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सं पादक य.....
मराठवाडा हा पूव पासून मागासलेला िवभाग हणून ओळखला जातो . या िवभागात सामािजक, आिथक, शै िणक सम या मोठ् या माणात आहेत. या दुगम भागातील
बीड िज ातील परळी वैजनाथ हे एक बारा योितिलगापैक पाचवे योितिलग हणू न उ लेख इितहासात आलेला आहे. तसेच परळी येथील वै नाथ मंिदर हे अ योितिलग
समजले जाते. येथील िमळाले या एका िशलालेखाव न हे मं िदर ाचीन असावे असा अं दाज काढता येत ो. पूवकडील जु या घाटा या एका दगडावर इ. स. 1108 अशी न द आहे.
याव न येथील योितिलग ाचीन मं िदर आहे हे मा िनि त सां गता येते.याच िठकाणी मराठवाड् यातील एक अ ग य जवाहर िश ण सं थेचे, वै नाथ कॉलेज परळी वैजनाथ हे 1968
पासू न ानदानाचे काय करत आहे.
आज या काळात सं पणू जगावर कोरोना सार या संसगज य रोगाचे सावट पसरलेले आहे. आप या देशात व महारा ात या रोगाची प रि थती भयावह िनमाण झालेली आहे.
या रोगां चा फै लाव कमी हो यासाठी शासन मोठ् या माणात य न करत आहे. याच दर यान यूजीसी व िव ापीठ यां नी वक ॉम होम ही सं क पना पुढे आणली. यानुसार ा यापकां नी
घरी बसून शै िणक काम करावे , यामुळे ा यापक व संशोधकां ना िश ण े ाचा िव तार कर यासाठी व सं शोधकां ना वाव दे यासाठी एक िदवसीय रा ीय आंतरिव ाशाखीय
वेिबनार िद. 3 जून रोजी इितहास, समाजशा व ािणशा िवभागां तगत आं तरिव ाशाखीय रा ीय वेिबनारचे आयोजन “महारा ातील दूर ी नेतृ व :लोकनेते गोपीनाथराव मुं ड”े या
िवषयावर होत आहे.
समकालीन महारा ाचा राजक य इितहास लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां या िशवाय पूण होऊ शकत नाही. सं पणू भारत देशातील इतर मागासवग य, दिलत, वं िचत,
उपेि त व अ पसं यां क समुदायाचा ते बु लदं आवाज होते. सामािजक समतेसाठी हो याक रता आवाज उठवणारां चा लोकनेता हणून यां ची याती होती. देशभरातील इतर
मागासवग यां या देशा या राजक य पटलावर नावा पास येत असताना यां चे अकाली दुदवी िनधन होणे, हे बहजन समाजाची फार मोठी हानी आहे य सं पतात, परं त ु यां चे िवचार
हे अजरामर असतात. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबां नी िनमाण के लेले सामािजक यायाची िवचारधारा आजही महारा ाला दीप तं भा माणे मागदशक घेत आहे.
महारा ाचे राजक य, सामािजक, आिथक व शेती िवषयक ाची उ म जाण असणारा तसेच ाम पातळीपासून ते देश पातळीवर सव राजक य िनवडणुक चा अनुभव
असणारा नेता हणून यां ची याती होती, असा नेता आप यातून िनघू न जाणे, ही महारा ासाठी दुदवी बाब आहे . या महामानवा या िवचाराचा धागा पकडू न आम या महािव ालयात
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यां या 6 या पु य मरण िदनािनिम एक िदवशीय वेिबनारचे आयोजन कर यात आले आहे. या काय मा या उ ाटक हणून बीड िज ा या खासदार
डॉ. ीतमताई गोपीनाथराव मुडं े यां या ह ते होणार आहे. काय माचे बीजभाषक प ी,डॉ ता याराव लहाने ,(सं चालक ,वै क य िश ण व सं शोधन मुं बई ) मुख या याते ,कु लसिचव
डॉ मीना कु टे ( SNDT,िव ापीठ मुं बई ), ी िखमेश बिढया ( सं घटक, सं घष वािहनी व सिचव, िवदभ ाथिमक िश क सं घ ,नागपुर ) ाचाय डॉ िव ल घुले ( राजिष शाह कॉलेज
परभणी ) हे ा यापक, सं शोधक, िव ा याना यां ना लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे साहेब यां या कायािवषयी मागदशन करणार आहेत . याक रता 370 ा यापकां नी ऑनलाईन रिज ेश न
के लेले आहे, जवळ पास 62 शोधिनबं धाची आम याकडे आ याची न द आहे. या वेिबनार या मा यमातू न आले या शोधिनबं धाची पि का कािशत के ली जाणार आहे. या
वेिबनारसाठी पि म बं ग ाल, कनाटक, गु जरात आिण महारा ातू न ा यापकां नी िनबं ध पाठिवले आहेत .
हा वेिबनार आयोिजत कर याक रता जवाहर िश ण सं थेचे स माननीय अ य मा. जुगलिकशोर लोिहया, उपा य डॉ. दे.घ. मुं ड,े ी फु लचं दराव कराड, सिचव ी
द ा पा इटके , कोषा य ी सुरे श अ वाल तसेच सं थेचे सव पदािधकारी महािव ालयाचे ाचाय डॉ.आर. के . इ पर, उप ाचाय डॉ. ही. जे. च हाण, डॉ. जे. ही. जगतकर, ा यापक
ितिनधी ा. डी के . आं धळे यां नी सहकारी के याब ल यां चा आभारी आहे. तसेच आमचे सव ा यापक िम , िश के र कमचारी, सेवक वग तसेच ात-अ ात यां नी आ हाला
य व अ य रीतीने सहकाय के ले यां चा मनःपूवक आभार मानतो.या वेिबनार म ये आले या शोधिनबं धाची अ पावधीत शोधिनबं ध मरिणका तयार क न िद याब ल
िव ावाता पि लके शन परळी वैजनाथ व यां चे सव कमचारी बांधव यां चे मनःपूवक आभार.......
ध यवाद!
----------------------------------------सम वयक--------------------------------------डॉ. बाबासाहेब शेप, इितहास िवभाग मु ख-फोन न.9922224155
-डॉ. रमे श राठोड, समाजशा

िवभाग मु ख-फोन न. 9922224511

-डॉ. ही. बी. गायकवाड, ाणीशा िवभाग-फोन न. 9423324891
वै नाथ कॉलेज, परळी-वैजनाथ
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Gopinathji Munde Saheb:
A Phoenix Who Fought for the Welfare of the Common Masses
Dr. Ramakant Dnyanobarao Mundhe
Head, Department of English & IQAC Coordinator,
Sant Tukaram College of Arts & Science, Parbhani

