरणात शातंता व सहकायाभला प्राधान्य द्ददल्याने संयकु्त 

राष्ट्रसघं, ऄद्दलप्तता चळवळ,या द्दठकाणी महत्वपूणभ कामद्दगरी केली होती त्याचबरोबर 

राष्ट्रकुल सघंटनेचे सदु्धा सदस्यत्व द्दमळद्दवले होते.भारताचे या द्दठकाणीही परराष्ट्र धोरण 

महत्वाचे ठरले. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्वे समजून घ्या. 

१६.३ भारत पाणकस्तान सबांध  

द्दहदंसु्थानाची फाळणी होवून भारत-पाद्दकस्तान या दोन राष्ट्राचंी द्दनद्दमभती झाल्यापासून या 

दोन्ही राष्ट्राचें सबंध तसे पाद्दहले तर सलोख्याचे नव्हते ऄसे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

कारण द्दहदंसु्थानच्या फळणीपासून अजतागायत या दोन्ही राष्ट्राचें सबंध सघंषाभचेच अहेत 

हे अजही द्ददसून येते. ऄशा या भारत-पाद्दकस्तान सबंधाची माद्दहती खालील माद्दहतीच्या 

अधार ेस्पष्ट करण्यात अली अहे. 
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१६.३.१  

फाळिीतून णनमाणि झािेिे प्रश्न: 

द्दहदंसु्थानची फाळणी होवून भारत व पाद्दकस्तान ऄशी दोन राष्ट्र द्दनमाभण झाली होती. मात्र 

या दोन राष्ट्राचं्या द्दवभाजनामुळे ऄनेक समस्या द्दनमाभण होवून ईभय राष्ट्रामंध्ये सघंषभमय 

वातावरण द्दनमाभण झाले होते. 

अ) णनवाणणसताांचे प्रश्न: 

द्दहदंसु्थानची भारत-पाद्दकस्तान ऄशी फाळणी झाल्यानंतर भारतातील मसुलमानाचें 

भारतातून पाद्दकस्तानमध्ये स्थलातंर तर पाद्दकस्तानातील द्दशख व द्दहदूंचें भारतात 

स्थलातंर सरुू झाले होते. या स्थलातंराची प्रद्दिया सरुू झाल्यानतंर स्थलातंररत लोकाचं्या 

शेतजद्दमनी, आमाताती, बकेँतील ठेवी, ऄलंकार आतर मालमत्ता याबाबत तपासणी, 

खरखेोटपणा याची पडताळणी करणे ऄत्यतं कठीण काम होते. ऄशातच भारत सरकारने 

स्थलातंररत लोकाचं्या नकुसानभरपाइ साठी कायदा करून तसेच नकुसान भरपाइ मंजूर 

करून हा प्रश्न द्दनकाली लावला पढेु पाद्दकस्तानेही ऄसाच द्दनणभय घेवून हा प्रश्न द्दनकाली 

लावला. 

ब) नद्ाांच्या पािी वाटपाचा प्रश्न: 

भारत व पाद्दकस्तान या दोन राष्ट्रामंध्ये द्दसंधू व द्दतच्या ईपनद्ाचं्या पाणी वाटपावरून प्रश्न 

द्दनमाभण झाला होता. रावी, द्दबयास व सतलज या पूवेकडील नद्ाचं्या पाण्याचा ईपयोग 

भारताने करावा व पद्दिमेकडील द्दसधूं, झेलम व द्दचनाब नद्ांचे पाणी पाद्दकस्तानने वापरावे. 

या पाणी प्रश्नावर द्दनणभय घेण्याकरीत पंद्दडत जवाहरलाल नेहरु व ऄयबुखान तसेच बकँ 

ऄध्यक्ष व ईपाध्यक्ष याचं्यात चचाभ व्होवून १९ सप्टेंबर १९६० रोजी 'आंडस वॉटर' करार 

झाला या करारानसुार पद्दिमेकडील झेलम, द्दचनाब व द्दसंधू नद्ाचें पाणी पाद्दकस्तानला तर 

रावी, द्दबयास व सतलज नद्ाचें पाणी भारताला ऄशी द्दवभागणी होणार होती. या साठी 

पाद्दकस्तानातील कालवे द्दनद्दमभतीसाठी स्वतंत्र द्दसधूं द्दवकास खोर ेद्दनधीची स्थापना करण्यात 

अली. जागद्दतक बकँ, ऄमेररका, ऑस्रीया, कॅनडा,जमभन, न्यूझीलंड व द्दब्रटन अदीकडून 

वीतभर ईपलब्ध होणार होता तसेच भारताकडून ८३.३ कोटी ईपलब्ध व्हावा ऄशी मागणी 

होती. या धोरणामळेु रावी, सतलज व द्दबयास नद्ाचें पाणी ईपलब्ध होणार ऄसल्याने 

भारताने राजकीय चातयुाभच्या दृद्दष्टकोनातून होकार द्ददला व ईभय देशामंध्ये तडजोड होवून 

हा प्रश्न त्या पररद्दस्थतीला ऄनसुरून सटुला. 

क)  सीमा प्रश्न: 

काश्मीरची द्दसमा वगळता पद्दिमेकडील भारत-पाद्दकस्तान सीमा १५०३ मैलाची तर 

पूवेकडील सीमा २०८० मैलाची होती.त्यामळेुच समुार े१२३ लहान-लहान भारतीय प्रदेश 

पाद्दकस्तानने व तर समुार े७४ छोटे पाद्दकस्तानी प्रदेश भारतीय प्रदेशाने वेढले होते. १९५८ 

व १९६९ मध्ये पंडीत जवाहरलाल नेहरू व पाद्दकस्तानी नेते याचं्यात वाटाघाटी होवून 

भारत व पाद्दकस्तान याचं्यात समप्रमाणात द्दवभाजन व्हावे या द्दवभाजनाचा ऄनसुरून 

पाद्दकस्तानी प्रदेशाने वेढलेले कूच, द्दबहारचे प्रदेश भारताने पाद्दकस्तानला द्ावेय व तसेच 
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भारतीय प्रदेशनी वेढलेले पाद्दकस्तानी प्रदेश पाद्दकस्तानने भारताला द्ावेत याला दोन्ही 

राष्ट्रानंी मान्यता द्ददली. मात्र काश्मीर प्रश जद्दटल होता तो सोडद्दवण्यासाठी पाद्दकस्तानने 

सवभ शक्तद्दनशी बळप्रयोगाचा ऄवलंब केलाव यातूनच सघंषभमय पररद्दस्थती ईद्भवली. 

१६.३.२  

काश्मीरवर आक्रमि व णविीनीकरि: 

पाद्दकस्तानच्या पररपूणभ द्दनद्दमभतीसाठी काश्मीर अवश्यक अहे ऄसे सरुवातीपासून 

पाद्दकस्तानला वाटत होते.तर काश्मीर हा भारताचा ऄद्दवभाज्य घटक अहे ऄसे भारताला 

वाटत होते.ऄशा ऄवस्थेतच  काश्मीरच्या महाराजाचे  नाक दाबण्याचा काश्मीरच्या 

व्यापारावर बंदी घातली व याही पढेु जावून ऑक्टोबर १९४७ मध्ये ईत्तरकेडील हजार व 

पेशावर येथील टोळ्यानंा काश्मीरवर हल्ला करण्यास प्रवतृ्त केले.या हल्ल्यात हल्लेखोरानंी 

लटुालटु, जाळपोळ, बलात्कार,कत्तली ऄसे भयानक ऄत्याचार काश्मीर जनतेवर केले.हा 

हल्ला परतवून लावण्यासाठी महाराजा हररद्दसगं यानंी भारताची मदत माद्दगतली.तेंव्हा लॉडभ 

माउंट बॅटन यानंी अके्षप घेवून काश्मीर भारतात द्दवलीन झाला नसल्यामळेु भारत या 

ससं्थानास मदत करू शकत नाही ऄसे स्पष्ट सादं्दगतले .हा तादं्दत्रक मिुा द्दमटद्दवण्यासाठी 

पंद्दडत जवाहरलाल नेहरूनी मेनन यांना तातडीने  काश्मीरला पाठद्दवले त्यामळेुच २६ 

ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजा हररद्दसगं यानंी काश्मीर भारतात द्दवलीन झाल्याचे जाहीर 

केले. काश्मीरचे द्दवलीनीकरण पणुभ कायदेशीर ऄसल्याने जनमताचा पाद्दठंबा घेण्याची गरज 

नाही ऄसे पंद्दडत जवाहरलाल नेहरुनी जाहीर केले. भारतीय सैन्य काश्मीरच्या मदतीला 

धावून अले. पढेु भारतीय सैन्यानी परािमाची शथभ करत काश्मीरमधील घसुखोरानंा मागे 

रटेत नेले त्यामळेु भारताला श्रीनगर वाचवता अले मात्र काश्मीरच्या द्दकत्येक चौरस मैल 

भागात हे घसुखोर तसेस राद्दहले त्यामळेु हा प्रश्न पढेु द्दभजत राद्दहला. 

१६.३.३  

१९६५ चे भारत-पाणकस्तान युद्ध: 

भारतात काश्मीरचे द्दवलीनीकरण होणे ही बाब पाद्दकस्तानला पटणारी नव्हती म्हणूनच 

भारताबरोबर यदु्ध करण्याची तयारी पाद्दकस्तान करू लागला होता. ऄशातच १९६२ च्या 

भारत-चीन यदु्धात भारताचा  पराभव झाला होता, तसेच पंद्दडत जवाहरलाल  नेहरंूचा मतृ्यू  

झाल्यामळेु भारताचे नेततृ्व कमजोर झाले अहे ऄसे पाद्दकस्तानला वाटत होते तसेच 

ऄमेररकेकडून पाद्दकस्तानला मोठ्याप्रमाणात लष्ट्करी मदत द्दमळाली होती. या कारणामळेु  

पाद्दकस्तानचा अत्मद्दवश्वास वाढला होता. ऄशा पररद्दस्थतीत अपण भारताकडून काश्मीर 

द्दजकूं ऄशी दृढभावना पाद्दकस्तानचा हुकूमशाहा जनरल अयबुखान याची झाली. 

पाद्दकस्तानच्या या मानद्दसकतेतूनच १९६५च्या भारत-पाद्दकस्तान यदु्धाला सरुवात झाली. 

पाद्दकस्तानने अंतरराष्ट्रीय सीमेचा भगं करत काश्मीरच्या छाबं-जोरीया भागात अपले 

सैन्य घसुवले. या अिमणाची पाद्दकस्तानने ऄमेररकेकडून द्दमळालेल्या पॅटन जातीच्या 

ऄत्याधदु्दनक रणगाड्यांचा  वापर केला होता. तसेच अिमण करण्यासाठी त्यानंी सेबर जेट 

द्दवमानाचंा वापरही केला होता. छाबं भागात सैन्य घसुवून भारताचा काश्मीरबरोबर ऄसणारा 

सबंध तोडून टाकायचा ऄशी पाद्दकस्तानची व्यहरचना होती. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान 
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लाल बहादूर शािी यानंी पाद्दकस्तानच्या या अिमणाचा खबंीरपणे प्रद्दतककरण्याचा द्दनणभय 

घेतला. व पाद्दकस्तानचे हे अिमण थोपवून धरण्याचे अदेश द्ददले. पाद्दकस्तानला लष्ट्करी 

दृष््टया ऄनकुुल वातावरण ऄसतानाही भारतीय सैन्याना पाद्दकस्तानचे छाबं भागातील 

अिमण थाबंद्दवण्यात यश अले. या यदु्धप्रसगंी भारतीय सैद्दनकानंी पाद्दकस्तानचे पॅटन 

रणगाडे द्दनकामी केले. पढेु भारताने बाचावावर भर न देता पाद्दकस्तानवर दबाव 

अणण्यासाठी प्रद्दतअिमनाचा द्दनणभय घेतला व भारतीय सैन्य पाद्दकस्तानच्या लाहोर 

भागात घसुले व त्याद्दठकाणी पाद्दकस्तानी सैन्याचा मोठा पराभव केला. भारताची ही 

अिमकता पाहून पाद्दकस्तानला अपले छाबं भागातील अवरते घ्यावे लागले. बावीस 

द्ददवस चाललेले हे यदु्ध बाह्य सत्ता व सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या मदतीने थाबंले. यधु्दाबंदीचा 

ठराव सरुक्षा पररषदेने एकमताने मंजूर केला. यदु्धबंदी नतंर ताश्कंद करारावर साह्य झाल्या. 

या तहात पढुील ऄटींचा समावेश होता. 

• भारत व पाद्दकस्तान या दोन्ही राष्ट्रात शातंतापूणभ सबंध प्रस्थाद्दपत व्हावेत. 

• यदु्ध सरुू होण्यापूवी दोन्ही राष्ट्राचं्या सेना जेथे होत्या तेथे परत घेतल्या जाव्यात. 

• यदु्ध बंदयांची ऄदलाबदल करण्यात यावी. 

• राजनैद्दतक, अद्दथभक व दळणवळण के्षत्रात दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सलोख्याचे सबंध 

प्रस्ताद्दपत व्हावेत. 

• परस्परद्दवरोधी दोन्ही राष्ट्रानंी ऄपप्रचार करू नये. 

ताश्कंद करारानतंर पाद्दकस्तान अपले द्दवचार बदलेल ऄसे वाटत होते मात्र हे द्दवचार न 

बदलल्याने पनुः एकदा दोन्ही राष्ट्रानंा यदु्धाला सामोर ेजावे लागले. 

१६.३.४  

१९७१ चे भारत-पाणकस्तान युद्ध: 

१४ ऑगस्ट १९४७ ला द्दहदंसु्थानाची फाळणी झाल्यानतंर पाद्दकस्तानची द्दनद्दमभती झाली 

होती.तेव्हा ंपाद्दकस्तानची द्दवभागणी भौगोद्दलक दृष््टया पूवभ पाद्दकस्तान व पद्दिम पाद्दकस्तान 

ऄशा दोन गटात झाली होती. धमाभच्या अधारावर जरी पाद्दकस्तानची द्दनद्दमभती झाली ऄसली 

तरी पाद्दकस्तानच्या या दोन भागात ऄनेक बाबतीत मतद्दभन्नता होती. पाद्दकस्तानच्या 

राजकारणात पद्दिम पाद्दकस्तानचा पगडा जास्त होता त्यामळेुच पद्दिम पाद्दकस्तान 

सातत्याने पूवभ पाद्दकस्तानवर ऄन्याय करत होता. पूवभ पाद्दकस्तानची ससं्कृती, भाषा व 

अद्दथभक द्दवकास याकडे दलुभक्ष करत होता. पररणामी पूवभ पाद्दकस्तानच्या लोकाचं्या मनात 

टप्याटप्याने ऄसतंोष द्दनमाभण होवू लागला होता. या ऄसतंोषाचा ईद्रेक होण्यास सरुुवात 

झाली होती. 'ऄवामी लीग' या राजकीय पक्षाचे प्रमखु शेख मूजीबरु रहमान यानंी पूवभ 

पाद्दकस्तानच्या स्वायततेची मागणी केली. त्याचं्या या मागणीला पवभ पाद्दकस्तानमधून प्रचडं 

पाद्दठंबा द्दमळू लागला. १९७० च्या पाद्दकस्तानच्या नॅशनल ऄसेंम्बद्दलमध्ये 'ऄवामी लीग' या 

पक्षाला सवाभद्दधक जागा द्दमळाल्या. या घटनेला ऄनसुरून ऄवामी लीग' या राजकीय पक्षाचे 

प्रमखु शेख मूजीबरु रहमान यांची पाद्दकस्तानचे पंतप्रधान म्हणून द्दनयकु्ती होणे कायद्ाच्या 

दृष्टीने योग्य होते मात्र पाद्दकस्तानचे प्रचलीत ऄध्यक्ष जनरल याह्याखान यांनी शेख मूजीबरु 
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रहमान यानंा सधंीच द्ददली नाही. याह्या खानच्या या द्दनणभयामळेु पूवभ पाद्दकस्तानात प्रचडं 

ऄसतंोष द्दनमाभण झाला. पद्दिम पाद्दकस्तानातील लोक अपणासं घटनात्मक ऄद्दधकार 

देण्यास तयार नाहीत ऄसे वाटू लागले व याचाच पररणाम होवून पूवभ पाद्दकस्तानने स्वतंत्र 

राज्य द्दनमाभण करण्याचा द्दनणभय घेतला व २५ माचभ १९७१ रोजी शेख मूजीबरु रहमान यानंी 

बागंलादेश स्वतंत्र राज्य ऄसल्याची घोषणा केली. शेख मूजीबरु रहमान याचं्या घोषणेमळेु 

पूवभ व पद्दिम पाद्दकस्तान मध्ये यादवीला सरुवात झाली. पद्दिम पाद्दकस्तानमधील 

राज्यकत्याांनी पूवभ पाद्दकस्तानात मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले व पूवभ पाद्दकस्तानमधील 

जनतेची मसु्कटदाबी सरुू केली. ऄवामी लीगच्या प्रमखु नेत्यानंा व कायभकत्याांना तरंुुगात 

डाबंले व पूवभ पाद्दकस्तानमधील जनतेवर मोठ्याप्रमाणात ऄन्याय केला. पूवभ पाद्दकस्तानची 

पररद्दस्थती ऄत्यतं द्दबकट झाली होती. पद्दिम पाद्दकस्तानी  लष्ट्कराच्या ऄत्याचारमळेु पूवभ  

पाद्दकस्तानातील लोक जीव वाचद्दवण्यासाठी भारतीय प्रदेशाकडे मोठया प्रमाणात धावू 

लागले.  