ABSTRACT
“Change does not roll in on the wheels of inevitability,
but comes through continuous struggle.
And so we must straighten our backs
and work for our freedom.
A man can't ride you unless your back is bent.”
Martin Luther King Jr.
(https://www.brainyquote.com/quotes/martin_luther_king_jr_121065?src=t_struggle)
The above cited lines are composed by Martin Luther King Jr., a great leader and spokesperson
of civil rights movement in America. These lines are more thought provoking and expressing the
realistic view of a struggler who fought against the odd evils in the society. The human history is
full of innumerable heroes and hero-worships, who after their tenure worshipped by the next
coming generations as a God. These people have spent their entire life for the welfare of the
society without making any difference of caste, creed, region and religion. These great people
always saw the God in human and practiced the concept of service to man is service to God, in
their practical life.
The present research article is a sincere attempt to focus on the struggle of a great social
warrior Late Shri Gopinath Munde Saheb who spent his entire life for the sake of the common
masses and also for the welfare of the suppressed, oppressed and downtrodden people
belonging to his region as well as of the country. After his unfortunate accidental death on June
3rd 2014, today also people remember him because of his immortal work for the common
masses in India; even he is praised as the God of the poorer and the sufferer people. On the
occasion of his death anniversary, the present article intends to enlighten the life and struggle of
Late Shri Gopinathji Munde Saheb.
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Immortal Work for the Common Masses, Praised as the God of the Poorer and the Sufferer
People.
The above cited lines are composed by Martin Luther King Jr., a great leader and spokesperson
of civil rights movement in America. These lines are more thought provoking and expressing the
realistic view of a struggler who fought against the odd evils in the society. The human history is
full of innumerable heroes and hero-worships, who after their tenure worshipped by the next
coming generations as a God. These people have spent their entire life for the welfare of the
society without making any difference of caste, creed, region and religion. These great people
always saw the God in human and practiced the concept of Service to man is service to God, in
their practical life.
The present research article is a sincere attempt to focus on the struggle of a great social
warrior Late Shri Gopinath Munde Saheb who spent his entire life for the sake of the common
masses and also for the welfare of the suppressed, oppressed and downtrodden people
belonging to his region as well as of the country. After his unfortunate accidental death on June
3rd 2014, today also people remember him because of his immortal work for the common
masses in India; even he is praised as the God of the poorer and the sufferer people. On the
occasion of his death anniversary, the present article intends to enlighten the life and struggle of
Late Shri Gopinathji Munde Saheb.
Marathwada region is one of the seven regions of Maharashtra State. This region is considered
as backward region due to insufficient natural sources and lack of industrial zone. The people of
this region are mostly, economical backward because there is no scope for the earning wages.
Instead of all these problems, the people living here are trying to live their life and making
continuous efforts to overcome the struggling situations. Marathwada region is always neglected
by the State ruling Governments due to the incapable political power and leadership of
Marathwada region. A very few noteworthy leaders who came in power and belonging to
Marathwada tried their best for the overall development of Marathwada region. Among them is
Late Shri Ashokrao Chavan, Late Shri Vilasrao Deshmukh (Both were the former Chief
Ministers of Maharashtra State).
Apart from these two leaders, one of the most noteworthy politicians belonging to Marathwada
region is Late Shri Gopinathji Mundhe Saheb. He is the only leader who without any political
family background and with continuous struggle proved himself as a successful political person.
Shri Mundhe was first elected as a Zilla Parishad Member from Ujani zilla parishad circle in the
year 1978. Then due to his social work and public contact he was elected five times as Member
of Legislative Assembly from Renapur Assembly, District Beed. During 1991 to 1994, Gopinathji
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Munde Saheb also worked as Opposition Leader in Maharashtra Legislative Assembly. He
proved himself as one of the best opposition leader in the history of Maharashtra Legislative
Assembly. This great leader was also praised by the opposition leaders like Late Chief Minister
of Maharashtra Shri Vilasrao Deshmukh. His opposite party leaders were cordially used to say
him that Munde Saheb was a miracle stick. Thus, Munde Saheb ruled over the millions of hearts
of his followers as well as on the hearts of the opposition leaders. This great persona, who
never overjoyed in his success time and never got frustration in his downfall situations, was
really a great mass leader. He was always very careful about the welfare and development of
the common people. He was a leader working on the ground level.
Munde Saheb was the only leader among the Maharashtra politicians who knew his followers by
their names. All over Maharashtra, whenever he visited at different places for the social work,
during the public speeches he used to utter the names of his native followers and his friends
who were belonging to the farmers and laborers classes. People were overwhelmed by the
charismatic appearance of this man, who was a very simple living and high thinking personality.
Munde Saheb fought for the welfare of the farmers, peasants and the agriculturalists. As the
opposition leader, he forced the ruling party government to discuss over the issues of power cut
in rural area and made the government to ponder upon the rescheduling of the power cut in
rural area. He tried his level best to make sustainable developments in the farming as well as
water managements particularly in Marathwada region which was the dry belt and not having
sufficient irrigation sources. The then government, was forcing to launch the Enron project of
electricity. It was high in costing and the common people and farmers could not bear the costing
of Enron electricity supply. As an opposition leader, Munde Saheb strongly opposed the Enron
project and the government has to stop the Enron project. Thus, this Messiah of the farmers
saved thousands of farmers of Maharashtra from the clutches of the economical torturing under
the name of Enron project. The name and fame of Shri Gopinathji Munde Saheb has made
impacts in the minds of the common masses throughout Maharashtra. Thousands of people
were rushing to attend his public speeches. Due to his busy schedule, sometimes, he could not
be able to reach the organized public speech spot in the given time. People in the strength of
thousands were waiting for hours for their leader. They were eager to attend his speech and to
see him. All this has proven beneficial for his political party, Bhartiya Janata Party. The Bhartiya
Janata Party, previously known as the party of the limited classes of Maharashtra, then under
the capable leadership of Shri Munde Saheb, becomes the party of the common masses.
Munde Sasheb provided opportunities to the leaders belonging to the common masses. Shri
Pasha Patel, belonging to a farmers family and also belonging to the Muslim community, under
the leadership of Munde Saheb, has been given an opportunity of becoming Member of
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Legislative Council for Latur, Maharashtra. Thus Sri Munde Saheb, changed the face of
Bhartiya Janata party, Maharashtra and created a chain of leaders like Shri. Raosaheb Danve,
Shri Eknathji Khadse, Shri Vinod Tawade and a lot which is not possible to put on the paper. All
these leaders chosen by Shri Munde has proven their best for the party development in
Maharashtra and the result was that Bhartiya Janata Party once totally set aside in Maharashtra
again came in capacity as a party of the common masses. The central party leaders of Bhartiya
Janata Party took notice of Shri Munde’s devotion towards party and Shri Munde was appointed
as the Maharashtra Region President of Bhartiya Janata Party.
While working for his party, Shri Munde also was trying to provide the possible development
sources to the farmers of Marathwada region. The sugarcane production in Marathwada was in
trouble. The cause was the farmers were unable to send their sugarcanes to the factory
because the sugarcane factories were far away from their farms and they could not afford the
transportation of their sugarcanes. Considering these facts, Shri Munde started Baidyanath
Sugarcane factory at Parali Baidyanath and Pangeshwar Sugar mills at Pangaon, Renapur.
Thus, he solved the problem of the farmers of Marathwada region. Due to this the farmers
started to take sugarcane products in their fields and their economical condition has become
sound. Shri Munde encouraged the farmers and always helped them in all types of problems.
He solved individual problems of thousands of farmers. Later on, he also started Amba
Sugarcane factory at Ambejogai and Sant Jagmitra Naga Cooperative cotton mill at Parali. Shri
Munde, in corporate sector started Baidyanath cooperative Bank and also started Ethanol
project. The purpose behind creating all these corporate sectors was to provide the wages and
the earning sources to the young and qualified youths of Marathwada region. He gave bread
and butter source to the common masses. Thousands of employees belonging to Marathwada
region have given opportunities in the various banks and sugarcane factories which were
started by Shri Munde Saheb. Munde Saheb has become a God for all the peasants and
workers families. Munde Saheb was very much anxious about the problems of the sugarcane
factory workers as well as sugarcane cutter workers. He made several agitations against the
government and forced the government to provide the basic facilities to the sugarcane factory
workers.
Shri Gopinath Pandurangrao Munde, the third son among the five children of
Pandurangrao and Limbabai Munde, a family of a farmer living in a small village, Nathra, taluka
Parali, has really fought for his community and become the God of the common people. In the
year 1995, with the aliens of Shivsena and Bhartiya Janata party, the Government of
Maharashtra was established. Shri Gopinath Munde, the son of a farmer, belonging to backward
area like Marathwada, has taken oath as the Deputy Chief Minister, Energy Minister and Home
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Minister of the Government of Maharashtra. He was on the post for five years i.e. from 1995 to
1999. As the Home Minister of Maharashtra, Shri Munde took initiative to finish the underworld
kingdom of the notorious people like Daud Ibharahim. He encouraged the police department
officers and assured them that he will be with them in any condition. The police came in force
due the support of their Honorable Home Minister. It was the first time in Maharashtra that crime
ratio has become lower. There was a fear of Shri Gopinath Munde Saheb, in the minds of the
criminals and the gangsters. Shri Munde during his tenure as a Home Minister of Maharashtra
brought various police development schemes. He also built new living quarters for the police
families. Besides, as the Minister of Energy, he made recruitment of the new staff in electricity
board. These recruitments were purely impartial and as per the eligibility, thousands of common
youths have got an opportunity of services in M.S.E.B. board. Shri Munde was never trapped in
any kind of corruption allegations, as it was not taught to him from his family and from his
surroundings.
Besides, working as a State leader, Munde Saheb also made their active leading
involvement in the development policies and activities of the Central Government of India. On
the party level, he worked as the Joint Secretary and Vice President of Bhartiya Janata Party.
Thus, he enrolled the leadership of the common masses on the central level. He was elected
as Member of Parliament from Beed Loksabha Assembly in 2009 parliament election and also
in 2014 Loksabha election. On May 26th 2014, Late Shri Gopinathji Munde Saheb took oath as
the Cabinet Minister of Rural Development, Minister of Drinking Water and Sanitation and
Minister of Panchayat Raj, Government of India, 15th Legislative Assembly. He was given fourth
number responsibilities in rank in Central Government of India. All was well for the common
masses in Maharashtra as their God was there in the capacity of the ruling government as the
Cabinet Minister and people were waiting to welcome Shri Munde Saheb after the huge victory
achieved by him for his people. But…, it is said that the person who is loved by all is more loved
by God. Shri Munde Saheb, the most respectable, the most lovable, the most nearest, the most
dearest to all his family, followers, lovers and for the peasants, farmers, workers and by all the
citizens of Maharashtra, on the very unfortunate morning on June 3rd 2014, after one week of
the oath ceremony of Government of India Ministry, has faced a car accident in New Delhi. He
lost his life in this unfortunate accident. Unbelievable the news is for all his loving people. Even
today all these people are Waiting for their Mahatma. (The Great Man!)
Websource:
<https://www.brainyquote.com/quotes/martin_luther_king_jr_121065?src=t_struggle>.

Web.02

June 2020.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Gopinath_Munde>. Web.02 June 2020
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2
GOPINATH MUNDE : A HISTORICAL STEP
Dr.Anju Tiwari
Assistant Professor, Department Of Social Science
Dr.C.V.Raman University,Kota ,Bilaspur,Chhattisgarh

Gopinath Pandurang Munde (12 December 1949 – 3 June 2014) was a huge Indian politician
from Maharashtra. And most popular Leader in Maharashtra called as a 'Lokneta'. He was a
senior leader of the Bharatiya Janata Party (BJP) and Union Minister for Rural Development
and Panchayati Raj in Narendra Modi's Cabinet, Four Number in Seniority Ranking which. He
was a member of Maharashtra's Legislative Assembly (MLA) for five terms during 1980–1985
and 1990–2009. He was also the leader of opposition in the Assembly during 1992–1995.
He had held the post of Deputy Chief Minister of Maharashtra in 1995–1999.[1] Munde was
elected to Lok Sabha in 2009 and 2014, and served as the deputy leader of the BJP in the Lok
Sabha. He was appointed in Modi's cabinet and took the oath on 26 May, but died in New Delhi
a week later on 3 June 2014. As per media reports he died in a road accident. However, on 21
Jan 2019, a US hacker claimed that Mr. Munde was murdered.He is the shortest served
Cabinet minister ever in Indian history.

Childhood and education
Munde was born in Parali, Maharashtra, on 12 December 1949, to Pandurang and
LimbabaiMunde in a middle class Vanjari farmer's family.
His primary education was in the village that did not have a school building. The "school" was
held under the shade of a tree. He was an average student; not very bright, not a dullard either.
He moved on to tehsil town Parali for the secondary education in the Zilla Parishad School. He
used to go to Arya Samaj Mandir everyday to read newspapers and books and listen to
discourses given by men of wisdom. After matriculation, he joined the college in Ambejogai for
graduation in Commerce. He did not have political background in his family, yet he was drawn
to the students' movement in the college. He became a kingmaker of sorts, ensuring victory of
members of his group though he did not win an election even once during those four memorable
years.
Munde attended a government primary school, in Nathra village, Beed district where classes
were conducted "under a tree". He later attended the Zilla Parishad high school in Parali. He
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obtained a B.Com. from college in Ambejogai. .Subsequently, he studied at the ILS College in
Pune.
After Gopinath Munde became Rural Dev. Minister in 2014, controversy erupted over his
educational qualification. According to the affidavit submitted to Election Commission by Munde
for the Lok Sabha elections, he graduated from New Law College, Pune in 1976 but the college
was established in 1978 . Later it was confirmed that the degree was issued by the Pune
University and not by the college. He has done a BCom and a BGL. he did an LLB for two years
from the ILS College. However, it isn't the college that issues the degree certificate, it's Pune
University.
Political career
Munde got involved in politics when he met Pramod Mahajan, a friend and colleague in the
college. As a member of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, he took part in the agitation
against the state of emergencyimposed by the then Prime Minister Indira Gandhi. He was
incarcerated in the Nashik central jail until the Emergency was lifted.
In 1971, he associated with the campaign of the Bharatiya Jana Sangh candidate in the Lok
Sabha election in the Beed constituency.He attended the Rashtriya Swayamsevak Sangh's
Shiksha Varga (Training Camp) held in Pune that year. He soon became the Sambhajinagar
Mandal Karyavah, looking after half a dozen shakhas of the RSS, and subsequently, the incharge of its Pune City Students' Cell. Later, he was made a member of the executive
committee. The Janata Party by this time had split, and the Bharatiya Janata Party, founded by
the leaders the erstwhile Bharatiya Jana Sangh had come into existence. Munde was made
President of the Maharashtra unit of the BJP's youth wing, the Bharatiya Janata YuvaMorcha.
Vidhan Sabha
He was Leader of Opposition in Maharashtra Vidhan Sabha from 12 December 1991 to 14
March 1995. Munde was sworn in as the Deputy Chief Minister of Maharashtra when Manohar
Joshi-led government took over the reins of the state on 14 March 1995.
Lok Sabha
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served

as
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an NCP Candidate. In

a

member

of

Munde
2014,
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(Adaskar)

the

Lok
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from Beed

Constituency by margin of 140,000 votes. Subsequently, on 26 May 2014, he was appointed
as Minister of Rural Development in the cabinet of Prime minister Narendra Modi.
Personal life
Munde's father Pandurangrao and mother Limbabai struggled against heavy odds and did not
spare any efforts to provide for his education. After the death of his father in 1969, his brothers
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took care of his education. He was the third child in the family. His wife Pradnya is a graduate
and a housewife. He met her during his college days at Ambajogai. Her elder brother Pramod
Mahajan was Information and Broadcasting Minister in the Atal Behari Vajpayee government.
Munde has three daughters. Pritam, his second daughter is an M.P. from her father's seat,
vacant after his sudden death.[4]
Death
As per media reports, Munde met with a road accident in the early morning of 3 June 2014,
while on his way to Delhi airport. He was going for his first official meeting after taking the
post.The accident took place between Safdarjung Rd and Prithviraj Rd, New Delhi where his car
was hit by an speeding cab. He was immediately rushed to the AIIMS hospital but later went
into cardiac arrest. He was administered CPR but could not be resuscitated and was declared
dead at 7:20 a.m.
Munde suffered cervical fractures due to which supply of oxygen to his brain was cut off.
Further, his liver was ruptured due to impact of accident According to the preliminary post
mortem report, his liver ruptured due to the accident leading to cardiac arrest.
His funeral was held at 2pm on 4 June 2014 at his native place ParaliVaijenath
near Beed. PankajaMunde, Gopinath Munde's daughter performed the last rites to her father.
The accident as a reason behind his death was questioned and raised speculations in media
when on 21 Jan 2019 a US hacker claimed that Mr. Munde was murdered. Followed after this
claim a statement was issued by BJP union minister Ravi Shankar Prasad, saying Munde's
death was caused by neck injury when in the post mortem report it was mentioned that he died
because of liver rupture. Amidst the speculations, Munde's nephew Dhananjay Munde also
have asked for probe into his death.
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3
Gopinath Munde and His Contribution to the Society
Dr Chandra Kanta Panda
Assistant Professor,
Barabazar Bikram Tudu Memorial College Barabazar, Purulia, West Bengal

Introduction: Gopinath Pandurang Munde was an senior leader of Bharatita Janta Party (BJP).
Gopinath is the third son of Pandurangrao Munde and Limbabai Munde. He was born in Parali,
Maharashtra on 12 December 1949. He went primary school in his village. The school was held
under the shade of a tree. He did an LLB for two years from the ILS College. He started his
political career with Pramod Mahajan. And he was a member of Maharashtra's Legislative
Assembly for five terms during 1980– 1985 and 1990–2009. Gopinath was elected to Lok Sabha
in 2009 and 2014. Gopinath Pandurang Munde was died in a road accident in 2014.
Social Contribution: Gopinath Pandurang Munde was a BJP leader of considerable stature. He
was a popular people’s leader. Earlier the BJP was generally considered a party of Brahmins
and Baniyas. However, Munde gave a voice to the Dalit-OBCs within the BJP. He
enthusiastically joined the movement for renaming Marathwada University in Aurangabad after
Dr Babasaheb Ambedkar. At that time, the organization named the Dalit Panthers, was asking:
Babasaheb had been from Maharashtra, yet why was there no university in his name
in