१९७१ च्या शेवटापयांत १० लाख द्दनवाभ द्दसत पूवभ पाद्दकस्तानची सीमा ओलाडूंन भारतात 

अले.द्दनवाभद्दसतांना नागरी सदु्दवधा देतानंा भारातपढेु प्रश्न द्दनमाभण झाला. तेंव्हा जागद्दतक 

सत्तानी ह्या प्रश्नाकडे लक्ष द्ावे ऄशी मागणी जागद्दतक सत्ताकंडे केली. तसेच मानव्य दृष्टीने 

द्दनवाभ द्दसतानंा मदत केल्याचे जाहीर केले. ऄशातच पूवभ पाद्दकस्तानमधील जनतेने 

मकु्तवाद्दहनीच्या माध्यमातून सघंषभ सरुू केला. मकु्तवाद्दहनीच्या कडव्या प्रद्दतकारामळेु 

राज्यकत्याांना पूवभ पाद्दकस्तानचा कारभार चालद्दवणे ऄशक्य होवून बसले. मात्र द्दनवाभद्दसतांना 

भारताने अश्रय द्ददल्याने पाद्दकस्तानच्या मनात राग होताच पण भारत मकु्ती सेनेला मदत 

करतो ऄसा सशंय ही होता. दरम्यानच्या कालखडंात पाद्दकस्तानचे ऄमेररकेबरोबर 

द्दमत्रत्वाचे सबंध वाढले होते. पररणामी पाद्दकस्तानने ऄशा पररद्दस्थती भारतावर अिमण 

केले तर पाद्दकस्तानला ऄमेररकेची मदत होइल ह े द्दनद्दित झाले होते. म्हणूनच या 

पररद्दस्थतीला शह देण्यासाठी भारताने राद्दशयाबरोबर अपले द्दमत्रत्वाचे सबंध प्र   द्दपत 

केले. भारताच्या या धोरणामळेु पाद्दकस्तानला ऄमेररका मदत करणार नाही हे द्दनद्दित झाले 

होते. भारत मकु्तीवाद्दहनीला सवभ प्रकारची मदत करतो ऄसा अरोप ठेवून शेवटी  ३  द्दडसेंबर 

१९७१ मध्ये पाद्दकस्तानने ऄचानक भारताच्या हवाइ तळावर हल्ला चढवला. भारताने 

चोख प्रत्यतु्तर देण्याचा द्दनणभय भारताने ४ द्दडसेंबर १९७१ मध्ये घेतला. भारतीय सेना 

मकु्तीवाद्दहनीच्या मदतीने बागंलादेशात घसुली व पाद्दकस्तानी सैन्यावर अिमण 

केले.भारतीय सैन्यापढेु पाद्दकस्तानी सैन्य द्दनष्ट्प्रभ झाले. व पाद्दकस्तानी व १६ द्दडसेंबर 

१९७१ रोजी शरणागती पत्करली.ऄशा पद्धतीने बागंलादेश पाद्दकस्तानच्या  द्दनयतं्रणातून 

मकु्त झाला. या यदु्ध द्दवजयात तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती आंद्ददरा गाधंी, लष्ट्करप्रमखु 

जनरल माणेकशा व भारतीय सैन्यांचे योगदान महत्वाचे ठरले. 

१६.३.४  

१९९९  चे कारगीि युद्ध: 

१९९९ चे कारगील यदु्ध भारत व पाद्दकस्तान या दोन देशामध्ये झाले होते. या यदु्धाची 

व्याप्ती कारगील व अजूबाजूच्या पररसरापरुाती मयाभदीत होती. १९९९ मध्ये पाद्दकस्तानी 

घसुखोरांना भारतीय सीमा ओलाडूंन भारतीय हिीतील ऄनेक द्दठकाणे काबीज केली होती. 
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भारताने ऄत्यतं सयंमाने हे यदु्ध कारगीलपरुतेच मयाभदीत ठेवून 'ऑपरशेन द्दवजय' या नावाने 

यदु्धाला सरुवात करून कायभवाही सरुू केली. भारताने २००००० सैन्य तैनात केले होते 

मात्र भारताने एकुण ३०००००  सैन्य या यदु्धासाठी वापरले. या यदु्धप्रसगंी पाद्दकस्तानी 

घसुखोरांची सखं्या ५००० होती. यात पाकव्याप्त सैद्दनकाचंा ही समावेश होता. भारतीय 

वायसेुनेनेही 'ऑपरशेन सफेदसागर'सरुू करून पाद्दकस्तानी घसुखोरानंा धडा द्दशकवला. 

भारताच्या कारगील द्दवजयाने         वर पनुः एकदा नामुष्ट्कीची वेळ अली. 

एकंदरीत वरील सवभ माद्दहतीच्या अधार ेऄसे द्ददसून येते की द्दहदंसु्थानच्या फळणीपासून 

भारत-पाद्दकस्तान या ईभय राष्ट्रनमध्ये सलोख्याचे वतातवरण नाही. द्दनवाभद्दसतांचा प्रश्न, 

पाणीवाटपाचा प्रश्न, १९६५ चे भारत-पाद्दकस्तान यधु्द, १९७१ चे भारत-पाद्दकस्तान यदु्ध, 

कारगील यदु्ध तदनतंर घडून अलेला सद्दजभकल स्राइक हे हा दोन राष्ट्राचें सघंषभमय 

पररद्दस्थतीचे दाखले अहे. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-पाद्दकस्तान सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.४ भारत-चीन सबांधाची माणहती 

अद्दशया खडंातील दोन मोठे शेजारी राष्ट्र म्हणनु चीन व भारताकडे पाद्दहले जाते. जेंव्हा 

भारत द्दब्रद्दटशाचं्या बंधनातून मकु्त झाला, स्वतंत्र झाला तेव्हा ंभारताने चीनच्या राष्ट्रवादी 

सरकारशी राजनैद्दतक सबंध प्रस्ताद्दपत  केले. तसेच चीनमधील राष्ट्रवादी सरकार ईलथून  

१९४९ मध्ये साम्यवादी द्दवचारसरणीचे सरकार प्रस्ताद्दपत झाले तेंव्हा भारताने चीनच्या या 

नव्या सरकारला राजनैद्दतक मान्यता द्ददली. पंद्दडत भारत जवाहरलाल नेहरुच्या पंतप्रधान 

पदाच्या कारद्दकदीत चीन-भारत सबंधात अपणासं मोठ्याप्रमाणात चढईतार पहावयास 

द्दमळतात. 'द्दहदंी-द्दचनी-भाइ-भाइ' या द्दमत्रत्वाच्या नात्यापासून ते पढेु परस्पर कट्टर 

द्वेष  वापयांतचची चढईताराची पररद्दस्थती अपणासं या दोन राष्ट्राचं्या सबंंधामंध्ये 

पहावयास द्दमळते. खालील माद्दहतीच्या अधार ेअपण ही पररद्दस्थती जाणून घेणार अहोत. 

१६.४.१  

कोररया प्रश्न: 

भारत व चीन ही दोन्हीं राष्ट्रे सरुवातीला राजनैद्दतक दृष््टया एकत्र अली होती पण कोररयन 

प्रश्नावरून ह्या दोन राष्ट्राचें सबंध ताणले गेले होते. जेंव्हा ईत्तर कोररयाने दद्दक्षण कोररयावर 

हल्ला केला तेव्हा ं भारताने या घटनेचा द्दनषेध केला तसेच सयंकु्त राष्ट्राचं्या कोररया 

बाबतच्या भूद्दमकेला पाद्दठंबा द्ददला.भारताच्या या भूद्दमकेमळेु चीन सतंप्त झाला. मात्र चीनच्या 

यधु्द प्रवेशाचे कारण सकारात्मक ऄसल्याचे भरतानी स्पष्ट केले. तसेच १९५२ मध्ये 

कोररयन यदु्धातील भारताची मध्यस्थी मान्य केली. भारताने सचुद्दवलेल्या ऄटींवर यदु्धबंदी 

करण्याची तयारी दशभद्दवली. 

 

 



 

 

 भारत अद्दण भारताची शेजारी राष्ट्र 
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१६.४.२   

णतबेट प्रश्न: 

द्दतबेट प्रश्न भारत व चीन या दोन्ही राष्ट्राचं्या दृष्टीने प्रद्दतषे्ठचा होता.जेंव्हा चीनमध्ये 

साम्यवादी सरकार स्थापन झाले तेंव्हा या सरकारला ऄसे वाटत होते की द्दतबेट अपल्या 

ताब्यात यावा. या साठी प्रचलीत सरकारने द्दनधाभर करून द्दतबेट मकु्तीसाठी अपले सैन्य 

द्दतबेटमध्ये पाठद्दवले. भारताच्या सीमेजवळ ऄसणाऱ्या लष्ट्करी कारवाइमळेु भारत मात्र 

ऄस्वस्थ झाला. मात्र भारताने सावध पद्दवत्रा घेत भारताचे द्दतबेटमधील ऄद्दधकार कायम 

ठेवण्यासाठी एक खद्दलता पाठद्दवला. या खद्दलत्यात ऄसे नमदु करण्यात अले होते की, 

"भारतात द्दतबेटमध्ये कोणताही राजद्दकय, प्रादेद्दशक ऄथवा प्रशासकीय ऄद्दधकार नको फक्त 

भारताचा द्दतबेटमध्ये सरुू ऄसणारा व्यापार कायम सरुू राहावा." २३ मे १९५१ मध्ये 

चीन-द्दतबेट करार झाला व या कराराला ऄनसुरून द्दतबेटने चीनचे वचभस्व मान्य केले. 

भारतालाही शेवटी द्दतबेटशी चाललेला व्यापार मागे घ्यावा लागला. तेंव्हा भारताची लष्ट्करी 

व अद्दथभक पररद्दस्थती कमजोर ऄसल्यासने भारताला चीनवर कारवाइ करणे शक्य नव्हते 

तसेच द्दहमालय सीमा रक्षणासाठी चीन बरोबर शातंता व सहजीवन तत्व सरुू ठेवणे 

अवश्यक होते. ऄसे जरी ऄसले तरी द्दतबेट प्रश्नाने भारताला चीनने जी वागणूक द्ददली होती 

ती भारताच्या कायमस्वरूपी लक्षात राद्दहली. 

१६.४.३  

भारताचा चीन बाबत सावध पणवत्रा: 

भारताने सरुवातीपासून चीन बरोबर द्दमत्रत्वाचे धोरण प्रस्ताद्दपत करण्याचा प्रयत्न केला. 

याचेच ईत्तम ईदाहरण म्हणजे१५९५० ते १९५८ या कालखडंात भारताची चीन बरोबर  

मैत्री ऄसावी यासाठी प्रयत्न केले. कोररयन यदु्धात चीन ईतरल्यानतंर  पाद्दिमात्य राष्ट्रानंी 

१९५१ मध्ये सयंकु्त राष्ट्रसंघाच्या अमसभेत माडंला तेंव्हा भारताने चीनला मदत 

करण्यासाठी भारताने चीनची बाजू घेण्यासाठी ठरावाच्या द्दवरोधात मतदान केले. याच 

कालखडंात चीनचे चीनचे पंतप्रधान चाउ-एन-लाय चार वेळा भारतात अले तेव्हा ंत्याचं्या 

प्रत्येक भेटीत भारताने त्याचें हाद्ददभक स्वागत केले. गोवा मकु्तीच्या वेळी चीनने भारताला 

ईघड ईघड पाद्दठंबा द्ददला. याहीपढेु जावून जानेवारी १९५७ मध्ये काश्मीर द्दवषयी 

ऄमेररकेने सयंकु्त राष्ट्र सघंाच्या सरुक्षा सद्दमतीत माडंलेली भारत द्दवरोधी ठरावाला चीनने 

कडाडून द्दवरोध केला एकंदरीत या सवभ घटनाचंा द्दवचार केला तर या दोन्ही राष्ट्राचं्या मैत्रीत 

दृढता द्दनमाभण होइल ऄशी ऄशी पररद्दस्थती होती. पढेु चीनने अपली भूद्दमका बदलल्यामुळे 

पढेु या मैद्दत्रत तणावपूणभ वातावरण द्दनमाभण झाले. 

१६.४.४  

भारत-चीन सांबांधात दुरावा: 

चीनमध्ये साम्यवादी सरकार अल्या नतंर चीनने ताबतडतोब कठोर द्दनणभय घेण्यास 

सरुुवात केली. द्दसकीयागं मधील 'काशगर' येथील कौन्सलु जनरलला भारताने परत 

अपल्या देशात बोलवावे  ऄसे चीनने भारत सरकारला कळद्दवले. भारताच्या ल्हासा येथील 



   

 

 

228 

पोद्दलद्दटकल एजटंलाही तेथे राहण्याची परवानगी नाकारण्यात ऄली. चीनने काही नकाशे 

प्रकाद्दशत केले होते त्या नकाशात भारत-चीन सीमेनसुार ५०,००० चौरस मैलाचा भारतीय 

प्रदेश चीनचा ऄसल्याचे दशभद्दवण्यात अले होते. या व्यद्दतररक्त चीनने चायना 

द्दपक्टोररयलच्या ग्रथंात पनुः एकदा द्दववादात्मक नकाशे प्रकाद्दशत केले मात्र या चीनच्या 

कृतीचा भारताने द्दनषेध केला. द्दतबेट प्रश्न, द्दतबेट मध्ये व्यापार करण्यास बंदी, द्दतबेटमधील 

लोकावंर ऄन्याय, द्दतबेटमधील ३०००० लोक भारताच्या अश्रयाला येणे, सयंकु्त 

राष्ट्रसघंाच्या महासभेत चीन दडपशाहीच्या द्दनषेधाचा ठराव पास होवूनही चीनने त्याची 

दखल न घेणे, दलाइ लामाचे भारतात अश्रयाला येणे ऄशा सवेंदनद्दशल घटना घडत 

ऄसताना त्याचा चीनवर कोणताही पररणाम होत नव्हता. चीनच्या या ऄन्यायकारक 

धोरणामळेुच भारत-चीन सबंंधात दरुावा द्दनमाभण झाला होता. 

१६.४.५  

चीनच्या धोरिात बदि: 

भारताने चीनबरोबर अपले द्दमत्रत्वाचे सबंध टाकावेत म्हणून सवोतोपरी प्रयत्न केले होते 

मात्र चीन अपली ऄडमठेुपणाची भूद्दमका सोडायला तयार नव्हता. ईलट चीन द्ददवसेंद्ददवस 

भारताच्या द्दवरोधात अपली अिमक भूद्दमका घेवू लागला होता. चीनचे पंतप्रधान चाउ-

एन-लाय १९६० मध्ये  द्ददल्लीला अले.तेव्हा ं त्यानंी ऄकसाइ चीनवरील अपला हक्क 

कधीही सोडणार नाही हे स्पष्ट केले. म्हणजे भारताने लडाख जवळील ऄकसाइवर पाणी 

सोडणे त्या मोबदल्यात चीनने भारताला नेफाचा प्रदेश भारताला द्ावा. पंद्दडत जवाहरलाल 

नेहरुनी हा द्दनणभय घेतला ऄसता तर कदाचीत भारतीय जनतेला हे पटले नसते. चीनचे 

पंतप्रधान चाउ-एन-लाय व भारताचे पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरु यांच्या चचेतून एक 

गोष्ट द्दनष्ट्पन्न झाली की सदर प्रकरणाबाबत दोन्ही राष्ट्रानंी परुावे पडताळून पाहावे व नतंर 

या प्रकरणाबाबत द्दनणभय घ्यावा. भारताने सहा मद्दहने परुावे जमा केले मात्र चीनने याकडे 

पूणभतः दलुभक्ष केले. ईलट हे दोन्ही प्रदेश ताब्यात घेण्याचा द्दनणभय घेतला. 

१६.४.६  

चीनचे आक्रमि: 

चीन व भारत याचं्या चचेत द्दवसवंाद द्दनमाभण झाल्यानतंर सघंषभमय पररद्दस्थती द्दनमाभण झाली 

होती. चीनने भारताच्या द्दवरोधात हल्ला करण्याची योजना ऄगोदरपासून केली होती. 

भारताला कोणतीही सधंी न देता ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने भारतावर अिमण केले. 