the

state? In 1946, Babasaheb Ambedkar founded the People’s Educational Society. He

started the Siddharth College in Mumbai. Many boys used to study in that college. They came
from different communities. They worked in the day and came to the college in the evening.
There were some students who came to study in the morning and left for work thereafter. Then,
Babasaheb started another college at Aurangabad. It was spread over 200 acres of land.
Babasaheb used to say that there should be a separate university for Marathwada. At that time,
the colleges in Marathwada were affiliated to the Osmania University, Hyderabad. That was
another reason why we demanded that Marathwada University be named after Dr Ambedkar.
During the agitation in support of this demand, both Gopinath Munde and Pramod Mahajan
went to jail. They wholeheartedly supported the idea.
It was due to Munde’s leadership that many OBCs joined the BJP. At a personal level, he
was very affable and ready to meet people at any time. He wrote letters to the party workers and
also telephoned them regularly. His popular base grew at a fast pace in Maharashtra. He soon
became a very popular leader. His image was of a leader who took everyone with him. He had a
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major role in bringing about the recent changes in the politics of Maharashtra.
He had a great understanding of the rural areas, including the problems of the farmers,
the unemployed, farm labourers, Dalits and Tribals. As much as he was aware of the miseries of
farmers during famine, he was equally conversant with the problems of the residents of urban
slums.
In one sense, he was a great social engineer of Maharashtra.
He created a favourable atmosphere across Maharashtra. It will be difficult for the BJP to
find a replacement for him. As the leader of the ‘mahayuti’, he did great work. He was respected
all over Maharashtra, enjoying support in every part of the state. Whenever he travelled in
Maharashtra, people thronged to meet him. In many public meetings, he used to say that Dalits
should be more developed in the Society.
He was a part of many NGO activities and numerous big social projects done in the
district of Beed.It is learnt that he established a sugar factory in a more efficient way where
hundreds of people got engagement. In Pune, he also had managed a software company of
own.
Mingling with the masses and even having meals with the downtrodden during campaign breaks
are some of his other positive traits. He is a good listener and jots down the grievances of
women and poor while campaigning. His works have given his first hand insight into the basic
and developmental needs of people in Maharashtra, especially in Parli Assembly constituency
and Beed Lok Sabha constituency.
Interestingly, he learnt everything from his experience. He urged the masses for strengthening
hands for ‘getting the way in the inner-party struggle’.
Some of the political initiatives, Gopinath Munde had been part of include strong campaign
against female foeticide, work to improve people’s quality of life through implementation of water
pipelines, implementation of lab facilities in hospitals for betterment of medical research,
encouragement provided to women for participating in many social welfare programs, and many
others.
Meeting him at his bungalow in Beed district meant jostling with sugarcane-cutters, brick-kiln
workers and party activists, who did not mind waiting for hours. His campaign was incomplete
without an impromptu bhakri-and-chutney meal with local farmers.
CONCLUSION:With his death, both the party and the State have lost a genuine mass leader at
a time when election campaigns are increasingly conducted through television and social media.
A grassroots politician, he rose against great odds from a rural background to reach the Union
government. However, Munde could not fufil his dream of becoming the Chief Minister of
Maharashtra. He was the architect of the social engineering formula by cobbling up the
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opposition 'Mahayuti' alliance . Gopinath Pandurang Munde was so popular for the people that
in his name Govt, of Maharashtra has introduced Gopinath Munde Farmers Accident Insurance
Scheme.
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Visionary Leadership in Maharashtra: Loknete Gopinathrao Munde
Dr. P.L. Karad
Director, Department of Physical Education & Sports,
Vaidyanath College, Parli-V. Dist. Beed (MS)

Mr. Gopinath Pandurang Munde was an Indian politician from Maharashtra. He was a senior
leader of the Bharatiya Janata Party (BJP) and Union Minister for Rural Development and
Panchayati Raj in Narendra Modi's Cabinet, One of the towering figures of Maharashtra Politics
Goponath Munde came from Nathra village in Beed district. He belonged to middle class Vanjari
family. The OBC face of BJP in Maharashtra Gopinath Munde served as Deputy Chief Minister
during Manohar Joshi-led government from 1995-1999.
Born to Pandurangrao Munde and Limbabai Munde on December 12, 1949. Mr.
Gopinathrao Munde, a sculptor of the good achievement of Mahayuti in Maharashtra, could be
a matter of pride for the Beed district which has been sworn in because the cabinet minister within
the Indian Union Council. Anyway, nobody can support any unexpected accidental death of
Gopinath Munde five years ago. Munde's death could be a very irreconcilable reality, if ever, many
storms in individual and public life, sometimes sane and sensibly, has been killed during a very
minor accident.
His family had no traditional political capital and financial status was very unfavorable for his
career in politics. Another highlight is that, when Munde, who had begun with flagging flags, had
limitless limitations on the political horizon, with the extension of such criteria as caste-religion and
political thought. Gopinath Munde, after getting the chance, realized that the party failed to have
any survival within the Maratha politics of the state, then diligently brought the party out of the
image of 'Bhata-Brahmin's party'. Adding more to the BJP's votes, many other social activists join
the party. Despite the 'family' opposition, the opposite party leaders were dragged to BJP to
extend the strength of the party.
While proving his existence very effectively at the amount of the legislature, he once
more understood the state, the person and also the question of being chased by the state for 6 to
seven times. Gopinath Munde, who was the deputy chief minister of Maharashtra, performed
agonizingly within the politics of Maharashtra. Day-night tour, tireless work, and political equations,
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skillfully matching, adding many people to the Bharatiya Janata Party, Munde opened the upper
ranks of Brahmin, Sindhi, Gujarat, Maratha and also the BJP's image multiplied and gave
significant success within the elections. Gopinath Munde has brought together many unknown and
neglected streams of such communities like Koli, Mahadevkoli, Agri, Mali, Gawli, Banjar, Teli,
Kunbi and Banjara, comes under

the Bharatiya Janata Party. Gopinath Munde was one of the

tallest leaders of Maharastra. He came from Nathra village in Beed district and belonged to middle
class Vanjari family.
He was the third child in the family and had an elder brother Pandit Anna and a sister
named Saraswati Karad. Two of his younger brothers Manikrao and Venkatrao took care of the
ancestral properties in Parli. The late MP was married to Pradnya, sister of late Pramod Mahajan.
Gopinath Munde was father to three daughters namely Pankaja, Pritam and Yashashri.
During the Mandal Commission's implementation, there was a great deal of political
awareness among the OBCs. In many states, leaders who are labeled "OBC leaders" have been
created. OBC's own party was formed. States like Tamilnadu and Karnataka are exceptions
because these states have history of OBC politics before the Mandal. In North India, the names of
Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh, Nitish Kumar, Sharad Yadav and OBC leaders emerged and
in Maharashtra, names of Gopinath Munde and Karmaveer Janardhan Patil can be named.
The Government of India has set up "National Backward Regulation Commission" in
accordance with SC and ST Commission. This commission is a court of the same way. Its role in
the caste system is the last. In the year 1931, the British government made a caste-wise census
showing foresight. But what is the exact percentage of backward castes after Independence?
There is a need for caste census to know this. But the government does not want them to cast
ethnic census.
Why is the government afraid to keep two or three ranches of the population in every census
after 10 years? This is a serious question. Apart from the caste-wise national gagan, it is
inappropriate to implement caste-wise reservations on the basis of the 1931 census, which is a
high caste conspiracy. The National Backward Commission has set a strategy to include which
caste in OBC list. Caste selection process must be of strict testing. Many caste groups see our
castes in front of the Commission”
The government appointed under the chairmanship of the B.P. Mandal had prepared a
point-point for 11 issues on the issue of social, education and financial issues to create a list of
other backward communities. In addition to the Hindu Dharmiya, the Commission considered
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backward people of other religions, whose traditional occupation is like Hindu Dharmiya. By taking
this support, the Commission registered 3743 castes in backward group. The number of such
castes was 52 percent of the total population.
The Kalelkar Commission's figure was 32 per cent and the National Sample Survey passed
40 per cent. The Mandal Commission was initially controversial by the Brahmins and their
supporters. During the nationwide tour, the anti-gatana Mandal Commission asked the question
that if you oppose the reservation of backward communities, then you do not oppose the
reservation of 100 percent of Dalits who are cleaning the slums? Why do not you ask the Dalit
scholars to give status to the Pandit?.
As a result of OBC politics, northern Brahmin castes in northern India dropped 50 percent
from the political plank. The number of OBC MPs of Parliament increased by 25% till 1996, and the
proportion of upper caste MPs dropped from 47% to 35% (Geoffelt 2003). The politics of Uttar
Pradesh and Bihar is around Yadav's caste. The result seems to be that the party has become
obsolete as the OBC chief. Is this the Mandal Commission's social revolution?
This political force created by OBCs was dangerous for high caste elements. While the process of
elimination of the assets of the OBC, due to the continuation of the process of resignation, the
movement of women in the name of the representation of women is started. In parliament, 50
percent of the upper caste women will get rid of parliament. It would be like killing the seeds of the
same social system which was planted by the commission.
The influential castes in Maharashtra mainly Kunbi, Mali and Teli are OBC elements. Like
the Ambedkarite society, the independent OBC leadership could not be created in Maharashtra.
This is the goodness of Maharashtra, which is a kind of racialist face but progressive tempo.
Chagan Bhujbal and Gopinath Munde, who came in the upper classes, were merely the
heterogeneous people of the Varmist communities. There is no threat to the legacy of Mahatma
Phule, Shahu Maharaj and Babasaheb Ambedkar, and no OBC leader is present in this.
Gopinath Munde himself was a powerful leader; he had the support of Pramod Mahajan's.
After all, the Maharashtra Bharatiya Janata Party, this is known as Munde all. After the murder of
Pramod Mahajan, no other big leader left the Gopinath Munde near the Bharatiya Janata Party in
Maharashtra. Gopinath Munde got an open ground, but his shield was broken. Munde is from a
backward cast and he has a lot of weight in OBC. Munde has come out to find his way in national
politics
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Bharatiya Janata Party National President had given the statement that he could not speak
directly with his Shiv Sena Chief Bal Thackeray. This statement was a huge rage in the Shiv Sena.
Even the Bharatiya Janata Party Shiv Sena got speculation in the rift. The status of the Bharatiya
Janata Party-Shiv Sena alliance still remains unchanged. BJP leader Gopinath Munde met Shiv
Sena chief Bal Thackeray and Sanjay Raut. After the meeting, Gopinath Munde claimed that his
relationship with the Shiv Sena was strong.
Bharatiya Janata Party leader Gopinath Munde criticized the Rail Budget 2012, saying that
the government has carefully manipulated the details in the guise of annexure. While the Aam
Aadmi was expecting relief, the Railway Minister has given the people another hike in inflation.
Railway passengers did not get anything. Cleverly increased rail fare Mumbai did not get anything
Bharatiya Janata Party's deputy leader Gopinath Munde said in the Lok Sabha that the Railway
Minister has been a smartly hired strike that the common man will never be able to overcome it. As
a member of the Joint Parliamentary Committee examining India's biggest scandal, he raised the
voice of Hindi with great arrogance and with his aggressive stance; he has proved that most people
of the country can easily understand Hindi. Munde, a member of the Joint Parliamentary
Committee to investigate the 2G allocation scam, demanded to make all documents related to this
matter available in Hindi.
He said that all the members of the committee should be provided documentation in Hindi at
the right time so that they can test the witnesses. In the Lok Sabha, Deputy Leader of Opposition
Gopinath Munde said that in the third battle of Panipat, a grand memorial will be built at the war
site in memory of the martyred soldiers. This will be urged by the state and central government for
this.
This work will be done after collecting disappointment and collecting funds for the benefit of
the people. He said that the memorial will be developed as a place where the coming generations
will be honored knowing the glorious history of India. Party leader Gopinath Munde in the National
Executive meeting of the Bharatiya Janata Party expressed fears that once again the emergency
can be imposed in the country as the present situation here is the same as in the days before the
Emergency of 1974.
They said, "things like the year 1974 have been created." Munde said, "At that time there was a
problem of unemployment and poverty. The government could not control these conditions and in
the year 1975, imposed emergency on the country. He said, 'The situation of the same kind has
been born even today.
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A Great Politician: Gopinath Munde
Dr. Kavita S. Biyani
Assistant Professor,
Dayanand College of Commerce, Latur

Childhood and Education
GopinathMunde was born in Parli-Vaijanath, Maharashtra on 12th December, 1949. He was
from middle class vanjari family. His parents, Pandurang and LimbabaiMunde, was farmer. He had
completed tenth class education in ZillaParishad high school. He has completed his B.Com from
Ambejogai college. He has also completed LLB for two years from ILS college, Pune.
Family
After completing the college education, he married with Pradnya Mahajan. He has three
daughters- PankajaMunde, PritamMunde and YashashreeMunde. His daughter, Pankaja and
Pritam, now became the successor for him in his political career.
Political Career
GopinathMunde was a leader of AkhilBhartiyaVidyarthiParishad during his college education in
Ambejogai. He was one of the active member of RashtriyaSewa Sangha (RSS). He was a
president of Bhartiya Janata Party’s Youth Wing, Bhartiya Janata YuvaMorcha in Maharashtra
before 1995. He was the leader of opposition in the Maharashtra Vidhan Sabha between 1991 to
1995.Gopinath

Munde

has

hold

various

positions

in

Maharashtra

government

and

Indiangovernment. In 1980 to 1985 and 1990 to 2009, he was a member of Maharashtra
Legislative Assembly (MLA). He had hold as a Deputy Chief Minister in Manohar Joshi’s
government during the period 1995 to 1999. He was also a member of Parliament, Lok Sabha
during May, 2009 to June, 2014. Under the BJP government, Prime Minister Narendra Modi’s , he
had hold the position of Minister of Rural Development, Panchayat Raj, Drinking Water and
Sanitation during the period of 26th May, 2014 to 3rd June, 2014.

Character and Nature
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The author has described his character and nature through his name only. Each alphabet of
his name shows how he was in his practical real life. It is given below:

Name

Meaning of Alphabet

Features of Life

G

Glittering

His life was glittering , just like diamond.

O

Ordinary

Even though he was on high post, he was living his life
just like ordinary man.

P

Personality

His impressive personality attached everyonewith him.

I

Image

He had developed his image from Parli to Delhi.

N

Never Give Up

He was also failed in elections but never givenup.

A

Ambitious

He was ambitious in life.

T

Time Management

He has given much importance to time and managed it
properly in life.

H

Humanitarian

He was humanitarian person in the society.

M

Mind-set

He was always cool and calm mind-set person.

U

Unique

He was unique member of BJP in Maharashtra.

N

Nation

He was worked with full devotion for his nation.

D

Deputation

He was appointed on various deputations (positions) by
government.

E

Eloquent

His speeches were always eloquent and powerful.
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Public Leader Gopinathrao Munde's political career: A study
Sameer V. Renukdas
Department of Chemistry,
Vaidyanath College, ParliVaijnath

Introduction:
Loknete Gopinathrao Munde has emerged as a leader over period of time from what we can
refer to the past life as zero existence. But he took a leap from this and made an indelible
impression of his accomplishment in the political, co-operative and economic spheres of
Maharashtra. The leap taken by Gopinathrao Munde without any support from politics is historic.
Loknete Gopinathrao Munde has been one of the holistic leader amongst the most skilled
organizers in Maharashtra. He spread this party in the villages and farms and that is why in recent
times, the Bharatiya Janata Party has been able to win the votes of Dalits, Muslims and other
backward communities. Total credit of this development goes to Gopinathrao Munde. Gopinathrao
Munde had very unique qualities in him because of which he could expand this political party into
rural areas easily. His immense confidence, administrative qualities , diplomacy , tact of handling
opposition , way of inspiring youth by motivating them led his to successful growth in politics. He
had obtained the posts of State President, General Secretary, National Vice President, Leader of
Opposition, Deputy Chief Minister, Legislative Group Leader, National General Secretary, Union
Minister for Rural Development, etc. of the Bharatiya Janata Party.
1.

Elected as Zillha Parishad Member – 1979

In 1978 Renapur assembly elections, Gopinathrao Munde was defeated by Raghunathrao Munde
of the Congress by 1100 votes. However, he was not exhausted by the defeat and over a period of
time he defeated Zillha Parishad President Govindrao Chikhlikar. This was the first victory of
Gopinathrao Munde's political career.
2.