चीनने या अिमणात सरुवातीला द्दखझेंमाने व ढोला ही द्दठकाणे द्दजकंली. भारताने द्दचनी 

सैन्याना प्रद्दतकार करण्याचा प्रयत्न केला पण या प्रद्दतकारात भारतीय सैन्याची दाणादाण 

ईडाली. या प्रद्दतकारात भारतीय सैद्दनकाचं्या फळ्या कोलमडून पडल्या. एका मद्दहन्यातच 

चीनी सैन्य प्रचडं प्रदेश काबीज करत मॅकमोहन रषेेपयांत येवून पोहचले. नेफाचा मोठा प्रदेश 

द्दजकूंन द्दचनने लडाखच्या प्रदेश काबीज केला व २० नोव्हेंबर २९६२ रोजी चीनने एकतफी 

यदु्धबंदी जाहीर केली.चीनने एकतफी यदु्ध बंद करण्याची दोन करणे होती पाद्दहले कारण 

म्हणजे अिो-अद्दशयायी राष्ट्राकंडून चीनला पाठींबा द्दमळद्दवणे व सोद्दव्हएत सघंाने चीनवर 

यदु्धबंदीचे दडपण अणू नये. 
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१६.४.७  

१९६२ ची कोिांबो पररषद: 

भारत-चीन या दोन देशामंध्ये तडजोड घडववून अणण्याचा ईिेशाने कोलंबो येथे श्रीलंका, 

आद्दजप्त, घाना, ब्रम्हदेश, आंडोनेद्दशया व कंबोद्दडया या सहा राष्ट्राचंी पररषद भरली होती. या 

पररषदेने केलेल्या योजनेनसुार चीनने २० द्दकलोमीटर ऄतंरापयांत अपल्या फौजा मागे 

घ्याव्यात अद्दण भारतानी अपली तत्कालीन ठाणी कायम ठेवावीत.चीनने २० द्दकलोमीटर 

खाली केलेला प्रदेश द्दनलभष्ट्कर मानावा. प्रत्यक्ष 'द्दनयतं्रण रषेा' ही, 'यदु्धबंदी रषेा' म्हणून मान्य 

व्हावी.याव्यद्दतररक्त ईरलेल्या प्रदेशाचा वाद ईभय राष्ट्राने समोपचाराने सोडवावाऄशी 

द्दशफारस कोलंबो पररषदने केली. पररषदेच्या सूचनेला चीनने तत्त्वता मान्यता द्ददली. 

भारतानेही पररषदेकरून स्पष्टीकरण द्दमळाल्यानतंर पररषदेच्या सचुनाना मान्यता द्ददली. 

परतं ुचीनने नतंर पररषदेच्या सूचना फेटाळून लावल्या. व चीनने लडाख भागात लष्ट्करी 

चौक्या ईभारल्या. भारत-चीन प्रश्न अंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर नेण्यास सदु्धा चीनने 

स्पष्ट नकार द्ददला. 

१६.४.८  

१९७६ पासून भारत-चीन सबांधात बदि: 

भारत-चीन प्रश्न द्ददवसेंद्ददवस कठीण बनत चालला होता. भारताने काश्मीर प्रश्न सयंकु्त 

राष्ट्रसघंाकडे नेल्याने गुतंागुतं द्दनमाभण झाली होती त्यामळेु चीनच्या सदंभाभतला हा प्रश्न 

भारत  सयंकु्त राष्ट्रसघंाकडे नेवू शकत नव्हता. ऄशा कठीण पररद्दस्थतीत १९७६ पासून 

भारत-चीन याचं्या सबंंधात बदल होण्याची द्दचन्हे द्ददसू लागली होती. १९७७ मध्ये 

भारतातील कागेँ्रस पक्ष पराभूत झाला व जनता पक्ष भारतात सत्तारूढ झाला. या बदलत्या 

सत्तातंराचे चीनने स्वागत केले. 

१६.४.९  

१९७९ मधीि भारताचे प्रयत्न: 

भारत-चीन सबंध सधुारण्यासाठी १९७९ मध्ये भारताने महत्वाचे पाउल 

ईचलले.तत्कालीन परराष्ट्रमतं्री ऄटलद्दबहारी वाजपेयी यांनी चीन दौरा द्दनद्दित केला व 

चीनला प्रयाण करण्याचा द्दनणभय घेतला. मात्र परराष्ट्रमंत्री ऄटलद्दबहारी वाजपेयी चीन 

दौऱ्यावर ऄसतानंाच भारताचा द्दमत्र ऄसणाऱ्या द्दव्हएतनामवर चीनने अिमण केले. 

पररणामी परराष्ट्रमंत्री ऄटलद्दबहारी वाजपेयी चीन दौरा अटोपता घेवून परतले मात्र पढेु 

भारत-चीन या देशाचं्या ईच्यस्तरावर भेटी सरुू झाल्या. 

१६.४.१०  

१९८० ते १९८८ या कािखांडातीि भारत-चीन सबांध: 

ऄटलद्दबहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री ऄसताना चीन दौरा केल्यानतंर ईभय राष्ट्रानमध्ये 

ईच्यस्तरावर भेटी सरुू झाल्या. भारतात सत्तान्तर होवून कागेँ्रस सते्तवर अले. पंतप्रधान 
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आंद्ददरा गाधंींनी द्दचन बरोबर नव्याने सबंंध सधुारण्यासाठी प्रयत्न सरुू केले. याच 

कालखडंात चीनचे ईपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री भारत दौऱ्यावर अले व चीन-भारत वाद 

समोपचाराने द्दमटद्दवण्याची तयारी दशभद्दवली.दरम्यानच्या कालखडंात मात्र आंद्ददरा गाधंींनचा 

मतृ्यू झाल्याने या चचेत खडं पडला. पढेु भारताच्या पंतप्रधानपदी राजीव गांधींची द्दनयकु्ती 

झाली. या कालखडंात पनुः चीनी परराष्ट्र मंत्र्याचं्या भेटी वाढल्या व ईभय देशामंध्ये 

व्यापारी सबंध वाढीस लागले. १९८६ मध्ये  आंद्दडयन चेंबसभ ऑफ कोमसभच्या प्रद्दतद्दनधी 

मंडळाने चीनला भेट द्ददली तसेच पंतप्रधान राजीव गाधंी यांनी चीनला भेट द्ददली. पररणाम 

ईभय देशामंध्ये व्यापारी व अद्दथभक सबंध वदृ्दद्धगंत झाले. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-चीन सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.५ भारत श्रीिांका सबांध 

भारत-श्रीलंका सबंंधाचा द्दवचार करता सरुुवातीला हे सबंध ऄत्यतं    ष्ठ होते.एकमेकाचंा 

एकमेकावंर द्दवश्वास नव्हता. ऄशातच श्रीलंका व द्दब्रद्दटशाचें द्दमत्रत्वाचे सबंध होते त्यामळेु 

भारत सरुवातीपासूनच श्रीलंके बाबत सावध होता. १९५५ मध्ये बाडुंंग पररषदेत श्रीलंकेचे 

पंतप्रधान कोटेलवाला यानंी ऄसे स्पष्ट केले की, 'पाद्दिमात्य साम्राज्यवाद' व 'सोद्दव्हएतताचंा 

वसाहतवाद' यात अम्हाला काहीही फरक पडत नाही. त्यामळेु पंचद्दशलातील सवभ तत्व 

अमच्या दृष्टीने ऄव्यवहायभ अहेत. याही पढेु जावून श्रीलंकेमध्ये स्थाद्दयक झालेल्या 

भारतीयांवर श्रीलंका मोठ्याप्रमाणात सामाद्दजक, अद्दथभक व धाद्दमभक स्वरूपाचे ऄन्याय 

करत होती पररणामी या पाश्वभभूमीमळेु ईभय राष्ट्राचं्या सबंधामध्ये दरी द्दनमाभण झाली होती. 

१६.५.१  

१९५६ ते १९६० या कािखांडातीि सबांध: 

श्रीलंकेत १९५६ मध्ये सावभद्दत्रक द्दनवडणकुा होवून एस.डब्लू.अर.डी.बंदारनायके श्रीलंकेचे 

पंतप्रधान झाले तेव्हा ंपासून भारत-श्रीलंका सबंंधात सधुारणा  होण्यास सरुुवात झाली.पढेु 

भारताबरोबर सलोख्याचे सबंध प्रस्थाद्दपत झाल्यानतंर श्रीलंकेने ऄद्दलप्ततावादी धोरणाचा 

द्दस्वकार केला. सवेुझ कालवा प्रसगं व हगेंरी प्रश्नाबाबत भारत व श्रीलंका या दोन्ही राष्ट्राचंी 

भूद्दमका समान होती. तसेच श्रीलंकेतील भारतीयांचे प्रश्न सहानभूुतीने सोडद्दवण्याचे दोन्ही 

राष्ट्राने ठरद्दवले. याच कालखडंात भारताचे पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरूनी 

श्रीलंकेला भेट द्ददली व नतंर श्रीलंकेचे पंतप्रधान एस.डब्लू.अर.डी.बंदारनायके भारताला 

भेट द्ददली. पररणामी दोन्ही राष्ट्राचें प्रश्न समाधानकारकरीत्या सटुतील ऄसा अशावाद 

द्दनमाभण झाला. तसेच दोन्ही राष्ट्रामंध्ये शातंतेचे व सदभावाचे वातावरण द्दनमाभण झाले. 

१६.५.२  

१९५६ ते १९६० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात व्यापार के्षत्रातील ऄडचणी दूर करण्यासाठी या दोन राष्ट्रात करार झाला. 

त्याच बरोबर अंतरराष्ट्रीय के्षत्रात सदु्धा श्रीलंकेने भारताची बाजू घेतली. गोवामकु्ती प्रसगंी 
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सरुक्षा सद्दमतीत श्रीलंकेने भारताची बाजू घेतली. तसेच भारताच्या काश्मीर प्रश्नाबाबत 

पाठद्दवलेल्या ऄहवालात  ऄसे म्हटले अहे की, 'काश्मीर प्रश्न हा ईभय राष्ट्राचं्या 

शीतयदु्धाचा भाग अहे. ऄमेररकेसाठी पाद्दकस्तान हा लष्ट्करीदृष््टया महत्वाचा प्रदेश 

ऄसल्याने या प्रश्नासाठी ऄमेररकाला प्रोत्साहन देणे अहे. त्यामळेुच काश्मीर प्रश्न 

ऄद्दधकाद्दधक गुतंागुतंीची बनला अहे. 

१६.५.३  

१९६४ ते १९६६ या कािखांडातीि सबांध: 

१६६४ मध्ये भारताचे पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरू व श्रीलंकेचे पंतप्रधान 

एस.डब्लू.अर.डी.बंदारनायके एक महत्वपूणभ करार झाला या कराराला ऄनसुरून श्रीलंकेत 

राहत ऄसलेल्या ८,७५,००० ताद्दमळानदं्दवषयी द्दनणभय घेण्यात अला. या द्दनणभयाला 

ऄनसुरून ३००००० ताद्दमळाना श्रीलंकेने नागररकत्व देणे व नतंरच्या ४२५०००  

ताद्दमळाना नतंरच्या १५ वषाभच्या काळात भारतात पाठद्दवण्यात यावे व त्यांना भारताने 

नागररकत्व देणे. व ईरलेल्या १५०००० ताद्दमळानच्या बाबतीत नतंर द्दनणभय घेणे ऄशी 

तरतदु या करारामध्ये करण्यात अली होती. मात्र १९६५ मध्ये श्रीलंकेत यनुायटेड नॅशनल 

पक्ष सते्तवर अला. त्यामळेु या सरकारने या कारारावर द्दशक्का मोतभब केला नाही. १९६७ 

मध्ये या प्रश्नावर वाटाघाटी झाल्या पण काही द्दनष्ट्पन्न झाले नाही. ऄसे ऄसतानंाही 

भारताने या कालखडंात श्रीलंकेला दोन कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली व श्रीलंके बरोबर 

सलोख्याचे वातावरण द्दनमाभण करण्याचा प्रयत्न केला. 

१६.५.४  

१९६७ ते १९७१ या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात भारत-श्रीलंका सबंध दृढ होण्यासाठी भारताच्या पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंी 

यानंी श्रीलंकेला भेट द्ददली. पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंी याचं्या भेटीनतंर श्रीलंकेचे पंतप्रधान 

सेनानायके याचंी बारा द्ददवसाची भारत भेट भारत-श्रीलंका याचंी मैत्री दृढ होण्यासाठीच 

होती. १९७१ मध्ये श्रीलंकेत मोठा ईठाव झाला होता तो ईठाव मोडण्यासाठी भारताने 

लष्ट्कर पाठवून मदत केली होती. १९६५ व १९७१ च्या भारत-पाद्दकस्तान यदु्धप्रसगंी सदु्धा 

श्रीलंकेची भूद्दमका टस्थतेची होती. मात्र सहानभूुती भारताच्या बाजूची होती. पररणामी पढेु 

भारत-श्रीलंका या राष्ट्रामंध्ये पढेु वाटाघाटी सरुू राद्दहल्या. 

१६.५.६  

१९७१ ते १९८० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंाच्या सरुवातीलाच १९७४ मध्ये भारताने श्रीलंकेचा पाल्कच्या समदु्रध्वनीतील 

कच्छद्दतब ु बेटावरील हक्क मान्य केला. याही पढेु जावून १९७६ मध्ये बंगालच्या 

ईपसागरपासून ते दद्दक्षण द्दकनाऱ्यापयांतच्या सागरी सीमा द्दनद्दित करण्याचा करार ही 

करण्यात अला. याच कालखंडात भारत-श्रीलंका यांच्यातील अद्दथभक सबंध टप्याटप्याने 

वाढत गेले. 
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१६.५.७  

१९८० ते १९८५ या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात द्दसहंली ताद्दमळ लोक याचं्यातील संघषभ पराकोटीला पोहचला होता. द्दसहंली 

म्हणजे श्रीलंकेती मळु लोक व ताद्दमळ म्हणजे भारतातून श्रीलंकेत स्थाद्दयक झालेले लोक. 

या दोन गटात वादं्दशक सघंषभ द्दनमाभण झाला होता. या वादातून शेकडो ताद्दमळाची हत्या 

झाली होती. यातूनच ताद्दमळ फुटीरवादाचा जन्म झाला. व या फुटीरवादातून श्रीलंकेच्या 

ईत्तरकेडे ऄसणाऱ्या बहुसखं्य ताद्दमळ प्रदेशाला स्वायत्तता द्दमळावी ऄशी मागणी वाढू 

लागली. ताद्दमळ बंडखोराचंा बंदोबस्त करणे श्रीलंकेला ऄवघड होते म्हणूनच चीन, आंग्लंड, 

आिायल व ऄमेररकेची श्रीलंका मदत घेत अह े ऄशा वाइट बातम्या भारताला ऐकू येवू 

लागल्या. तसेच परकीय सत्तानी जर नाद्दवक दल ईभारले तर ती भारताच्या दृष्टीने द्दचतेंची 

बाब अहे याची जाणीव भारताला झाली. म्हणूनच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव 

गाधंी यानंी १९८५ मध्ये प्रयत्न केले. व भतुाचंी राजधानी द्दथम्पू येथे श्रीलंका सरकार व 

बंडखोर याचं्यात वाटाघाटी सरुू झाल्या. या वाटाघाटी सरुू ऄसतानंाच १९८५ मध्ये 

श्रीलंका ऄध्यक्षाची हत्या झाली. व वाटाघाटी द्दफस्कटल्या. त्यामळेु अजही हा प्रश्न 

ऄनतु्तररत राद्दहला अहे. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-श्रीलंका सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.६ भारत-नेपाळ सबांध  

भारताच्या ईत्तर सीमेवरील एक छोटेसे राष्ट्र म्हणजे नेपाळ. नेपाळला द्दवद्दशष्ट भौगोद्दलक 

पररद्दस्थती लाभल्याने भारताला अपले परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे राबद्दवण्यासाठी भारताला 

नेपाळची मदत अवश्यक होती. या दोन राष्ट्रातील सबंध खालील माद्दहतीच्या अधार ेस्पष्ट 

करण्यात अले अहेत. 

१६.६.१  

१९५० ते १९५४ या कािखांडातीि सबांध: 

भारताच्या दृष्टीने नेपाळशी सबंध ऄसणे अवश्यक होते म्हणनुच भारत व नेपाळ यांच्यात 

३१ जलैु १९५० मध्ये मैत्री करार घडून अला.या कराराला ऄनसुरून दोन्ही राष्ट्रात मैत्री, 

शातंता, सावभभौमत्व, प्रादेद्दशक ऄखडंता, स्वातंत्र्य सन्मान, आतर राष्ट्राबंरोबर मतभेद 

झाल्यास एकमेकानंा माद्दहत व मदत, औद्ोद्दगक व अद्दथभक द्दवकासास एकमेकांना मदत 

अदी बाबी नमदु करण्यात अल्या होत्या.याच कालखडंात नेपाळ चीनच्या ताब्यात जावू 

नये म्हणून भारताने भारत-नेपाळ दळणवळण सलुभतेसाठी मोठी मदत केली. तसेच 

नेपाळमधील काठमाडूं येथे १९५४ मध्ये भारताने अपल्या देशातील आंद्दजद्दनऄसभच्या 

मदतीने पाद्दहले द्दवमानतळ ईभारले. 
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१६.६.२  

१९५५ ते १९६० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात सवभप्रथम नेपाळने भारतीय सीमेवरील द्दत्रभवुन राजपथ बाधंला. 