State President of Bharatiya Janata YuvaMorcha- 1980-1982

Loknete Gopinathrao Munde was elected as the State President of Bharatiya Janata Yuva Morcha
for two years. He was given the post by Vasantrao Bhagwat considering his previous experience in
the Bharatiya Janata Party, his social work and effective working style. From this point forward new
generation of youth emerged. The youth movement got an effective leadership, he was elected as
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MLA from Renapur constituency during this period. He defeated BaburaoAdaskar of the Congress
by 5,000 votes at that time. He developed a reputation as a young and rising MLA. The contribution
of his personal qualities was important in securing this position and because of that
GopinathraoMunde's leadership flourished in the politics of Maharashtra.
3. State General Secretary of Bharatiya Janata Party - 1982
Shortly after his election as the state president of the Bharatiya Janata YuvaMorcha, he was
elected as an MLA from the Renapur constituency. Due to his work, the party gave him the post of
General Secretary of the Bharatiya Janata Party. He also played an important role in the state
politics. Wherever he went, his aggression and activism helped in salving problems of the people,
in which he had a lion's share.
4. State President of Bharatiya Janata Party - 1985
Apart from working for the Bharatiya Janata Party, GopinathraoMunde also worked to solve the
problems of the people. He played an important role as the leader of BharatiyaYuvaMorcha,
General Secretary of Janata Party and MLA. Along with the Bharatiya Janata Party, Munde's
influence in Maharashtra's politics began to grow. Pramod Mahajan's guidance and support at the
central level continued to grow for GopinathraoMunde. After Uttamrao Patil, GopinathraoMunde
was elected as the state president of the Bharatiya Janata Party in 1985. He had a reputation as a
young and energetic president. Munde took the initiative to increase the influence and support of
this party in Maharashtra. He devoted himself to the cause of the masses, the peasants, the toilers,
the deprived, the Dalits and the youth. He started a movement to raise voice on various issues of
farmers. For this, a state-wide drought relief agitation was organized at ParliVaijnath, Beed district.
He raised the farmers' issues. In the Mumbai and Nagpur legislatures, he drew the government's
attention to the issue of debt relief for farmers. Munde did not have time to pay attention to the
Renapur constituency, which resulted in his defeat in the 1985 assembly elections, when
PanditraoDaund won. After this defeat, Munde created a different image by making this
constituency his mother and making the people his own. Munde was re-elected as the State
President of the Bharatiya Janata Party on 28 November 1987 at the Akola Convention. He
extended the Bharatiya Janata Party to rural areas, which was limited to urban areas.
GopinathraoMunde expanded the scope of the Bharatiya Janata Party by planting flowers on
barren land, even in a desolate orchard. In earlier time of his tenure as president, the party was
present only in 1100 villages, but later it reached thousands of villages. Therefore, In 1990, the
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Bharatiya Janata Party expanded its reach and he took over the presidency. He won the 1990
Renapur Assembly elections defeatingPanditraoDaund.
5. Leader of the Opposition - December 1991
From Renapur constituency,in 1990, GopinathraoMunde was elected to the Legislative Assembly.
Due to the large strength of the Shiv Sena at that time, Mr. Manohar Joshi was appointed as the
Leader of the Opposition, but in 1991, the Shiv Sena split. Shri Chhagan Bhujbal took 17 MLAs
and joined the Congress, so the number of BJP in the Assembly was more than Shiv Sena.
Therefore, at the age of 42, Munde became the Leader of the Opposition. The Leader of the
Opposition increased his influence over the Legislative Assembly. GopinathraoMunde caught the
government in the crosshairs by raising the issue of Enron and Dawood as a result, his image
became influential in the state. While being the Leader of the Opposition, Munde brought up issues
like law and order, drought situation in the state, bomb blast at JJ Hospital massacre, sexual
harrasement in Jalgaon, plot issue etc. in the legislature. He launched a 21-day struggle rally from
Shivneri to Shivteerth in 1994 to bring about change in the politics of Maharashtra. During this
struggle, he strongly criticized the Congress government and tried to convey message to the
people that these governments cannot develop the state, they cannot achieve the public interest.
As a result, the image of Gopinathrao and the party became brighter in the corners of Maharashtra
and left a different impression on the people of Maharashtra and as a result, a coalition
government came to power in the state during 1995.
6. Election and work as Deputy Chief Minister in 1995
In the 1995 assembly elections, Sena-BJP got more seats in Maharashtra. In 1995, Maharashtra's
politics changed and the Sena-BJP government came into thepower. As Shiv Sena had more
seats, Chief Minister Manohar Joshi and GopinathraoMunde were selected as Deputy Chief
Ministers. Both of them took oath at Shivaji Park in Mumbai in front of millions of people on March
14, 1995. GopinathraoMundewas given two important posts, Ministry of Power and Home ministry.
When the coalition government came to power, the government launched the 'Government at Your
Doorstep' initiative, according to which the Chief Minister and Deputy Chief Minister would listen to
the people's grievances and resolve them for common man. Jaikwadi Phase 2 began during this
time frame.During this time they formulated Moka Act against Organized Crime and encountered
400 gangsters to end gang war in Mumbai.There were no riots and no arson because
strengthening ofpolice force and law and order in state. They formulated sports academy, statutory
development corporations, Maharashtra Bhushan award,independent commission for nomadic
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detachments, Navjivan scheme in the state. The Enron project was started in Maharashtra
forabundant production and uninterrupted supply of electricity to meet the growing demand, so the
coalition government pursued a policy of increasing power generation. In this way, it can be said
that GopinathraoMunde gave a different dimension to Maharashtra during his tenure as Deputy
Chief Minister.
7. Legislative Group Leader- 2000
In 1999, GopinathraoMunde was elected for the fourth time as a Member of Parliament from
Renapur constituency. As the Leader of the Legislature, Munde effectively addressed issues like
demands for grants in the Legislative Assembly, the deteriorating situation in the state, law and
order situation, written and oral questions, views on the Governor's address, Marathwada
development issues and other issues. He also presented his role in the legislature on water,
electricity, roads and drought. At the same time, he was guiding the new MLAs of the Bharatiya
Janata Party. In 2004, he became the leader of the Legislative Group. In this way, his role in the
growth of the party had become significant.
8. National Vice President of Bharatiya Janata Party - 1999-2003
GopinathraoMunde played an important role as the National Vice President of the Bharatiya Janata
Party from 1999 to 2003. Under his leadership, the Akkalkot-Nagpur Sangharshayaatra was held
from November 21, 2002 to December 12, 2002. On the last day, five lakh farmers marched on the
legislature in Nagpur. At the same time, he raised awareness against the drought, the problems of
the farmers and the people as well as the corrupt and inefficient government. Also, Munde gave a
new direction to the co-operative movement during his tenure as National Vice President.
9. National General Secretary of Bharatiya Janata Party - December 2006
After the death of Pramod Mahajan, the post of National General Secretary of Bharatiya Janata
Party was given to GopinathraoMunde by Shri Rajnath Singh. During this period, Munde greatly
expanded the party's work in Maharashtra. He was appointed as a leading politician due to his
foresight, diplomacy, political prowess, awareness of the problems of the state, struggle against the
government, knowledge of the issues of the peasantry and so on.
10. Member of Parliament,GopinathraoMunde's political journey-2009-2014
Beed district has been represented in the Lok Sabha of India since 2009 by GopinathraoMunde.
He defeated Ramesh Adaskar by 1,40,952 votes. At that time, Munde got 5,53,994 votes. As an
MP, he raised the issuesin Maharashtra in Parliament. He also served as the Deputy Leader of the
Bharatiya Janata Party. MP GopinathraoMunde had demanded Rs 600 crore from the Railway
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Ministry to resolve the railway issue in Marathwada. On the question of OBCs, he took an
important stand regarding the Mandal Commission to ensure that the weaker sections get
reservation and supported the Jan Lokpal Bill, 2011. He also held a public meeting at Parbhani on
March 12, 2011 to demand an end to the mafia rule in Maharashtra. He said that the people of
Mumbai were terrified and the overall law and order situation was deteriorating. In 2014 Lok Sabha
elections, Munde defeated Suresh Dhas by 1,36,454 votes. There is no denying that Munde was
instrumental in securing 42 seats in Maharashtra. That is why he was sworn in as Union Minister
for Rural Development in Modiji's Union Cabinet. But within a few days, due to fate, this leader
passed away on June 3, 2014.
In the political history of the country, the name of GopinathraoMunde will be immortalized as the
leader of the masses. Munde has taken very bold and powerful social, political, economic and
administrative decisions while he was the Deputy Chief Minister. As GopinathraoMundewas a star
campaigner, Bharatiya Janata Party had sent him to Goa, Uttar Pradesh, Punjab, Karnataka and
Telangana to hold campaign rallies during the Assembly elections, which had benefited the
candidates there. After his victory in the 2014 Lok Sabha elections, he was sworn in as the Union
Minister for Rural Development. His sudden demise has devastated rural areas across the country.
A void was created under the leadership of the Bharatiya Janata Party's Bahujan Samaj, and the
task of filling that void was undertaken by former Rural Development Minister of Maharashtra,
PankajataiMunde-Palve and MP Dr.PritamtaiMunde-Khade.
Today is the 06th death anniversary of LokneteGopinathraojiMunde. On this occasion, a tribute to
the work of LokneteGopinathravjiMunde….

References: 1. Dr. Babasaheb Shep - Life and Work of Loknete Gopinath Rao Munde, Publisher, Chinmay
Prakashan, Aurangabad, First Edition, October 2018. p.21
2. Dr. Babasaheb Shep - Life and Work of Loknete Gopinath Rao Munde, Publisher, Chinmay
Prakashan, Aurangabad, First Edition, October 2018., p.42
3. Dainik Marathwada Saathi Special, dt. 12 December 1995 p.13.
4. Dainik Marathwada Saathi Special, dt. 12 December 1995, p.14.
5. Kalpavriksha- GopinathravjiMunde Saheb 59th Birthday Special, p. 19.
6. PhadUddhav - Warrior Pride Special, p. 15.
7. WeeklySamata - GopinathraoMunde Special Issue 2005 p 08
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 32

8. DainikNavshakti, dated 12 December 2000, p. 04
9. Dainik Marathwada Saathi - GopinathraoMunde (Deputy Chief Minister), Special Issue, 1999 p.
42
10. Dr. Babasaheb Shep - Loknete Gopinath Rao Munde Life and Work, Publisher, Chinmay
Prakashan, Aurangabad, First Edition, October 2018. p.63.
11. Dr. Babasaheb Shep - Loknete Gopinath Rao Munde Life and Work, Publisher, Chinmay
Prakashan, Aurangabad, First Edition, October 2018, p.65

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 33

7
Gopinathrao Munde: The Voice of the Deprived Class
Dr. Jayhbhaye Vitthal Khanduji
Department of English,
Late Ramesh Warpudkar ACS College, Sonpeth