भारताबरोबर नेपाळचे सबंध दृढ होत ऄसतानाच नेपाळचे राजे द्दत्रभवुन याचंा मतृ्यू झाला. 

त्याचं्या मतृ्यूनतंर त्याचें पतु्र महेंद्र नेपाळच्या गादीवर अले.याच कालखडंात नेपाळचे 

प्रधानमंत्री तानका प्रसाद अचायभ यानंी १९५५ मध्ये द्दचनबरोबर राजनैद्दतक सबंंध 

प्रस्थाद्दपत केले. त्यामळेु भारत-नेपाळ सबंंधावर ऄप्रत्यक्ष पररणाम झाला. नेपाळ चीनकडे 

अकद्दषभत होणार नाही ना ऄशी भीती भारताच्या मनात द्दनमाभण झाली. म्हणूनच भारताने 

नेपाळला जास्तीत जास्त प्रमाणात मदत करण्याचा द्दनणभय घेतला. पद्दहल्या पंचवाद्दषभक 

योजनेसाठी १० कोटींची मदत तसेच दसुऱ्या पंचवाद्दषभक योजनेसाठी भरीव मदत केली. 

१६.६.३  

१९६१ ते १९७० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंाच्या सरुवातीला नेपाळला भारताने जकात न घेता माळ द्दनयाभत करण्याची 

सधंी द्ददली. १९६० मध्ये नेपाळचा ९५% व्यापार भारताशी सरुू होता. नेपाळ बरोबर 

भारताचे सकारात्म सबंध सरुू ऄसतानंाच नेपाळ नरशेनी लोकशाहीची पायमळणी करत 

सत्ता अपल्या हाती घेतली व चीन व आिायल बरोबर मैत्री करार केला. त्यामळेु भारताची 

द्दचतंा वाढली. याच कालखडंात भारत-चीन यदु्ध झाल्यानतंर चीनच्या अिमणाचा  नेपाळने 

ईघडपणे द्दनषेध केला नाही. तरीपण भारताने ऄत्यतं सावध पद्दवत्रा घेत नेपाळबरोबर 

अपले सबंध सरुू ठेवले. 

१६.६.४  

१९७१ ते १९७७ या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंाच्या सरुवातीला भारतासमोर अद्दथभक समस्या गभंीर ऄसतांना नेपाळला 

भारताने दीडशे कोटींची मदत केली होती. ऄसे ऄसूनही भारतामध्ये द्दसक्कीम द्दवलीन 

केल्यानतंर नेपाळने भारतावर प्रखर टीका केली. मात्र १९७१ मध्ये भारत-मैत्री करार 

झाल्यानतंर नेपाळ शदु्धीवर अला व लगेचच नेपाळने भारताबरोबर मैत्रीचे नूतनीकरण केले. 

व या नतुनीकरणाला ऄनसुरून भारताने नेपाळाला व्यापार, अरोग्य, द्दशक्षण, कृषी व 

वणारक्षण या गोष्टींन साठी मदत देण्याचा द्दनणभय घेतला. नेपाळचे राजे महेंद्रच्या मतृ्यू नतंर 

राजे वीरेंद्र हे राजे झाले. तेंव्हा नेपाळ-भारत सबंध पनुः एकदा दृढ झाले.ऄशातच भारताचे 

पंतप्रधान मोरारजी देसाइ नेपाळ दौऱ्यावर गेले व ईभय राष्ट्रात नव्याने व्यापारी करार 

झाले. 
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१६.६.५  

१९७८ ते १९८५ या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंाच्या सरुवातीला चीन व पाद्दकस्तानने नेपाळच्या सरुद्दक्षततेची संयकु्त तयारी 

दशभद्दवली तशीच तयारी भारताने दशभवावी ऄशी मागणी नेपाळने भारताकडे केली. भारत व 

नेपाळ याचं्यामध्ये द्दद्वपक्षीय करार ऄसल्याने ऄशा कराराची गरज नाही ऄसे भारताने 

नेपाळला स्पष्ट सादं्दगतले. ऄशातच १९८५ मध्ये  काठमाडूं येथे भयानक बाबँस्फोट झाला 

या बॉम्बस्फोट मध्ये भारताचा हात ऄसावा ऄसा ऄपप्रचार काही द्दवरोधी शक्तीने केला मात्र 

नतंर भारताने हे अरोप चकुीचे अहेत ह ेपरुाव्याद्दनशी स्पष्ट केले. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-नेपाळ  सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.७ भारत अफगाणिस्तान सबांध  

द्दहदंसु्थानची फाळणी झाल्यानंतर भारत व पाद्दकस्तान ही दोन राष्ट्र द्दनमाभण झाली त्यामळेु 

ऄफगाद्दणस्तान च्या सीमा भारताला सलंग्न जरी राद्दहल्या नसल्या तरी या दोन्ही राष्ट्राचें 

सबंध द्दमत्रत्वाचे होते.दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्ती नतंर जग जेंव्हा  दोन गटात द्दवभागले गेले 

होते तेंव्हा ऄफगाद्दणस्तानने कोणत्याही गटात सामील न होता ऄद्दलप्त राहण्याचा द्दनणभय 

घेतला होता. ऄफगाद्दणस्तानचे हे धोरण भारताच्या ऄद्दलप्तता धोरणाशी जळुणार ेहोते. 

१६.७.१  

१९५० ते १९६० या कािखांडातीि सबांध: 

भारत-ऄफगाद्दणस्तान याचं्यामधी १९५० ते १९६०  या कालखडंातील सबंंधाचा द्दवचार 

करता या कालखडंातील ईभय राष्ट्राचें सबंध द्दमत्रत्वाचे होते. जानेवारी १९५० मध्ये 

भारताने ऄफगाद्दणस्तान बरोबर पद्दहला द्दमत्रत्वाचा करार घडववून अणला. या करारात 

दोन्ही राष्ट्रात राजनैद्दतक सबंध, शातंता, व्यापार, ईधोग, कृषी, ससं्कृद्दतक देवाणघेवाण 

अदींबाबत समन्वय राहील ऄसे जाहीर केले. ईभय राष्ट्रामंध्ये करार झाल्यानतंर 

ऄफगाद्दणस्तानचे राजे मोहम्मद झहीर हे फेब्रवुारी १९५८ मध्ये पंधरा द्ददवसाच्या भारत 

भेटीवर अले. नतंर ऄफगाद्दणस्तानचे परराष्ट्र मंत्री दाउद ह ेफेब्रवुारी १९५९ मध्ये भारत 

भेटीला अले. नतंर भारताचे पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरु सप्टेंबर१९५९ 

ऄफगाद्दणस्तानला गेले यातूनच ईभय राष्ट्रामंध्ये द्दमत्रत्वाचे सबंध प्रस्थाद्दपत झाले. 

१६.७.२  

१९६० ते १९७१ या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात भारत चीन याचं्यात कटुता द्दनमाभण झाली ऄसतानंाही ऄफगाद्दणस्तानने 

चीन बरोबर द्दमत्रत्वाचे सबंध प्रस्ताद्दपत केले त्याची खतं भारताला वाटली. पण 

ऄफगाद्दणस्तानने त्याचं्या सरुद्दक्षततेच्या दृष्टीने तो करार केला ऄसल्याने तो त्याचं्या दृष्टीने 
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योग्य होता म्हणून भारताने ऄफगाद्दणस्तान सबंधा बाबत दरुावा द्दनमाभण केला नाही. ईलट 

पाद्दकस्तान हा ईभय राष्ट्रांचा शतू्र ऄसल्याने या दोन्हीं राष्ट्रामंध्ये पनुः एकदा जवळीकता 

द्दनमाभण झाली. याच कालखडंात ऄफगाद्दणस्तानचे प्रधानमंत्री मोहम्मद यसूुफ व भारताचे 

पंतप्रधान लालबहादूर शािी १९६५ मध्ये वाटाघाटी होवून ईभय राष्ट्रामंध्ये अद्दथभक, 

शैक्षद्दणक, तादं्दत्रक व औद्ोद्दगक के्षत्रात द्दवकास करता येइल याच्या योजना अखण्यात 

अल्या. १९६६ पासून भारत-ऄफगाद्दणस्तान सबंधाला गती प्राप्त झाली. भारताचे 

ईपराष्ट्रपती झाकीर हुसेन यानंी कबलुला भेट द्ददली. तर ऄफगाद्दणस्तान राजांनी दसुऱ्याच 

वषी भारताला भेट द्ददली. यातूनच १९६९ मध्ये भारत-ऄफगाद्दणस्तान व्यापारी करार घडून 

अला. याच कालखडंात भारताने राद्दशयाबरोबर मैत्री केली तेंव्हा ऄफगाद्दणस्तानच्या मनात 

शकंा द्दनमाभण झाली होती. मात्र भरताच्या पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंी यानंी या रद्दशया बरोबरील 

द्दमत्रत्वाचा पररणाम ऄफगाद्दणस्तानवर होणार नाही याची हामी द्ददली. 

१६.७.३  

१९७२ ते १९८० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात ऄफगाद्दणस्तानमध्ये वाढलेल्या  अंतरराष्ट्रीय सबंंधामळेु भारताने ऄत्यतं 

कायभक्षमतेने ऄफगाद्दणस्तान बरोबरचे सबंध द्दटकद्दवण्यात यश सपंादन केले होते. 

सरुवातीला ऄफगाद्दणस्तानात दाउदची सत्ता जाउन तराकीची सत्ता अली होती. त्यामळेु 

बगतातने ऄफगाद्दणस्तान बाबत ऄद्दलप्तता बाळगली होती. मात्र भारतात सत्तान्तर होवून 

जेंव्हा जनता पक्षाचे सरकार अले तेव्हा ंपरराष्ट्र मंत्री ऄटलद्दबहारी वाजपेयी ऄफगाद्दणस्तान 

भेटीला गेले व त्यांनी ऄफगाद्दणस्तान बरोबर द्दमत्रत्वाचे सबंध कायम राहतील हे स्पष्ट केले. 

पण ऄलपवधीतच ऄफगाद्दणस्तान पररद्दस्थती बदलली. १९८९ मध्ये ऄफगाद्दणस्तानमध्ये 

राजकीय िातंी घडून अली. व ऄफगाद्दणस्तान मध्ये ऄमीनची सत्ता ईलथून तेथे 

बब्राककमाभलची सत्ता अली. तेंव्हा त्यानंी अपल्या मदतीसाठी रद्दशयन लष्ट्कराला पाचारण 

केले. या गोष्टीला ऄमेररका, चीन व पाद्दकस्तानने द्दवरोध केला. याही पढेु जावून ऄमेररका व 

चीनने रद्दशयाशी लढण्यासाठी ऄफगाद्दणस्तानला शिास्त परुद्दवण्याची मदत सरुू केली. 

पाद्दकस्तानी हिीत लष्ट्करी छावण्या सरुू झाल्या. ऄशा कठीण पररद्दस्थती भारतात 

सत्तान्तर झाले होते. कागेँ्रस सते्तवर अला होता. पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंींनी सते्तची सूते्र हाती 

घेतल्यानतंर सवभप्रथम रद्दशयाला ऄफगाद्दणस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याची वारवंार द्दवनतंी 

केली. तसेच ऄमेररकेसारख्या बड्या राष्ट्राने ऄफगाण बंडखोरानंा शिे परुवूनयेत ऄसे 

स्पष्ट सादं्दगतले. ऄफगाद्दणस्तान प्रश्न तेथील दोन गटाने परस्पर सामोपचाराने हाताळावा 

ऄशी द्दवनतंी ऄफगाद्दणस्तानमधील लोकानंा केली. ऄद्दलप्ततावादी राष्ट्राचं्या गटाला 

ऄनसुरून ऄफगाद्दणस्तान प्रश्न हाताळण्यात यावा ऄशी भूद्दमका भारताने सयंकु्त राष्ट्रसघंात 

माडंली. त्याला आगं्लंड व िान्सने पाद्दठंबा द्ददला. या कठीण प्रसगंात भारताचे 

ऄफगाद्दणस्तानला सहकायभ मोलाचे ठरले. त्यामळेुच ईभय राष्ट्रात मैत्रीचे सबंंध द्दटकण्यास 

मदत झाली. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-ऄफगाद्दणस्तान सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 



   

 

 

236 

१६.८ भारत भूतान सबांध  

भारताने भूतान बरोबर अपले सबंध प्रस्ताद्दपत करण्यासाठी सवभप्रथम ८ ऑगस्ट १९४९ 

रोजी कायम शातंता व मैत्री या घटकावंर अधारीत करार केला. व येथूनच ईभय राष्ट्राचं्या 

सहसबंंधाला सरुवात झाली होती. 

१६.८.१  

१९४९ ते १९५९ या कािखांडातीि सबांध: 

भारताची भूतान बरोबर मैत्री झाली होती पण भारताला द्दचतंा होती ती चीनची कारण 

चीनमध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्ताद्दपत झाल्यानतंर चीन भूतामंध्ये अपले प्रभावके्षत्र 

वाढवेल ऄशी भारताला भीती होती. १९५८ मध्ये भूतामंध्ये द्दवस्तारवादी धोरण सरुू केले 

भारत व भूतान ही दोन्ही राष्ट्र सतकभ  झाली. ऄशातच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंद्दडत 

जवाहरलाल नेहरु भतुानाला भेट द्ददली व या भेटीत पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल नेहरु व 

भूताचंा राजा याचं्यामध्ये दळणवळण साधने व अद्दथभक द्दवकास या द्दवषयावर प्रदीघभ चचाभ 

झाली.ऄशातच चीनने अपल्या देशातील द्दपक्टोररयलच्या ऄंकात भारताबरोबरच भूताचंा 

काही प्रदेश अपल्या ताब्यात ऄसल्याचे दाखद्दवले. चीनच्या द्दतबेटमधील हालचालीने 

भारत द्दचतंाग्रस्त झाला होता. त्यामळेुच भारताबरोबरच भूतांचा रक्षणाची जबाबदारी चीनची 

ऄसेल ऄसे भारताने स्पष्टपणे जाहीर केले. तसेच भारताचे तत्कालीन पतंप्रधान पंद्दडत 

जवाहरलाल नेहरू यांनी भूतांवरील अिमण हे भारतावरील अिमण ऄसेल ऄसे जाहीर 

केले. तसेच भारत या अिमणाला समथभपणे तोंड देइल ऄसे नमदु केले. 

१६.८.२  

१९५९ ते १९६५ या कािखांडातीि सबांध: 

चीन भूतामंध्ये अिमक होत अहे याची जाणीव भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंद्दडत 

जवाहरलाल नेहरुना झाली होती. म्हणूनच भूतामंध्ये राजकीय द्दस्थरता द्दनमाभण 

करण्यासाठी भूतानाला अद्दथभक मदत करण्याचे जाहीर केले.तेंव्हा भूताचें पंतप्रधान दोजी 

यानंी भारत सरकारपढेु माडंलेल्या योजनेवर चचाभ झाली. भारत भूतानच्या रस्ते 

द्दवकासासाठी भारताने १५ कोटी मंजूर केले. तसेच भूतानच्या द्दवकास योजनासंाठी 

प्रद्दतवषी ७ लक्ष देण्याचे मान्य केले. भारत-भूतान सीमेवर ५ कोटी रुपयाचंा जलद्दवद्तु 

प्रकल्प ईभारण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रानंी करार करून मंजूरी द्ददली.या द्दशवाय भारताकडून 

भूतानाला दळणवळण, अरोग्य, द्दशक्षण, शेती, खाणकाम, कुद्दटरोद्ोग यासाठी सदु्धा मदत 

देण्यात अली. ऄशातच भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शािी याचं्या नेततृ्वाखाली भूतांचे 

राजे याचंी कलकत्ता येथे भेट झाली. या भेटीत भूतानच्या अद्दथभक द्दवकासावर व ईभय 

राष्ट्राचं्या सबंधावर सखोल चचाभ करण्यात अली. 