Introduction:
Maharashtra has thousand years legacy regarding the revolutionary leadership. There are
many revolutionaries from Maharashtra who have sacrificed their life for building the nation India.
The number of unknown people has devoted themselves to uplift the society as well as the
downtrodden from the country. There is the list of freedom fighters, revolutionaries, social
reformers from Maharashtra whose role is crucial to build the image of Maharashtra before and
after the Indian independence. There are many personalities from various sections of Maharashtra,
who contributed themselves for uplifting the undeveloped class from Maharashtra. Though, the
state Maharashtra is the state of rich heritage and culture but there were number of communities
and classes were totally away from the development and fundamental necessities.
There are many political leaders from Maharashtra has contributed for the development of
Maharashtra. After 13 years long fight with many hindrances, on 1st May, 1960 the Maharashtra
state was created by the Central Government of India. Many leaders like Keshvrao Jedhe, S.M.
Joshi, S.A. Dange, C.D. Deshmukh, J.R.Narvane, Acharya Atre, Shahir Sable, Shripad Dange,
Prabodhankar Thakre, Shahir Amar Shekh, Shahir Annabhau Sathe, Vinoba Bhave, Jayprakash
Narayan, Dr.Rajendra Prasad, Yashvantrao Chavan and the common man from Maharashtra has
fought for building the new Marathi speakers state Maharashtra. Maharashtra is the strong state of
India from the Western region. It has rich land which cultivated with the great culture many saints
and fighting personalities. This historical background has built many fighting, young youths for
future of Maharashtra. Among such fighting youngsters, Gopinath Munde was one of the leaders
from Marathwada region of Maharashtra.
Gopinath Munde was among the farmers family from Parli, Beed district. He came from
Nathra to Parli and attracted towards the Jayprakash Narayan’s movement. Jayprakash Narayan,
Atabihari Vajpeyi, Nanaji Deshmukh, Dalai Lama, George Fernandis, Anna Dange and many
thinkers were fought with the Congress government. This was the fertile ground for Gopinath
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Munde to build his own ideology. As the college student, Gopinath Munde has started his
revolutionary carrier though various movements from Ambejogai. His friendship with Pramod
Mahajan was very fruitful to build his life. In 1971, he and Pramod Mahajan became the members
of ABVB, the student’s movements from India and “started work for Jansangh.” Mahajan and
Munde were working under the banner of ABVP and fighting for the regional, local problems from
Marathwada. The Marathwada was the backward region from Maharashtra, where more than 80
percent population was illiterate and doing traditional farming. Many castes and communities were
away from India, they were till 1960 living in Bharat. No education, no roads, no schools, no
fundamental facilities were reached in the rural region of Maharashtra i.e. Marathwada. This was
the fruitful situation for any public speaker, leader to build his as well as his region’s life. Munde
and Mahajan were aware about these problems and start to fight for the rights of the people from
Marathwada. During the initial stage, under the banner of ABVP Munde and Mahajan were became
the leaders of many marches regarding the demand like education and Marathwada University

Namantar Ladha. It was his early phase where Gopinath Munde has actively participated in
Jayprakash Narayan’s movement and he was sent to Nashik jail. There Gopinath Munde has
experienced fighting moments with people like Mohan Dhariya and many revolutionaries.
Gopinath Munde’s primary political activities were started from the college life. He won
election at college level and became famous youth among college students. The friendship
between Gopinath Munde and Pramod Mahajan was very crucial to build the leadership in
Gopinath Munde. “In 1994, Gopinath Munde was actively participated in Marathwada Vikas

Andolan with great leaders (Shep18)” He was actively participated in many mass movements from
Maharashtra. Apart from this he was participated in agitation against the 1974 emergency by Prime
Minister Indira Gandhi’s Congress government. In result of this, Gopinath Munde was sent to
Nashik jail for 16 months jail. He became the famous leaders of India with Jayprakash Narayan,
Atalbihari Vajpeyi, Lalkrushna Adavani. During the days in Nashik jail Gopinath Munde was
illuminated with “the thoughts of his colleagues like Bapusaheb Kaldate, Anant Bhalerao,
N.S.Farande, Kushabhau Thakre, Ram Kapse, Mohan Dhariya, Madu Limaye and Pramod
Mahajan”(Shep 19).
The revolutionary acts and activities made long lastin influence on the character of Gopinath
Munde. He became famous leader in Maharashtra from Jansangh. In result of this, in 1978
elections of Maharashtra Vidhansabha, Gpoinath Munde fights the election against Late
Raghunathrao Munde. He lost the first election which built the character of Gopinath Munde.
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The fighting journey of Gopinathrao Munde has started from the Zilla Parishad Member of
Beed Jilha Parishad from Ujani circle in 1979. Before this, Munde was involved in Namantar
Movement of Marathwada University, Aurangabad. During these days, Gopinath Munde was
actively participating in various movements from India and Maharashtra. Initially he worked in Janta
Paksha and later on there was new party born on the platform of India i.e. Bhartiy Janta Party. It
was fertile ground for Gopinath Munde to actively work in newly formed party BJP. He worked in
various positions in Bhartiy Janta Party and various posts in various departments. He was elected
as MLA from Renapur Vidhansabha constituency. He has played the role of the Leader of
Opposition in 1991 of Maharashtra Vidhansabha. In 1995, Gopinath Munde was elected as Vice
Chief Minister of Maharashtra and also the Home Minister of Maharashtra. In 2009 Loksabha
elections, Gopinath Munde was elected Member of Indian Parliament from Beed Loksabha
constituency. In 2014 elections, he again elected as MP from Beed Loksabha constituency and in
Narendra Modi’s first government Gopinathrao Munde has given the responsibility of Minister of
Rural Development of India. But unfortunately, he was died in Delhi in a road accident on 3rd June
2014. It was biggest loss of the party and Maharashtra.
Throughout of the political as well as individual journey of Gopinathrao Munde was totally for
uplifting the deprived and downtrodden class of Maharashtra. He was five times MLA from
Renapur Vidhansabha constituency and two times Member of Parliament from Beed Loksabha
constituency. He has created the new platform for the destitute class from India. He wandered
throughout Maharashtra and India to understand the problems of rural India. He was the
representative of Vanjari community which is known as the sugarcane cutting from Maharashtra.
So, first time he has started Vaidynath Sugarcane Industry in Tokwadi area of Parli Vaijnath taluka
Dist. Beed. It was his initiative to uplift the undeveloped class from Parli taluka. Not only has this
but, Gopinathrao Munde worked for overall development of Renapur constituency of Maharashtra.
He was the leader of deprived class from whom he was participated in various marches and
worked for them. He was also the leader of the farmers from Maharashtra. He was the founder of
the Karj Mukti Andolan of farmers from Maharashtra. He was the leader of various Sngharsh