 

 

 



 

 

 भारत अद्दण भारताची शेजारी राष्ट्र 
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१६.८.३  

१९६० ते १९८५ या कािखांडातीि सबांध: 

चीनकडून अपणासं सवाभ द्दधक धोका अहे याची जाणीव भूतानला होती. ऄशातच १९६४ 

मध्ये भूतानचे प्रधानमंत्री दोजी याचंी हत्या झाली. या हत्येनतंर दसुऱ्याच वषी भूताच्या 

नरशेवर हल्ला झाला. याच पाश्वभभूमीवर भूतान नरशे वागंचूक भारत भेटीला अले. तेंव्हा 

भारताने त्यांना भूतानच्या सरुद्दक्षतते बाबत सवभतोपरी जबाबदारीचे अश्वासन द्ददले. याच 

कालखडंात चीनी सैन्याने भूतानच्या डोकलाचं्या गवताळ भागालोकानंा त्रास देण्यास 

सरुुवात केली. याची तिार भारताने सयंकु्त राष्ट्रसघंाकडे केली. त्या तिारीस भूतानने ही 

दजुोरा द्ददला. याही पढेु जावून भूतानाला सयंकु्त राष्ट्रसघंाचे सभासदत्व द्दमळावे यासाठी 

भारताने प्रयत्न केले. १९७२  मध्ये भारताने भूतानला रस्ते, कालवे, दळणवळण, अरोग्य, 

द्दशक्षण, लघईुद्ोग यासाठी मदत करण्याचे मान्य केले. १९८३ मध्ये ईभय राष्ट्रात मोठा  

व्यापारी करार घडून अला. १९८५ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गाधंीं यांनी 

भूतानाल भेट देवून भारत भूतान सबंध ऄद्दधक दृढ केले. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-भूतान सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.९ भारत बाांगिादेश सबांध 

पाद्दकस्तानच्या द्दवभाजनातून बागंला देशाचा १९७१ मध्ये जन्म झाला. म्हणजेच पूवभ 

पाद्दकस्तान द्दवभाद्दजत होवून बागंला देशाची द्दनद्दमभती झाली. पाद्दकस्तानी लष्ट्कराच्या 

ऄत्याचाराद्दवरोधात भारताने पूवभ पाद्दकस्तान मधील जनतेला मदत केल्यामळेु बागंला 

देशाला सरुावतीला भारताबिल कृतज्ञता होती. जो पयांत शेख मजुीब हे बागंलादेशाचे 

ऄध्यक्ष होते तो पयांत या दोन्ही राष्ट्रात ऄत्यतं द्दजव्हाळ्याचे सबंंध होते. परतं ु१९७५ मध्ये 

शेख मजुीब व त्याचं्या कुटंुबीयाचंी ऄसतंषु्ट लष्ट्करानी द्दनघृभण हत्या करण्यात अली व सत्ता 

ताब्यात घेण्यात अली. लष्ट्कराच्या या धोरणामळेु बागंलादेशात राजकीय ऄद्दस्थरता 

द्दनमाभण झाली. ऄमेररका, पाद्दकस्तान व चीन या तीन राष्ट्रानंी बंगाल देशातील ऄद्दस्थरतेचा 

फायदा घेत बागंला देशात भारत द्दवरोधी वातावरण द्दनमाभण केले व भारत द्दवरोधी वातावरण 

द्दनमाभण झाल्या नतंर त्यानंी बागंलादेशात अपले ऄद्दस्तत्व द्दनमाभण करण्यास सरुवात केली. 

याचाच द्दवपरीत पररणाम होवून भारत-बागंलादेश सीमेजवळ सघंषभमय वातावरण द्दनमाभण 

झाले. पराक्का जवळ गगंा नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न, सीमा द्दनधाभरण प्रश्न, भारत 

येणाऱ्या द्दनवाभ द्दसताचंा प्रश्न, नागा व द्दमझो येथील बंडखोरांना होणारी मदत ऄसे ऄनेक प्रश्न 

द्दनमाभण झाले व हे प्रश्न ऄनतु्तररत राद्दहले. मात्र ऄसे ऄसतानाही भारताने बागंलादेशा बरोबर 

अपले चागंले सबंंध सातत्याने प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी प्रयत्न केले. वरील प्रलंद्दबत प्रश्न 

द्दनकाली लावण्यासाठी भारताचे सातत्याने प्रयत्न सरुू होते. गगंा पाणी वाटप वाद द्दनकाली 

लावण्यासाठी ईभय देशामंध्ये सयंकु्त सद्दमती स्थापन करण्यात अली. तसेच नागा व द्दमझो 

बंडखोराचंा प्रद्दतबंध करण्याचे बागंला देशानंी मान्य केले. भारत-बागंला देश मैत्री दृढ व्हावी 

म्हणून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाइ यानंी १९७८ मध्ये बंगाला देशाला 

भेट द्ददली. पढेु कागेँ्रसचे सरकार सते्तवर अल्यानतंर १९८० मध्ये भारत व बागंला 
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देशामध्ये करार होवून सीमा द्दनधाभरण, रले्वे, दळणवळण सोइ व ससं्कृद्दतक सहकायभ या 

घटकानंा ऄनसुरून सतत तीन वषे ईच्चस्तरीय बैठका घेण्यात याव्यात ऄसे ठरद्दवण्यात 

अले. १९८२ मध्ये बागंला दशेाचे नेततृ्व जनरल आशाभद याचं्या हाती अले. त्यानंी लष्ट्करी 

कायदा करून सधुारणाकंडे लक्ष देण्याची द्दनणभय घेतला. बागंलादेशाच्या बदलत्या 

पररद्दस्थतीला ऄनसुरून पनुः एकदा बागंलादेशाला मदत करण्याचा द्दनणभय भारताने घेतला. 

१९८५ मध्ये जेंव्हा बागंलादेशा मध्ये पूर येवून बागंला देशाचे मोठ्याप्रमाणात नकुसान 

झाले होते तेंव्हा भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गाधंी स्वतः बागंलादेशच्या दौऱ्यावर 

गेले होते. व त्यानंी या कठीण प्रसगंी बागंला देशाला मोठ्या प्रमाणात मदत करण्याचे जाहीर 

केले होते. या मदतीमळेु भारत-बागंला देश द्दमत्रत्वाचे सबंध सधुारण्यास मदत झाली. याच 

कालखडंात बागंला देशाने भारत परुस्कृत साकभ  पररषदेचे सदस्यत्व स्वीकारले. या नतंर 

ऄजून एक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे साकभ  पररषदेची बैठक बागंला देशाची 

राजधानी ढाका येथे अयोद्दजत करण्यात अली व या पररषदेचे ऄध्यक्षपद आशाभद यानंा 

देण्यात अले. या सवभच घडामोडींमळेु भारत- बागंलादेश सबंध पनुः एकदा दृढ होण्यास 

मदत झाली. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-बागंलादेश सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.१० भारत ब्रह्मदेश सबांध  

ब्राम्हदेश भारताचे शेजारी राष्ट्र ऄसून ब्रह्मदेशाचा समुार े९०० मैलाचा सीमा सलंग्न भाग 

भारताला जोडला अहे. ब्रह्मदेशाला द्दब्रद्दटशाचं्या बंधनातून मुक्त होण्याची पे्ररणा भारताकडून 

द्दमळाली. ४ जानेवारी १९४८ मध्ये ब्राम्हदेश स्वतंत्र झाला. 

१६.१०.१  

१९४८ ते १९६० या कािखांडातीि सबांध: 

ब्रह्मदेशाचे पाद्दहले राष्ट्राध्यक्ष उ नूयांचे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंद्दडत जवाहरलाल 

नेहरु यानंी ऄद्दभनदंन केले. व त्याना भारत व ब्रह्मदेशाचे सबंध द्दमत्रत्वाचे राहतील ऄसे 

अश्वासन द्ददले. ब्राम्हदेशात जेंव्हा उ नू सरकारच्या द्दवरोधात सरकार द्दवरोधी गटाने व 

साम्यवादी गटाने जेंव्हा अव्हान केले तेव्हा ं ब्रह्मदेशातील प्रचलीत सरकारला सवभतोपरी 

मदत करण्याचे अश्वासन द्ददले. व कृद्दतशील मदत केली. याही पढेु जावून ईभय राष्ट्रामंध्ये 

२९ सप्टेंबर १९५१ मध्ये व्यापारी करार झाला. नतंर तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान पंद्दडत 

जवाहरलाल नेहरू व ब्राम्हदेशाचे पंतप्रधान उ नू यानंी नागा टोळ्या ऄसणाऱ्या भारत-

ब्रह्मदेश सीमा प्रदेशात सयंकु्त दौरा केला. तसेच ब्रह्मदेशाला मदत म्हणून भारताने 

ब्रह्मदेशामध्ये चीनमधून येणाऱ्या बंडखोराचंा बंदोबस्त करण्यासाठी शिे परुद्दवली. पररणामी 

भारत-ब्रह्मदेश या दोन राष्ट्रामंधील सहसबंंध दृढ होण्यास मदत झाली. 

 

 



 

 

 भारत अद्दण भारताची शेजारी राष्ट्र 
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१६.१०.२  

१९६१ ते १९७० या कािखांडातीि सबांध: 

एका बाजूला भारत-ब्रह्मदेश मैत्री सबंंध दृढ होत ऄसतानंाच ब्रह्मदेशाने चीन बरोबर 

ऄनािमनाचा व सीमा द्दनधाभरणाचा करार केला. मात्र भारताला याची खतं नव्हती कारण 

भारताला फक्त ब्रह्मदेशा बरोबर अपले सबंध द्दटकद्दवणे गरजेचे वाटत होते. भारताने 

ब्रह्मदेशातील १९६२ मध्ये नव्याने द्दनमाभण झालेल्या नेद्दवन याचं्या सते्तला तत्त्वात मान्यता 

द्ददली. ऄशातच भारताचे परराष्ट्र मंत्री स्वणभद्दसगं यानंी ब्रह्मदेश भेट करून ईभय राष्ट्राचें 

सबंध दृढ केले. तसेच ब्रम्हदेशाचे जनरल नेद्दवन यांनी १९६५ मध्ये भारताला भेट द्ददली व 

भारत-ब्राम्हदेश मैत्री वाढद्दवण्यासाठी मदत केली. भारत ब्रह्मदेशात १९५१, १९५६ व 

१९६३२ या तीन वषाभत मोठे व्यापारी करार झाले होते. त्यामळंु भारत-ब्रह्मदेश या दोन 

देशामध्ये व्यापारी सबंध वाढीस लागण्यास मदत झाली. 

१६.१०.२  

१९७१ ते १९८० या कािखांडातीि सबांध: 

या कालखडंात भारत-ब्रह्मदेशन व्यापाराच्या द्दनद्दमत्ताने ब्रह्मदेशात स्थाद्दयक झालेल्या 

नागररकांचा प्रश्न ईभय राष्ट्रानंी द्दवचार द्दवद्दनमय करून सोडद्दवला. जेंव्हा भारताच्या 

पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंी ब्रह्मदेशाच्या दौऱ्यावर गेल्या होत्या तेव्हा ं ब्रम्हदेश सरकार बरोबर 

वाटाघाटी करून समुार े अठ हजार परदेशी नागररकानंा ब्रम्हदेशाचे नागररकत्व द्दमळवून 

देण्यात त्यानंा यश अले होते.या साठ हजार नागररकानं पैकी बहुतेक नागररक हे भारतीय 

होते. ब्रम्हदेश-भारत यांच्यामध्ये एक वादाचा मिुा म्हणजे सीमा द्दनधाभररत करण्याचा. 

म्हणजेच नागा व द्दमझो बंडखोरानंी भारतात द्दनमाभण केलेल्या ऄसतंोषाचा. या प्रश्नावर दोन्ही 

राष्ट्रानंी सीमा करार करून एक सद्दमती द्दनयकु्त करण्याचा द्दनणभय घेतला व हा प्रश्न 

द्दमटद्दवण्यासाठी प्रयत्न केले.तसेच १९८९० मध्ये ब्रह्मदेशाच्या नव्या २१ प्रकल्पानंा 

भारताने मदत करण्याचे अश्वासन द्ददले. पररणामी या दोन राष्ट्राचें सबंध दृढ होण्यास मदत 

झाली. 

आपिी प्रगती तपासा. 

१. भारत-ब्राम्हदेश सबंधाच्या माद्दहतीचे ऄवलोकन करा. 

१६.११ साराांश  

भारत अद्दण भारताच्या शेजारील राष्ट्राचंा द्दवचार करत ऄसतानंा अपण भारता शेजारील 

राष्ट्रे म्हणून पाद्दकस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाळ, ऄफगाद्दणस्तान, भूतान, बागंलादेश व 

ब्रह्मदेश या राष्ट्राचंा द्दवचार केला. या सवभच राष्ट्राबंरोबर अपल्या पंचशील तत्वाला 

ऄनसुरून अपले परराष्ट्र धोरण राबद्दवण्यासाठी सवभतोपरी प्रयत्न केले. या सहसबंंधाचा  

द्दवचार करत ऄसतानंा चीन व पाद्दकस्तानचे कटू ऄनभुव वगळता आतर शेजारी 

राष्ट्राबंरोबरचे भारताचे सबंध हे शातंतेचे व सहकायाभचे होते. ऄनेक राष्ट्राबंाबरोबरचे  

वादग्रस्त प्रश्न भारताने वाटाघाटीने सोडद्दवले. श्रीलंका, नेपाळ, ऄफगाद्दणस्तान, भूतान, 
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बागंलादेश व ब्रम्हदेश या राष्ट्रानंा मोठ्याप्रमाणात अद्दथभक मदत केली. या देशातील 

द्दनवाभ द्दसतानंा मदत केली. साकभ  पररषद व सयंकु्तराष्ट्रसघं या द्दठकाणी या राष्ट्राचें प्रश्न 

माडंण्यासाठी मदत केली. द्दवशेष म्हणज ेकोणत्याही राष्ट्रावर स्वतः कुरघोडी न करता जर 

दसुऱ्या राष्ट्राने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या गोष्टीला प्रद्दतकारात्मक ईत्तर 

देण्याचा प्रयत्न केला. पररणामतः चीन व पाद्दकस्तान वगळता भारताचे शेजारील 

राष्ट्राबंरोबरचे सबंध ऄत्यतं सलोख्याचे होते ऄसे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

१६.१२ प्रश्न  

१. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्वे स्पष्ट करा? 

२. भारत-पाद्दकस्तान सबंधावर एक दृद्दष्टके्षप टाका? 

३. भारत-चीन सबंधाचा अढावा घ्या? 

४. भारत-श्रीलंका सबंधाची माद्दहती स्पष्ट करा? 

५. भारत-ऄफगाद्दणस्तान सबंधावर चचाभ करा? 

६. भारत-भूतान सबंधाचे सद्दवस्तर द्दववेचन करा? 

७. भारत-बागंलादेश सबंंधावर भाष्ट्य करा? 

८. भारत-ब्रह्मदेश सबंधाची चचाभ करा? 

१६.१३ सांदभण  

१. डॉ.एन.एस.ताबंोळी, व्ही.पी.पवार - अधदु्दनक भारत. 

२. कठार ेऄद्दनल - अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास. 

३. डॉ मधकुर पाटील, डॉ. सनुील ऄमतृकर - समकालीन भारत. 

४. डॉ.समुन वैद् - अधदु्दनक भारत. 

५. डॉ.एन.एस.ताबंोळी - अधदु्दनक जग. 

६. के.सागर - अधदु्दनक भारताचा आद्दतहास. 

 

 

 

***** 
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१७ 

 भारत आणि आतंरराष्ट्रीय राजकारि 

घटक रचना 

१७.० ईद्दिष््टये 

१७.१ प्रस्तावना    

१७.२ भारताचे अंतरराष्ट्रीय  राजकारणा बाबतची द्दवचार  प्रणाली 

१७.३ भारत अद्दण ऄमेररका सबंध 

१७.४ भारत अद्दण रद्दिया सबंध 

१७.५ सारािं  

१७.६ प्रश्न  

१७.७ सदंभभ  

१७.० उणिष््टये  

१. भारताचे अंतरराष्ट्रीय राजकारणा बाबतची द्दवचार प्रणाली समजून घेणे. 

२. भारत अद्दण ऄमेररका सबंंधाचा  ऄभ्यास करणे. 

३. भारत अद्दण रद्दिया सबंंधाचा ऄभ्यास करणे. 

१७.१ प्रस्तावना  

द्दिद्दििाचं्या बंधनातून मकु्त होवून भारत स्वतंत्र झाल्यानतंर जागद्दतक राजकारणात भारताने 

ऄत्यतं सावध पावले िाकण्याचा  द्दनणभय घेताला. कारण भारताने पारतंत्र्याचे किू ऄनभुव 

ऄनभुवले होते. पनुः या गोष्टीची पनुरावतृ्ती नको तसेच अपल्या देिाच्या वाि्याला पनुः 

सघंर्भ नको. या ईिेिाना ऄनसुरूनच भारताने अपाले जागद्दतक राजकारणातील ध्येय-

धोरण राबद्दवण्याचा द्दनणभय घेतला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंद्दित जवाहरलाल नेहरु 

यानंा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे द्दिल्पकार मानले जाते.ते पंतप्रधान झाल्या नतंर त्यांनी 

स्वतःकिे परराष्ट्र खाते ठेवले होते.भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला ताद्दत्वक बैठक ऄसावी या 

बाबत ते अग्रही होते.अपल्या ऄभ्यासपूणभ ृषद्दष्टकोनातून व अपल्या तत्वद्दचतंानातून त्यांनी 

अपली अंतरराष्ट्रीय राजकारणातील परराष्ट्र नीती व परराष्ट्र द्दनतीची ताद्दत्वक बैठक 

द्दनद्दितच केली होती. भारतीय परराष्ट्र धोरणातील पंचिील व ऄद्दलप्तता चळवळ तसेच 

भारत अद्दण भारताचे िेजारी राष्ट्र या दोन घिकाचं्या माध्यमातून भारताच्या परराष्ट्र 

धोरणाची माद्दहती पाद्दहली अहे. या घिकात अपण भारत व भारताची अंतराष्ट्रीय 

राजकारणा बाबतची द्दवचारप्रणाली, तसेच दोन बि्या सत्ता ऄसणाऱ्या ऄमेररका व रद्दिया 

या राष्ट्राबरोबरचे सहसबंंध अदी मदु्यावर अपण द्दवचारमंथन करणार अहोत. 
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१७.२ भारताचची आतंरराष्ट्रीय राजकारिा बाबतची णवचार प्रिाली 

दसुर ेमहायदु्ध जगाच्या ृषष्टीने ऄत्यतं भयानक होते. दसुऱ्या महायदु्धात सहभागी झालेल्या 

राष्ट्राचें मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले होते तसेच नकुसान सहभागी न झालेल्या राष्ट्रांचे 

ही झाले होते. ऄिातच प्रत्येक राष्ट्राच्या मनात भीती तर होतीच पण त्यापेक्षाही जागद्दतक 

िातंताही प्रत्येक राष्ट्राला अवश्यक वाित होती. ऄिातच जागद्दतक िातंता प्रस्थाद्दपत 

करण्यासाठी सयंकु्त राष्ट्र प्रयत्निील होता. परतं ु सयंकु्त राष्ट्रसघंाला म्हणावे द्दततकेसे यि 

प्राप्त होत नव्हते. मात्र जागद्दतक राजकारणात ऄमेररका व रद्दिया या दोन बि्या राष्ट्राचं्या 

नेततृ्वाने दोन गि तयार झाले होते. अद्दण या गिामंध्ये पनुः एकदा िह-कििहाचे 

राजकारण सरुू झाले होते व यातूनच िीत यदु्धाचा अरभं झाला होता. ऄिा नाजूक 

पररद्दस्थतीत भारताने केवळ भारतालाच नव्हे तर भारतासह जगातील ऄनेक राष्ट्रानंा 

जागद्दतक िातंतेचे महत्व पिवून देण्यासाठी प्रयत्न सरुू केले होते. त्याच बरोबर या गिा-

तिाच्या राजकारणापासू ऄद्दलप्त राहण्याचे अवाहन केले होते. यातूनच पढेु ऄद्दलप्ततावादी 

चळवळीचा ईदय झाला.व या चळवळीततूनच जगातील काही समद्दवचारी राष्ट्र एकत्र अली 

व यातूनच द्दतसर ेजग द्दनमाभण झाले. भारताने दसुऱ्या महायदु्धानतंर जागद्दतक राजकारणात 

दोन गि द्दनमाभण झाल्या नतंर जगातील जी राष्ट्रे  परकीयाचं्या बाधंनातून मकु्त झाली अहते 

ऄिा राष्ट्रानंी या दोन बि्या गिापासून ऄद्दलप्त राहावे ऄसे द्दवनम्र अवाहन जगातील 

राष्ट्राना केले व त्याचा पररणाम ऄसखं्य राष्ट्रवार होवून ऄनेक राष्ट्रानंी ऄद्दलप्तता 

द्दवचारसरणी स्वीकारण्याचा द्दनणभय घेतला. भारताने अपल्या परराष्ट्र द्दनतीत स्पष्टपणे 

सादं्दगतले की मानव जातीच्या कल्याणासाठी जागद्दतक िांतता अवश्यक अहे. कारण 

जागद्दतक िातंतेच्या जोरावरच जगातील ऄद्दवकद्दसत व द्दवकसनिील राष्ट्रे स्वतःची प्रगती 

करू िकतील. तसेच या राष्ट्राचंा स्वतंत्र ऄद्दस्तत्वासाठी जागद्दतक िातंता ही अवश्यक 

अहे. भारताने अपल्या अंतरराष्ट्रीय तत्वप्रणालीचा एक भाग म्हणून जगातील कोणत्याही 

राष्ट्राचं्या लष्ट्करी करारामध्ये सहभागी न होणे या तत्वाचंा ऄवलंब केला. तसेच आतर 

राष्ट्रानंाही तसे अवाहन केले. त्याचाही पररणाम तत्कालीन जागद्दतक राजकारणावर द्ददसून 

अला. भारताने अपल्या द्दचंतनिील द्दवचारातून सम्राज्यवादला द्दवरोध, वसाहतवादाला 

द्दवरोध, विंभेदाला द्दवरोध, ऄद्दवकद्दसत व द्दवकसनिील राष्ट्राबंरोबर मैत्री व या 

द्दवचारसरणीचा स्वीकार करणाऱ्या सवभच राष्ट्रानंा अद्दथभक व आतर मदतीचे सहकायभ अदी 

गोष्टींना प्राधान्य द्ददले. पररणामी भारताचची अंतरराष्ट्रीय राजकारणा बाबतची द्दवचार 

प्रणाली जगातील ऄनेक राष्ट्रानंा अविल्याने या द्दवचारप्रणालीचा स्वीकार जगातील ऄनेक 

राष्ट्रानंी केला. 

१७.३ भारत आणि अमेररका सबधं  

भारत हे अद्दिया खिंातील सवाभत मोठे लोकिाही राष्ट्र तर ऄमेररका एक जगातील एक 

महासत्ता व सपंन्न राष्ट्र. दोन्ही राष्ट्रामंध्ये भौगोद्दलकृषष््टया हजारो मैलाचे ऄंतर. दोन्ही 

राष्ट्राचंी अंतरराष्ट्रीय राजकारणातील द्दवचारप्रणाली वेगवेगळी ऄसल्याने या दोन्ही 

राष्ट्राचें द्दवचार व कायभप्रणाली एकमेकानंा न पिल्याने परस्पर सबंंध द्दवरोधाभासाचे 

ऄसल्याचे अपल्याला पहावयास द्दमळतात. 

 



 

 

 भारत अद्दण अतंरराष्ट्रीय राजकारण 
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१७.३.१ परस्पर णवचारप्रिालीमधील फरक: 

भारत व ऄमेररका सबंधाचा द्दवचार करत ऄसतानंा सरुवातीला अपल्याला या दोन 

राष्ट्रातील द्दवचातप्रणालीचा द्दवचार करावा लागेल. दसुऱ्या महायदु्धानतंर ऄमेररकेने 

जागद्दतक राजकारणात अपले प्रभतु्व द्दनमाभण करण्यासाठी व साम्यवादाला द्दवरोध 

करण्यासाठी अपला एक स्वतंत्र गि द्दनमाभण केला होता. या गिात जगातील ऄनेक देिानंा 

ओढण्याचा प्रयत्न केला, गिात सहभागी होणाऱ्या ऄनेक राष्ट्राबंरोबर मैत्री करार करणे, 

ऄिा गिात सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रानंा मोठ्याप्रमाणात अद्दथभक मदत करणे. ऄिा 

राष्ट्रामंध्ये लष्ट्करी करार करणे या तत्वप्रणालीचा ऄवलंब केला होता. या ईलि भारताने 

दसुऱ्या महायदु्ध समाप्ती नतंर जागद्दतक िातंतेसाठी कोणत्याही दोन गिात सहभागी न 

होण्याचा द्दनणभय घेणे, जगातील आतर राष्ट्रानंा या गिापंासून ऄद्दलप्त राहण्याचे अवाहन 

करणे, जागद्दतक िातंतेसाठी या सवभच राष्ट्रानंी प्रयत्न करणे. वसाहतवाद, विंवाद, 

साम्राज्यवाद, लष्ट्करी करार या पासून ऄद्दलप्तत राहणे. प्रत्येक राष्ट्राने अपल्या 

सावभभौमत्वाला महत्व देणे, समद्दवचारी राष्ट्राने परस्परानंा अद्दथभक सहाय्य करणे व परस्पर 

समद्दवचारी राष्ट्रामंध्ये द्दमत्रत्वाचे व सहकायाभचे सबंध प्रस्ताद्दपत करणे. ही द्दवचारप्रणाली 

भारताची होती. दोन्ही राष्ट्रांच्या या  द्दवचारप्रणाली परस्पर द्दवरोधाभासी ऄसल्याने या 

दोन्ही राष्ट्रमध्ये सरुवातीपासून परस्पर द्दवरोधाभासी वातावरण होते. 

१७.३.२ चीनी सत्ता समर्थनावूनन मतभे : 

चीनमध्ये सरुवातीला लोकिाही द्दवचारप्रणालीला ऄनसुरून चगँ-काय-िेकची सत्ता होती. 

या सते्तला ऄमेररकेचा पाद्दठंबा होता. मात्र मोओच्या नेततृ्वाखाली साम्यवादी क्ातंी होवून 

चीनमध्ये सत्तान्तर झाले. या सत्तातंराला भारताने पाद्दठंबा द्ददला. चीनमधील सत्तातंरामळेु 

ऄमेररकेच्या साम्यवादी लढ्याची पीछेहाि झाली होती. त्या मळेुच ऄमेररकेच्या मनामध्ये  

भारताबदल् द्वेर् द्दनमाभण झाला                                  

१७.३.३ कोररयन प्रश्नावूनन मतभे : 

 कोररयन प्रश्नावरून परस्पर राष्ट्रामंध्ये मतभेद होते.दद्दक्षण व ईत्तर कोररयामध्ये परस्पर 

मतभेद होते यातूनच १९५० मध्ये कोररयन यदु्ध ईद्भवले होते. ईत्तर कोररयाला या यदु्धात 

मदत करण्यासाठी ऄमेररकेने सयंकु्त राष्ट्रसघंामार्भ त ईभारण्यात येणाऱ्या लष्ट्कराला सवभच 

सदस्य राष्ट्रानंी मदत करावी ऄसा ठराव मािंला. मात्र   रता   या ठरावाच्या बाजूने 

मतदान केले नाही. भारताला ऄसे वाित होते की कोररयन प्रश्न िातंतेच्या मागाभने सिुावा. 

भारताच्या या धोरणामळेु ऄमेररकेच्या गिाचे समथभन करणारी राष्ट्रे भारतावर नाराज 

झाली. ऄजून एक महत्वाचा प्रसगं घिला. ऄमेररकेने दद्दक्षण व ईत्तर कोररयाच्या 

द्दवभाजनाचा ठराव मािंला त्या ठरवास ही भारताने किािून द्दवरोध केला. तसेच भारताने 

कोररयन यधु्दाबाबत केलेली मध्यस्थीही ऄमेररकेला अविली नाही. पररणामी ऄमेररकेच्या 

मनात भारताबिल द्वेर्भावना द्दनमाभण झाली. 

१७.३.४ काश्मीर प्रश्नावूनन मतभे : 

सोद्दव्हएत सघं व  चीन या साम्यवादी द्दवचारसरणीच्या राष्ट्रांना व ऄद्दलप्तता-वादी धोरणाचा 

परुस्कार करणाऱ्या भारताला द्दनयतं्रणात ठेवण्यासाठी अपणांस पाद्दकस्तान ऄत्यतं ईपयकु्त 
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अहे याच ं ईिेिाने ऄमेररकेने पाद्दकस्तान बरोबर द्दमत्रत्वाचे सबंध प्रस्तद्दपत केले. 

पाद्दकस्तान बरोबर परस्पर सरंक्षणचा व मैत्रीचा करार केला. ऄमेररकेच्या या सधंीसाधू 

धोरणाचा भारताने किक िब्दात द्दनरे्ध केला.या द्दनरे्धानतंर ऄमेररकेने भारतास सांद्दगतले 

की ऄमेररका पाद्दकस्तानला देत ऄसणाऱ्या िस्त्रास्त्राचंा वापर भारत द्दवरोधासाठी करणार 

नाही.मात्र भारताने या ऄश्वासनाकिे दलुभक्ष केले. ऄमेररकेने पाद्दकस्तानला केलेल्या 

मदतीमळेुच पाद्दकस्तानचे लष्ट्करी सामर्थयभ वाढले होते. त्यामळेुच १९४७ ला पाद्दकस्तानने 

काश्मीरवर अक्मक केले व काश्मीरचा एकततृीयािं प्रदेि काबीज केला तेव्हा ं भारताने 

ऄमेररकेला द्दवनतंी केली की पाद्दकस्तानला या व्याप्त प्रदेिातून सैने मागे घेण्यास सागंावे. 

मात्र या मागणीकिे ऄमेररकेने दलुभक्ष केले. जेंव्हा भारत-पाद्दकस्तान बाबतचा काश्मीर प्रश्न 

सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या सरुक्षा सद्दमतीकिे गेला तेंव्हा ऄमेररकेने या प्रश्नाला भारत- पाद्दकस्तान 

तंिा ऄसे स्वरुप द्ददले. या प्रसगंी ऄमेररकन प्रद्दतद्दनधीनी काश्मीरचे भारतातील 

द्दवलीनीकरण हे कायदेिीर अहे व काश्मीरचे सवभभौमत्व भारताकिे अहे ऄिी कबलुी 

द्ददली. मात्र ऄसे ऄसूनही ऄमेररकेने पाद्दकस्तानला अक्मक ठरद्दवण्यास नकार द्ददला व 

पाद्दकस्तान ची पाठराखण केली. काश्मीरच्या घिना सद्दमतीने जेंव्हा १९५४ मध्ये 

काश्मीरच्या भारतातील द्दवलीनीकरणावर द्दिक्का मोतभब केला तेंव्हा भारताने या घिनेचे 

समथभन केले. मात्र या बाबीवर ऄमेररकेने प्रखर िीका केली. पाद्दकस्ताननच्या द्दवनतंीवरून  

काश्मीरचा प्रश्न पाद्दिमात्य राष्ट्रानंी सरुक्षा सद्दमतीत पनुः ईकरून काढला याचा र्ायदा घेत 

ऄमेररकेने ऄसे सादं्दगतले की सयंकु राष्ट्रसघं अयोद्दजत सवभमताद्वार े हा प्रश्न द्दनकाली 

काढावा.या साठी ऄमेररकेने २४ जानेवारी १९५७ मध्ये ठराव मािंला व दसुरा ठराव १४ 

रे्िवुारी १९५७ मध्ये मािूंन काश्मीर च्या द्दनलभष्ट्करीकरणासाठी सयंकु राष्ट्रसघंाच्या सेना 

पाठवण्यात ऄसे सागंण्यात अले. ऄमेररकेने मािंलेल्या या ठरवास द्दििन, ऑस्रेद्दलया व  

क्यबुाने पाद्दठंबा द्ददला. ऄमेररकेचे भारत द्दवरोधी धोरण केवळ भारतपोिीऄसणाऱ्या 

द्वेर्भावनेतूनच द्दनमाभण झाले होते. यातूनच काश्मीर प्रश्नाचंा ऄमेररकेने भारतद्दवरोधी 

धोरणासाठी परुपेरु वापर केला होता हे द्दसद्ध होते. 

१७.३.५ गोवा प्रश्न: 

भारताला स्वातंत्र्य जरी द्दमळाले ऄसले तरी दीव, दमण व गोवा या वसाहती पोतुभगीजाचं्या 

ताब्यात होत्या. या द्दतन्ही वसाहती स्वतंत्र भारतात द्दवलीन कराव्या ऄसे भारताला वाित 

होते.मात्र ऄमेररकेने साम्यवादाद्दवरूद्ध ईभारलेल्या नािो करारात पोतुभगाल सदस्य 

ऄसल्याने ऄमेररकेने पोतभगालची बाजू घेतली व भारताच्या या द्दतन्ही वसाहत 

द्दवलीनीकरणाला द्दवरोध केला. म्हणजेच ऄमेररकेची गोवा द्दवलीनीकरण द्दवर्यक भूद्दमका 

प्रद्दतकुल होती. १९५५ मध्ये सोद्दव्हएत नेते बलु्गालीन व कु्िचेव भारत भेिीला अले तेंव्हा 

त्यानंी  गोवा प्रश्नावर भारताला पाठींबा देवून यरुोपीय वासहतवादाचा द्दधक्कार केला. 

सोद्दव्हएत सघंाच्या पाठींब्यानंतर गोवा प्रश्न वािाघािीने सोिवावा ऄसा सल्ला पोतुभगाल   

ऄमेररकेने द्ददला मात्र या सल्ल्याकिे पोतुभगालाने दलुभक्ष केले. गोव्या बाबत भारताने वारवंार 

ऄमेररका व द्दििनला स्पष्ट कल्पना द्ददली होती. तरी पण पोतुभगालाने गोव्याबाबत सतत बारा 

वरे् ऄिमठेुपणाची भूद्दमका घेतली होती. ऄसे ऄसूनही भारताने गोव्या बाबत सयंमाची 

भूद्दमका घेतली होती.मात्र ऄसे ऄसतानंाही भारताने गोव्यावर कारवाइ करू नये या बाबतीत 

ऄमेररका सतत दिपण अणत होता. मात्र भारताने ऄमेररकेच्या दिपणाला बळी न पिता 
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गोवा ताब्यात घेतला. व गोवा प्रश्नाबाबत ऄमेररका भारताची किी ऄिवणूक करत होता हे 

जगाच्या द्दनदिभनास अणून द्ददले. 

१७.३.६ अमरेरकेचे भारत-पाक युद्धाबाबतचे धोरि: 

भारताने स्वीकालरलेले ऄद्दलप्ततावादी धोरण व भारताला होणारी सोद्दव्हएत सघंाची मदत 

यामळेु ऄमेररकेचे भारताबाबतचे धोरण ऄनकुुल नव्हते. काश्मीर प्रश्न सरुू ऄसतानंा 

सातत्याने ऄमेररकेने सातत्याने पाद्दकस्तानची बाजू घेवून पाद्दकस्तानच्या बाजूचे समथभन 

केले होते व पाद्दकस्तानची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याही पढेु जावून 

सोद्दव्हएत सघं, चीन व सोद्दव्हएत सघंाची मैत्री ठेवणाऱ्या भारतावर जरब ठेवण्यासाठी एका 

लष्ट्करी तळाची गरज होती व ती गरज पाद्दकस्तान किून पूणभ होणारी होती. यामळेु 

ऄमेररकेचे धोरण पाद्दकस्तानच्या ृषष्टीने ऄनकूुल होते.याचा र्ायदा घेवून १९६५ मध्ये 

पाद्दकस्तानने भारतावर अक्मक केले मात्र भारताने या अक्मणाला चोख ईत्तर देवून 

पाद्दकस्तानचा पराभव केला. ऄमेररकेने जरी भारत द्दवरोधी धोरण ऄवलंबले ऄसले तरी 

अद्दथभक ृषष्टीकोनातून दबुभल ऄसणाऱ्या भारतीय ऄथभव्यवस्थेला मदत करण्याचे काम 

थोि्यार्ार ऄंिी सरुू ठेवले होते. ऄनदुान कजे व तादं्दत्रक मदत स्वरूपात ही मदत सरुू 

ठेवली होती. यामळेुच दोन्ही राष्ट्रामंधील व्यापार सतत वाढत चालला होता. ऄमेररकेचे 

ऄध्यक्ष जॉन केनेिी यांच्या कारद्दकदीत ही मदत सरुु होती. १९७१ मध्ये पनुः एकदा 

पाद्दकस्ताननी अक्मक धोरणाचा ऄवलंब करून भारतावर अक्मण केले. ऄसे ऄसतानंाही 

ऄमेररकेने सयंकु्त राष्ट्रसघंात व सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या बाहेर पाद्दकस्तानची बाजू ईचलून 

धरली. ऄमेररकेने पाद्दकस्तान ऐवजी भारताला अक्मक ठरवून दोन्ही राष्ट्रानंी अपले 

लष्ट्कर मागे घ्यावे ऄसा प्रस्ताव सरुक्षा पररर्देत मािंला. याही पढेु जावून द्दनक्सनने 

पाद्दकस्तानचे तकुिे करण्याचा व पाद्दकस्तान पूणभ द्दगळंकृत करण्याचा भारताचा हेतू अहे 

ऄसा जहरी प्रचार ऄमेररकेने सरुू केला. या कालावधीत ऄमेररकेने  भारताची अद्दथभक 

मदत बंद केली.मात्र पाद्दकस्तानला अद्दथभक व लष्ट्करी मदत सरुू ठेवली. मात्र भारताद्दवरुद्ध 

ऄमेररकेने पाद्दकस्तानला पाठद्दवलेली ऄण्वस्त्राचंी मदत येण्यापूवीच भारताने पाद्दकस्तानचा 

पराभव केला. त्यामळेु पढुील गोष्टी साध्य करण्यात ऄमेररकेला ऄपयि अले. 

१७.३.७ १९७२ नंतरचे भारत- अमरेरका सबंध: 

भारताच्या पंतप्रधान आंद्ददरा गांधी याचं्या कुिल नेततृ्वाने पाद्दकस्तानवर द्दवजय द्दमळाल्याने 

अद्दियायी राजकारणात भारताचा प्रभाव वाढला होता.ऄिातच भारत रद्दियाच्या बाजूने 

झकूु नये म्हणून ऄमेररकेने भारतास पनुः एकदा अद्दथभक मदत देण्यास सरुुवात केली. मात्र 

ऄमेररकेने द्दहदंी महासागरात लष्ट्करीकरण केल्याबिल भारताने ऄमेररकेचा द्दनरे्ध केला. 

दरम्यानच्या कालखिंात ऄमेररकेने द्दव्हएतनामावर बॉम्ब हल्ले वाढद्दवल्याने भारताने 

ऄमेररकेवर िीका केली. १९७४ मध्ये भारतात अणीबाणी लागू केल्यानतंर ऄमेररकेने 

भारतावर िीका केली. या परस्पर द्दवरोधी भूद्दमकेमळेु२९७४ ते १९७७ या कालखिंात 

भारत- ऄमेररका सबंधात दरुावा द्दनमाभण झाला. 
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१७.३.८ १९७७ नंतरचे भारत- अमरेरका सबंध: 

१९७७ मध्ये भारतात सत्तान्तर झाले. जनता पक्ष सते्तवर अला. ऄमेररकेने या नव्या 

सरकारचे स्वागत केले. ऄमेररकेने जनता सरकार बरोबर अपले सबंध स्नेहाचे ठेवले. 

ऄमेररकेचे नेततृ्व करणाऱ्या द्दजमी कािभरने भारताबरोबर अपले सबंध चागंले ठेवले. 

पररणामी दोन्ही राष्ट्राचंी किुता कमी झाली. स्नेहभाव द्दनमाभण झाला.ऄमेररकेचे ऄध्यक्ष 

द्दजमी कािभरने १९७८ मध्ये भारत भेि केली. भारताचे पंतप्रधान मोरारजी देसाइ ऄमेररका 

दौऱ्यावर गेले. दरम्यान ईभय राष्ट्रात व्यापारवाढ व अद्दथभक सहकायाभचे करार झाले. 

तारापूर येथील ऄणभुट्टीस यरुदे्दनयम देण्याची तयारीही ऄमेररकेने दिभद्दवली. मात्र याची 

ऄंमलबजावणी झाली नाही. द्दहदंी महासागरात ऄमेररकेने सतत लष्ट्कर वाढद्दवणे व 

पाद्दकस्तानला सतत लष्ट्करी मदत करणे या दोन कारणावरून पनुः एकदा दोन्ही राष्ट्रामंध्ये 

दरुावा द्दनमाभण झाला. 

१७.३.९ १९८० नंतरचे भारत- अमरेरका सबंध: 

जनात सरकार जावून पनुः एकदा पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंींनच्या कागेँ्रस सरकार सते्तवर 

अले.त्यानंी िेवि पयंत ऄमेररकेबरोबर सलोख्याचे सबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नतंर 

त्याचंी हत्या झाली. त्याचं्या नंतर राजीव गाधंी सते्तवर अले. त्यानंी १९८५ मध्ये ऄमेररका 

दौरा केला. भारताच्या धोरणाबाबत त्यानंी ऄमेररकेचे ऄध्यक्ष रोनाल्ि ररगन यांच्याबरोबर 

चचाभ केली. जागद्दतक िातंता द्दिकद्दवण्यासाठी ईभयता चचाभ झाली. पंतप्रधान राजीव 

गाधंीना ऄमेररकन कागेँ्रसपुढे भार्ण करण्याचा मान द्दमळाला. ऄमेररकन भािंवल 

गुतंद्दवण्यापेक्षा ऄमेररकन कंपन्यांना भारतात अवाहन करण्यात अले. यातूनच भारत 

ऄमेररक ऄद्दथभक के्षत्र द्दवकद्दसत होण्यास मदत झाली. 

आपली प्रगती तपासा. 

१. भारत-ऄमेररका सबंध कसे होते त्याची माद्दहती तपासा. 

१७.४ भारत आणि रणिया सबधं  

भारत-रद्दिया सबंंधाचा द्दवचार करता या राष्ट्राचें सबंध ऄत्यतं जवळचे व स्नेहाचे 

होते.रद्दियाने जरी दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनतंर  जागद्दतक राजकारणात अपला स्वततं्र 

गि तयार केला ऄसला तरी भारताला व रद्दिया या दोन्ही राष्ट्रमध्ये ऄत्यतं परस्पर 

सहकायाभचे नाते होते. जेंव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा भारताच्या हगंामी सरकारचे नेततृ्व 

पंद्दित जवाहरलाल नेहरूनी घेतले होते. तेंव्हा पंद्दित जवाहरलाल नेहरुनी अपल्या 

भार्णात सादं्दगतले होते की भारताचे परराष्ट्र धोरण हे ऄद्दलप्ततेचे राहील. भारताचे जगातील 

जसे आतर राष्ट्राबंरोबर द्दमत्रत्वाचे सबंंध अहेत तसेच ते ऄमेररका व रद्दिया बरोबरही 

राहतील. येतूनच खऱ्या  थांने भारत-रद्दिया सबंंधाची सरुवात झाली. 

१७.४.१ भारत-रणिया सुरवातीचे सबंध: 

भारताला स्वातंत्र्य द्दमळाल्यानतंर काही अठवि्यातच पंतप्रधान पंद्दित जवाहरलाल 

नेहरुनी अपली भद्दगनी श्रीमती द्दवजयालक्ष्मी पंद्दित याचंी द्दनयकु्ती सोद्दव्हएत सघंातील 
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भारताची पद्दहली राजदूत म्हणनु केली. मासँ्को मध्ये श्रीमती द्दवजयालक्ष्मी पंद्दित यानंी 

आंग्लंि व ऄमेररका वकालतीिी जास्त सबंध ठेवल्याने रद्दिया नाराज झाला व या दोन 

राष्ट्रामंध्ये दरुावा द्दनमाभण झाला.म्हणजेच भारत रद्दिया सबंधाची सरुवात दरुाव्याने झाली. 

१७.४.२ अन्नधान्य पुरावठ्या सं भाथतला प्रश्न: 

भारतात ऄन्नधान्य तिुविा द्दनमाभण झाला होता. ऄन्नधान्य परुवठा करण्यासाठी 

करण्यासाठी भारताची ऄमेररकेबरोबर बोलणी सरुू झाली होती.मात्र या बाबतीत ऄमेररका 

िाळािाळ करत होती. पढेु या प्रश्नाकिे ऄमेररकेने पूणभपणे दलुभक्ष केले. मात्र भारताच्या ऄिा 

या कठीण प्रसगंी रद्दियाने भारताला ऄन्नधान्य परुवठा करण्याचा द्दनणभय घेतला.तसेच 

भारताने या ऄन्नधान्याची द्दकंमत भारतातील ताग, रबर व कापूस या वस्तूंच्या माध्यमातून 

चकुवली तरी चालेल ऄसे सादं्दगतले.व तातिीने रद्दियाने ऄन्नधान्याच्या मदतीसाठी 

ऄन्नधान्यानी भरलेली चार जहाजे भारताकिे रवाना केली. त्यामळेु भारताचा तत्कालीन 

कालखिंातील ऄन्नधान्याचा प्रश्न सिुण्यास मदत झाली. 

१७.४.३ काश्मीर प्रश्न व रणियाची भूणमका: 

काश्मीर प्रश्नावरून भारत व पाद्दकस्तानमध्ये संघर्भ सरुू होता. या सघंर्ांतून पाद्दकस्तानने 

भारतावर हल्ला केला. सततच्या सघंर्ाभमळेुच भारताने हा प्रश्न सयंकु्त राष्ट्रसघंापढेु ठेवला. 

आंग्लंि व ऄमेररकेने सातत्याने पाद्दकस्तानला या प्रश्नानावरून सहकायभ करण्याचा प्रयत्न 

केला. मात्र ही चकुीची पररद्दस्थती लक्षात घेवून रद्दियाने भारताच्या बाजूने ठामपणे ईभा 

राहण्याचा द्दनणभय घेतला. १९५१ मध्ये सरुक्षा पररर्देत भारताची बाजू ईचलून धरली. 

तसेच १९५२ मध्ये आंग्लंि व ऄमेररकेने केलेल्या पाद्दकस्तानच्या बाजूचे जोरदार खिंन 

केले.तसेच कश्मीरमध्ये सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या र्ौजा पाठद्दवण्याचा आंग्लंि व ऄमेररकेच्या 

पाद्दठंब्याचा जोरदार खिंन केले. पनुः एकदा आंग्लंि व ऄमेररकेने काश्मीर प्रश्न ईकरून 

काढून १९५७ मध्ये कश्मीरमध्ये सयंकु्त राष्ट्रसघंाच्या र्ौजा पाठद्दवण्याचा खोिसाळ 

प्रस्ताव मािंला तो प्रस्ताव रद्दियाने नाकाराद्दधकाराच्या जोरावर ईधळून लावला. म्हणजेच 

अंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीर प्रश्न मोिीत काढण्यासाठी भारताला रद्दियाची महत्वपूणभ 

मदत झाली. 

१७.४.४ गोवा प्रश्न व म त: 

भारताला स्वातंत्र्य द्दमळूनही गोव्यावर भारताचे वचभस्व प्रस्थाद्दपत झाले नव्हते. म्हणूनच  

दीव, दमण व गोवा भारतात द्दवलीन करण्यासाठी रद्दियाने भारताला द्दनःसकंोचपणे पाद्दठंबा 

द्ददला. स्वतंत्र भारतात गोवा ही वसाहत पोतुभगीज्याचं्या ताब्यात राहावी ही एक 

लाचं्छनास्पद गोष्ट अहे ऄसे ईद्गार भारत भेिीवर अलेल्या बलु्गद्दनन यांनी काढले. तसेच 

जेंव्हा भारताच्या पनुरभेिीसाठी अले होते तेंव्हा त्यानंी गोवा प्रश्नाबाबत अमची तमु्हाला 

कायम सहानभूुती ऄसेल ऄसे स्पष्ट केले. गोवा प्रश्न हा भारताचा ऄंतगभत प्रश्न 

ऄसल्याकारणाने सयंकु्त राष्ट्रसघंा पढेु मािंण्याचा प्रश्न ईद्भवत नाही ऄसा यदु्दक्तवाद केला व 

प्रश्न सरुक्षा सद्दमतीपढेु येवूनये यासाठी प्रयत्न केले. मात्र पोतुभगालला आंग्लंि व ऄमेररकेचा 

पाद्दठंबा ऄसल्याने हा प्रश्न पाद्दिमात्य राष्ट्रानंी सरुक्षा सद्दमतीपढेु अणला मात्र हा प्रश्न 
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रद्दियाच्या मदतीने ईधळून लावण्यात भारताला यि अले म्हणजेच गोवा प्रश्न मोिीत 

काढण्यामध्ये सदु्धा भारताला महत्वपूणभ ऄिी मदत झाली. 

१७.४.५ चीन आक्रमिाबाबतची भूणमका:  

भारत चीन यदु्धजन्य पररद्दस्थतीत रद्दियाने कोणाची बाजू घ्यावी ऄसा प्रश्न द्दनमाभण झाला 

होता .कारण भारत जसा रद्दियाचा द्दमत्र अहे तसाच चीन सदु्धा साम्यवादी द्दवचारप्रणालीला 

ऄनसुरून रद्दियाचा द्दमत्र होता. १९५९ मध्ये भारत-चीन सीमा प्रदेिात सघंर्भ सरुू झाला 

तेंव्हा रद्दियाने या दोन्ही राष्ट्रानंा सामोपचाराने सीमावाद प्रश्न सोिवावा ऄसे अवाहन केले. 

मात्र या अव्हानास चीनकिून प्रद्दतसाद द्दमळाला नाही. जेंव्हा १९६२ भारत-चीन यदु्ध झाले 

तेंव्हा रद्दियाने भारताची बाजू घेतली. तसेच भारताला अक्मक ठरद्दवण्याचा चीनच्या 

धोरणाला द्दवरोध केला. तसेच रद्दियाने चीनला परुवत ऄसलेला खद्दनज तेलाचा  परुवठाही 

बंद केला.तसेच साम्यवादी गिाचं्या राष्ट्राकंिून चीनच्या या अक्मणाचा द्दनरे्दही केला. 

पररणामतः चीनच्या भारत द्दवरोधी अक्मणाला पायबंद बसला. म्हणजेच भारत-चीन यधु्द 

कालखिंात सदु्धा भारताला रद्दियाची महत्वपूणभ ऄिी मदत झाली. 

१७.४.५ सुएझ कालवा पेचप्रसंग: 

आद्दजप्तने १९५६ मध्ये सएुझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले.याचा राग म्हणून आस्त्रायलने 

आद्दजप्तवर हल्ला केला. आस्त्रायल पाठोपाठ आंग्लंि व फ्ासंनेही आद्दजप्तवर हल्ला केला. 

ऄमेररकेने मात्र द्ददखाउपणाने तिस्थता दाखद्दवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारत व रद्दियाने 

या हल्ल्याचा किक द्दनरे्ध केला. तसेच तातिीने सएुझ प्रश्न वािाघािीने सोिद्दवण्यात यावा 

ऄिी सूचना भारताने केली या सूचनेला रद्दियाने पाद्दठंबा द्ददला. त्यामळेु सएुझ प्रश्नावर 

दोन्हीं राष्ट्राचें एकमत होते हे द्दसद्ध झाले. 

१७.४.६ हगंेरी प्रश्नाबाबत भारताची भूणमका: 

१९५६ मध्ये पाद्दिमात्यांना ऄनकूुल ऄसणारा ईठाव रद्दियाने लष्ट्करी कारवाइ करून 

दिपून िाकला. या कारवाइचा पाद्दिमात्य राष्ट्राने कठोर िब्दात द्दनरे्ध केला मात्र एका 

राष्ट्राने दसुऱ्या राष्ट्रात र्ौजा पाठवून लष्ट्करी कारवाइ करणे म्हणजे त्या राष्ट्राच्या 

सावभभौमत्वाला धक्का पोहचद्दवणे ऄसे रद्दियाच्या बाबतीत या लष्ट्करी कारवाइ बाबत  

भारताने सामान्य द्दवधान केले.म्हणजेच रद्दियाचा या प्रसगंा बाबत द्दधक्कार केला नाही. 

रद्दिया बाबतचे ऄिाच प्रकारचे द्दवधान यगुोस्लाद्दव्हयाने केले. तसेच हा प्रश्न सरुक्षा 

सद्दमतीमध्ये मािंला तेंव्हा या प्रश्नावंर भारताने मतदान केले नाही. म्हणजेच हगेंरी प्रश्नावरून 

ईभय राष्ट्रात द्वेर्भावना द्दनमाभण होणार नाही याची खबरदारी भारताने घेतली. 

१७.४.७ १९६५ त े१९७० या कालखंडातील भारत रणिया सबंध: 

या कालखिंाच्या सरुवातीला  भारत-पाद्दकस्तान यदु्ध झाल्याने अद्दियाच्या  राजकारणात 

रद्दियाला स्थान द्दमळद्दवण्याची सधंी ईपलब्ध झाली होती. रद्दियन पंतप्रधान कोसीजन 

यानंी या सधंीचा र्ायदा घेण्यासाठी दोन्ही राष्ट्राचं्या प्रमखुांना पत्र पाठवून यदु्धबंदीसाठी 

अवाहन केलं. व दोन्ही राष्ट्रामंध्ये मध्यस्थी करण्याची तयारी दिभद्दवली. सयंकु्त 

राष्ट्रसघंाच्या चचेच्या वेळी कोणाची बाजू घेतली नाही. मात्र काश्मीर हा भारताचा 
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ऄद्दवभाज्य घिक अहे याचा पुनरभईच्चार केला. तसेच ईभय राष्ट्रामंधील यदु्ध थाबंद्दवण्यात 

रद्दियाला यि अले. व भारत व पाद्दकस्तान मध्ये तािकंद करार सरुू झाला. पाद्दकस्तानचे 

राष्ट्राध्यक्ष अयबुखान व भारताचे पंतप्रधान लालबहादू िास्त्री याचं्यामध्ये वािाघािी होवून 

तािकंद करारावर सह्या झाल्या. मात्र त्याच रात्री पंतप्रधान लालबहादू िास्त्री 

रृदयद्दवकाराचा झिका अला व त्यामध्ये त्याचंा मतृ्यू झाला. द्दवरोधकानीं लालबहादूर 

िास्त्रीनवर रद्दियाने दबाव अणण्याचा प्रयत्न केला मात्र लालबहादूर िास्त्रींननतंर सते्तवर 

अलेल्या पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंींनी यांनी दोन वेळा मासँ्कोला भेि द्ददली. व भारताचे 

राद्दियाबरोबरचे सबंध कायम द्दिकद्दवण्यासाठी प्रयत्न केले. याच कालखिंात एक िकंास्पद 

घिना सरुू होती ती घिना म्हणजे रद्दिया पाद्दकस्तानला िस्त्रासे्त्र परुद्दवतो. या घिनेमळेु 

भारताच्या मनामध्ये  रद्दियाच्या बाबतीत िकंा द्दनमाभण झाली. रद्दियाचा या पाठीमागचा 

ईिेि म्हणज े पाद्दकस्तानने ऄमेररकेच्या गिात पूणभपणे जावू नये ऄसाच होता. मात्र 

भारताला पण ही भीती वाित होती की ऄमेररका, चीन, पाद्दकस्तान याचंा एक गि जर तयार 

झाला व रद्दिया जर अपल्याला सोिून गेला तर अपण एकाकी पिू. ऄिातच दोन गोष्टी 

ऄजून पढेु अल्या होत्या पद्दहली गोष्ट म्हणजे रद्दियात प्रकाद्दित झालेल्या नकािात 

काश्मीरच्या काही भागात चीनचा प्रदेि दाखद्दवण्यात अला. तर दसुरी गोष्ट म्हणजे भारत-

पाद्दकस्तान मधील र्राक्का पाणी प्रश्नावर रद्दिया भारतावर दबाव अणण्याचा प्रयत्न 

करणार अहे. भारत रद्दिया सबंंधात किुता द्दनमाभण झाली होती.ऄिातच पाद्दकस्तानचे 

राष्ट्राध्यक्ष अयबुखान यांना राष्ट्राध्यक्ष पदावरून दूर करण्यात अले. त्याचं्या जागी 

याह्याखान सते्तवर अले.त्यानंी चीन व ऄमेररकेबरोबर अपले सबंध ृषढ केले पररणामी 

रद्दियानी पाद्दकस्तान बरोबरचे सबंध तोिून िाकले. त्यामळेु भारताची द्दचतंा दूर झाली. 

१९७१ मध्ये पाद्दकस्तानने पूवभ बंगालमध्ये लष्ट्करी कायदा करून तेथील नागररकावंर 

ऄत्याचार केले तेंव्हा रद्दियाने हा प्रश्न सामोपचाराने सोिद्दवण्यासाठी पढेु यावे ऄिी 

अवाहन केले मात्र पाद्दकस्तानने यास प्रद्दतसाद द्ददला नाही.ईलि ऄमेररका व चीन याचं्या 

सोबत मैत्री वाढद्दवण्यास सरुवात केली. त्यामळेु रद्दिया ऄिचणीत अला होता. म्हणूनच 

रद्दियाने पनुः एकदा भारताबरोबर सबंध ृषढ केले. 

 १७.४.८ भारत-रणिया मैत्री करार: 

भारत व रद्दियामध्ये १९७१ मध्ये घिून अलेला हा करार ऄत्यतं  महत्वाचा मनाला 

जातो. हा करार वीस वर्ाभसाठी होता. या करारात बारा कलमे होती. दोन्ही देिानंी 

एकमेकाचें स्वातंत्र्य, सावभभौमत्व व प्रादेद्दिक ऄखिंत्व कायम राखावे, एकमेकाचं्या ऄंतगभत 

कारभारात ढवळाढवळ करूनये जागद्दतक िातंतेसाठी व द्दस्थरतेसाठी सयंकु्त 

राष्ट्रसघंामार्भ त िस्त्रास्त्र स्पधेस अला घालण्यासाठी प्रयत्न करणे, विंवाद व वसाहतवाद 

द्दवरुद्ध लढणाऱ्या गिानंा मदत करणे, अंतरराष्ट्रीय समस्यावर परस्पर द्दवचारद्दवद्दनमय 

करणे, दोन्ही राष्ट्रामंध्ये व्यापारी व सासं्कृद्दतक सबंध प्रस्ताद्दपत करणे, द्दवज्ञान व तंत्रज्ञान 

के्षत्रात सहकायभ वाढद्दवणे. भारताने ऄद्दलप्ततावादी गि सोिून रद्दिया गिात जाण्याचा मागभ 

द्दनद्दित केला अहे ऄिी िीका द्दवरोधी गिाने केली मात्र तत्कालीन पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंींनी 

या कराराचे समथभन केले व त्यानंी ऄसेही स्पष्ट केले की भारत व रद्दियाची मैत्री पारपंररक 

अहे .व हा करार जागद्दतक िातंतेसाठी ईपयकु्त अहे. 
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१७.४.९ भारत-पाणकस्तान युद्धातील रणियाची भूणमका: 

१९७१ मध्ये पाद्दकस्तानने भारतावर अक्मण केल्यानतंर ताबितोब रद्दिया भारताच्या 

बाजूने ईभा राद्दहला. रद्दियाच्या सीमेजवळ चाललेल्या या यदु्धामळेु रद्दियाच्या सरुद्दक्षततेला 

धोका पोहचू िकतो म्हणून पाद्दकस्तानने हे यधु्द बंद करावे ऄसा द्दनवाभणीचा आिारा 

रद्दियाच्या सरकारी वतृ्तपत्राने पाद्दकस्तानला द्ददला. तसेच या यदु्धात आतर कोणत्याही 

राष्ट्राने हस्तके्षप करण्याचा प्रयत्न केला तर रद्दिया तो हस्तके्षप खपवून घेणार नाही. 

रद्दियाच्या या धोरणामळेु चीन व ऄमेररकेला या यधु्दापासून दूर ठेवण्यात रद्दियाला यि 

अले. ऄल्पावधीतच भारताने हे यदु्ध द्दजकंले. १९६१ मध्ये भारत-पाद्दकस्तान या दोन 

राष्ट्रामंध्ये द्दसमला करार झाला. या मदतीमळेु रद्दिया हा भारताचा खरा द्दमत्र अह ेह ेद्दसद्ध 

झाले. 

१७.४.१० जनता राजवटीतील भारत-रणिया सबंध: 

१९७७ मध्ये भारतात सत्तान्तर झाले. भारतात जनता पक्ष सते्तवर अला.मागील सरकारने 

रद्दियाबरोबर सरुू ठेवलेले द्दमत्रत्वाचे धोरण या सरकारने तसेच पढेु सरुू ठेकेले.भारताचे 

परराष्ट्र मंत्री ऄिलद्दबहारी वाजपेयी व रद्दियाचे परराष्ट्र मंत्री ग्रोद्दमको यांची भेि झाली. 

जनता सरकारने भारत-रद्दिया मैत्री कायम राहतील ऄसे रद्दियाला अश्वासन द्ददले. या 

कारारादरम्यान रद्दियाने भारताला मदत करण्याचे मान्य केले. भारताचे पंतप्रधान मोरारजी 

देसाइ यानंी १९७८ व १९७९ मध्ये मासँ्कोला भेि द्ददली. तसेच ईभय राष्ट्रानंी 

ऄणिुक्तीचा वापर जागद्दतक िातंतेसाठी व द्दवकासासाठी करण्याचा द्दनणभय घेतला. या सवभ 

घिनाक्मामंळेु ईभय राष्ट्रामंध्ये जवळीकता वाढली. भारतात पनुः सत्तान्तर झाले. कागेँ्रस 

पक्ष सते्तवर अला. या कालखिंात एक पेच प्रसगं द्दनमाभण झाला होता. 

ऄर्गाद्दणस्तानमधील बिाक कमालचे असन स्थीर करण्यासाठी रद्दियन लष्ट्कर 

ऄर्गाद्दणस्तानात अले होते. रद्दियाच्या या हस्तके्षपावर सयंकु्त राष्ट्रसघं व सयंकु 

राष्ट्रसघंाबाहेर रद्दियावर िीका होवू लागली. या प्रसगंी भारताच्या पंतप्रधान आंद्ददरा गाधंी 

यानंी मतु्सिीपनाणे मागभ काढला. रद्दियाने ऄर्गाद्दणस्तानातून सैन्य बाहेर काढावे तसेच 

पाद्दकस्तान व ऄमेररकेनेही ऄर्गाद्दणस्तानमधला हस्तके्षप थाबंवावा. तसेच होता. 

ऄर्गाद्दणस्तानमधील बिाक कमालच्या सते्तला राजनैद्दतक मान्यता द्ददली. यातून रद्दिया-

भारत याचें सबंध दरुावणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात अली होती. पंतप्रधान आंद्ददरा 

गाधंींच्या हत्येनतंर राजीव गांधी यानंी भारताच्या पंतप्रधान पदाची धरुा अपल्या हाती 

घेतली त्यानंीही भारत-रद्दिया सबंध ृषढ करण्याचा नेिाने प्रयत्न केला. 

आपली प्रगती तपासा. 

१. भारत रद्दिया सबंध कसे होते त्याची माद्दहती तपासा. 

१७.५ सारािं     

भारत अद्दण अतंरराष्ट्रीय राजकारण या घिकाचंा द्दवचार करतानंा अपण सवभप्रथम 

भारताच्या अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या द्दवचारप्रणालीचा ऄभ्यास केला ज्यामध्ये अपण 

भारताने ऄद्दलप्तता, िातंता, परस्पर सहकायभ, ऄंतगभत सावभभौमत्व, वसाहतवादाला द्दवरोध, 
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विंवादाला द्दवरोध, ऄनाक्मणतत्वाचा ऄवलंब, लष्ट्करी करार व लष्ट्करीकरणाला द्दवरोध 

अदी तत्वाचंा ऄवलंब कसा केला याची माद्दहती पाद्दहली. त्याच बरोबर जागद्दतक 

राजकारणातील महासत्ता म्हणून कायभरत ऄसणाऱ्या ऄमेररकेबरोबर भारतचे सबंध ह े 

अपापल्या द्दवचारप्रणालीला ऄनसुरून परस्पर द्दवरोधाभासी कसे होते, चीनमध्ये राष्ट्रीय 

सरकार बदलून साम्यवादी द्दवचार प्रणालीचे सरकार अल्यानतंर ऄमेररकेच्या मनात 

भारताबिल द्वेर्भाव कसा द्दनमाभण झाला, कोररयन प्रश्नावरून भारतानी केलेली मध्यस्ती 

ऄमेररकेला क अविली नाही, काश्मीर प्रश्नावरून ऄमेररकेने भारताला किा पद्धतीने 

ऄिचणीत अणण्याचा प्रयत्न केला, गोवा द्दवलीनीकरण प्रश्नात ऄमेररकेने पोतुभगालला का 

मदत केली नतंर भारत ऄमेररका सबंंधात बदल कसे झाले अदी घिकाचंी माद्दहती पद्दहला. 

या सवभ घिसकावंरून ऄसे स्पष्ट होते की ऄमेररकेने भारताला सहकायभ करण्याऐवजी सतत 

कोंिीत पकिण्यासाठी प्रयत्न केला. भारत रद्दिया सबंंधाचा द्दवचार करता या दोन्ही राष्ट्रांचे 

सबंधभारताला  सलोख्याचे होते. भारताला ऄन्नधान्य तिुविा होता तेंव्हा केलेली मदत, 

रद्दियाने भारताला काश्मीर प्रसगंी केलेली मदत, रद्दियाने भारताला गोवा प्रश्नावर केलेली 

मदत, तसेच भारतावर चीनने जेंव्हा अक्मण केले तेंव्हा रद्दियाने भरता बाबतची घेतलेली 

भूद्दमका, सएुझ कालवा प्रश्न प्रसगंी भारत रद्दियाने सयंकु्तपणे केलेला द्दनरे्ध, पाद्दकस्तानला 

जेंव्हा मदत सरुू केली तेंव्हा दोन राष्ट्रामंध्ये द्दनमाभण झालेली किुता, भारताला दोन भारत-

पाक यदु्धामध्ये रद्दियाने केलेली मदत, अद्दण पढेुही या दोन राष्ट्रामंध्ये ृषढ झालेले 

कायमस्वरूपी सबंध. या सवभ घिामोिींचा ऄभ्यास या घिकामंध्ये अपण केला अहे. या 

दोन्हीं बि्या सत्ताबंरोबर भारताने सहसबंंध प्रस्ताद्दपत करतानंा दाखद्दवलेला दूरृषष्टीपणा 

द्दनद्दितच अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ईपयकु्त व महत्वपूणभ होता. 

१७.६ प्रश्न  

१. भारत-ऄमेररका सहसबंंधाचा अढावा घ्या. 

२. भारत-रद्दिया सहसबंंधाचा अढावा घ्या. 
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