Yatras for farmers as well as undeveloped class from Maharashtra. The major role of GOpinathrao
Munde was, “The sugarcane cutting farmers and transporters rates were increased up to 25%
during 1999 to 2002 government” (Shep 442). Among his major contribution, Gopinathrao Munde
was the founder of, “Bhatke Vimukt Aghadi as well as the special Ministry for it in Government of
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Maharashtra” (442). He also worked for the development of Vadi-Vasti-Tanda from rural India. He
also fights for the economical, social equality from the rural India.
Conclusion:
Lokneta Gopinathrao Munde was the strong voice of the depressed class of India. All the
undeveloped class was the focus of his acts and activities. His passing away has created the big
vacuum in life of the deprived class of Maharashtra. In presence, there is no leader to work like
Gopinathrao Munde in Maharashtra. He was the mass leader who has started his journey from the
grass roots of Maharashtra to international level. He was one of the great OBC leaders of India. His
contribution was not only in politics of Maharashtra but also raised questions regarding the
economic problems, cultural problems, educational backwardness and cooperative sector of
Maharashtra. He was fully influenced by the thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma
Phule regarding the problems of undeveloped class of Maharashtra. The role and work of
Gopinathrao Munde is role model for every political as well as social worker from India. He was the
true leader of the deprived class of India. Again and again the deprived class of India and specially
India is continuously waiting for the leaders like Goipinathrao Munde.
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ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ,›üÖò.†Ö¸ü.êú.‡¯¯Ö¸ü
¾ÖîªÖÖ£Ö úÖò»Öê•Ö,¯Ö¸üôûß
×ÃÖÖê™ü ÃÖ¤üÃµÖ ›üÖò.²ÖÖ.†Ö.´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü
»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ²Öß› ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÖÖ£ÖÐÖ µÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ¿ÖÖ ‹úÖ Öê›üµÖÖÓ´Ö¬µÖê •Ö´Ö ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖú¸üß úÂ™üú¸üß ´Ö•Öã¸ü µÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ÃÖÖ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ÖÖ£ÖÐÖ ŸÖê ×¤ü»»Öß †¿ÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ×¤üÖ¤ü×»ÖŸÖ,Ö¸üß²Ö,´Ö•Öã¸üÖÓÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. µÖÖ †¿ÖÖ
»ÖÖêúÖêŸµÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß †ÃÖê †ÖÆêü . †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÖß ¿ÖêŸÖú¸üß Ö¸üß²Ö ãú™ãÓü²ÖÖÃÖÖšüß“Ö üÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖêúÖêŸÖê
´ÆüÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖÖŸÖÖê.•Öß¾ÖÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸üÖÖ¸üÖ
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ µÖÖê¬¤üÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
•Öß¾ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1949 ¸üÖê•Öß ÖÖ£ÖÐÖ µÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÖÖ£ÖÐÖ µÖê£Öê ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê.†Öšü¾Öß ŸÖê ¤üÆüÖ¾Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿ÖÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÆüÖµÖÃãú»Ö ¯Ö¸üôûß µÖê£Öê —ÖÖ»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß
†Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô µÖê£Öß»Ö µÖÖêÖêÀ¾Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß úÖµÖªÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖêÖêÀ¾Ö¸üß
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¿ÖúŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öß †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öî¡Öß»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖêÖêÀ¾Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß
×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖãúÖÓ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ ¾ÖÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê. 1970 ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£Öá ¿ÖÆü¸ü ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß Öê´ÖÖæú —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
1972 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê µÖê£Öê †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ŸµÖÖÓÖß úÖ´Ö ÃÖã¹ý êú»Öê †Ö×Ö ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —
ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 1974 ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ »ÖœüÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.‹¾Öœêü“Ö ÖÖÆüßŸÖ¸ü 1979 ´Ö¬µÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öôû¾Öôûß´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá •Öß¾ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö —
ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ¯Öãœêü 1979 ´Ö¬µÖê ˆ•ÖÖß ×•Ö»ÆüÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÖÖÖŸÖæÖ ×¾Ö•ÖµÖß ÆüÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÖê 1980 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß
Öê´ÖÖæú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê µÖã¾ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê †¬µÖÖ ´ÆüÖæÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ŸµÖÖÓÖß ¸êüÖÖ¯Öã¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾Öæ Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ
×´Öôû¾Ö»ÖÖ. µÖÖ“Ö úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öê¾ÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Öêú ×¤üÖ
¤ü×»ÖŸÖ Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö µÖã¾Öú †Ö×Ö úÖµÖÔúŸÖì ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ úÖ´Ö ú¹ý »ÖÖÖ»Öê. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓú›êü ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖ×¸üú µÖã¾Öú ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü †ÖúÙÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †Ö×Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö
»ÖÖêúÖÓ“Öß ¾Ö µÖã¾ÖúÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ´Ö¤üŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Öêú ×¾Ö•ÖµÖ ×´Öôû¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö ÖÏÖ´ÖßÖ
³ÖÖÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖôû †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ úÖÖÖúÖê¯Ö·µÖÖŸÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ±úŒŸÖ ¿Öê™ü•Öß ³Ö™ü•Öß “ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ŸÖôûÖÖÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»ÖÖ
†Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
éúÂÖß ×¾ÖÂÖµÖú úÖµÖÔ :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™ãÓü²ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ úÖµÖÔ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß êú »Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö 1980
´Ö¬µÖê ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1981 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›æüÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öê ÖÖŸÖê ±úÖê›ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê
•Ö×´ÖÖß ú¹ýÖ »ÖÆüÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸êü ±úÖµÖ¤êü ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê. ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûŸÖ Ö¾ÆüÖŸÖÖ. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖæÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ×¤üŸÖ êú»Öê»µÖÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖê²Ö¤ü »ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖßŸÖß»Ö ×²ÖµÖÖÖê ˆÖ¾Ö»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ
¿Öêú·µÖÖ“Öß ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ³Ö¹ýÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÃÖÖšüß ±úôû²ÖÖÖ »ÖÖÖ¾Ö›üßÃÖÖšüß †Öã¤üÖÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¹ýÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ±úôû²ÖÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †Öêú ¾Öêôêû»ÖÖ.
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß µÖê‰ú ÖµÖê ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ¯Ö•ÖÔµÖ¾ÖéÂ™üß Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ
×¯ÖúÖ“Öê ÖãúÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. †¿ÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖÆüÖß ú¹ýÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
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ÃÖ×´ÖŸÖß Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×Ö ¤ãüÂúÖôû ÖÏÃŸÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖãÓ›ê ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.¿ÖêŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü
úÖ¸üÖÖÖê ˆ³Öê ú¹ýÖ ¿Öêú·µÖÖÓ“µÖÖ ˆÃÖÖ»ÖÖ µÖÖêµÖ ³ÖÖ¾Ö †Ö×Ö †Öêú »ÖÖêúÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ
´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¿ÖêŸÖß ×¾ÖÂÖµÖß “Öß úÖ´Ö×Ö¸üß Æüß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÔ :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ö¾ÆüŸµÖÖ.ŸµÖÖ´Öãôêû
ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öêú µÖã¾Öú ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ‡Ô»ÖÖ•ÖÖÖê ×¿ÖÖÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖßÃÖÖ¸üµÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖú›êü Øú¾ÖÖ ´Ö•Öã¸üßú›êü
¾ÖôûÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖîÖ×Öú “Öôû¾Öôû ×¾Öú×ÃÖŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 1992 ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¿Öã»ú ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ú¹ýÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¿ÖîÖ×Öú
¿Öã»ú ú´Öß êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. 4800 ¹ý¯ÖµÖê ˆŸ¯Ö®Ö †ÃÖÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß“Ö ¿ÖîÖ×Öú ±úß ´ÖÖ±ú ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû †»¯Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
±úÖµÖ¤üÖ ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ˆŸ¯Ö®Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 4800 ¹ý¯ÖµÖÖ¾Ö¹ýÖ 30,000 ¹ý¯ÖµÖÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœü¾Ö»Öß ¾Ö †Öêú ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ
¿ÖîÖ×Öú ±úß´Ö¬µÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ¯ÖÖšüµÖ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœü»Öê»µÖÖ ×ú´ÖŸÖß ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß. ÖÖ•ÖÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †Öêú
×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ ¾ÖêŸÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖÖÓ›æ üÖ ×¿ÖÖúÖÓÖÖ ¾Öêôêû¾Ö¸ü ¾ÖêŸÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ×¾ÖÖÖ†Öã¤üÖ×ÖŸÖ
¿ÖÖôêû“µÖÖ ³ÖÖ›üµÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»ÖúÖÓÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü‰úÖ ¿ÖÖôêû“Öê ³ÖÖ›êü ¿ÖÖÃÖÖÖú›æ üÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ¤üÖ êú»ÖÖ. ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Öêú ¿ÖîÖ×Öú
ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö êú»Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ´ÆüÖôûÖß ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß ¯ÖãÖê ÃÖÓÃ£Öê“Öê ŸÖê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. †£Ö¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê ŸÖê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. •Ö¾ÖÖÆü¸ü ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯Ö¸üôûß“Öê
†¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖÖÖ£Ö Æü»ÖÖê ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯Ö¸üôûß“Öê ŸÖê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. ´Ö»Ö¾ÖÖ²ÖÖ‡Ô ›ëü™ü»Ö úÖò»Öê•Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê †¬µÖÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ †Öêú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß
×ÖÙ´ÖŸÖß ú¹ýÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß êú»Öê»ÖÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¿ÖîÖ×Öú ÖÓÖÖ Ö×¸ü²ÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖµÖÖ“ÖÓ úÖ´Ö êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ¤üßÖ¤ü×»ÖŸÖ
´Ö•Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×Ö †Ö•Ö µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖê šüÖ ¾ÖÖÔ ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ ×¿ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ †Ö•Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ÖÖêú·µÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ¾Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö »ÖÖêú †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. Æêü êú¾Öôû ´ÖãÓ›êü
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úŸÖÔ²ÖÖÖ¸üß´Öãôêû ¾Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ´Öãôêû“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›æüÖ †Ö»Öê»Öê ×¤üÃÖæ Ö µÖêŸÖê.
ÃÖÆüúÖ¸üß Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÆüúÖ¸üß Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß úÖ´Ö×Ö¸üß êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê . ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüß ÃÖÆüúÖ¸üß
“Öôû¾Öôû ˆ³Öß ú¹ýÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß êú»ÖÖ.1996 ´Ö¬µÖê ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß.
ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖÃÖÖšüß 40 úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ±úŒŸÖ 35 úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖÖ
ˆ³ÖÖ ú¹ýÖ ‹ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‘Ö›ü¾Ö»Öê»ÖÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸ü ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×ú´ÖÖÖ 18 ´Ö×ÆüÖê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
†Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖÖ ±úŒŸÖ 11 ´Ö×ÆüµÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ †Ö×Ö ÆüÖ ‹ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‘Ö›ü¾Ö»ÖÖ. ¯Ö×Æü»ÖÖ ÆÓüÖÖ´Ö
¯ÖÖ“Ö »ÖÖÖ ™üÖ ˆÃÖÖ“Öê ÖÖôû¯Ö ú¹ýÖ µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÖê ¸êüúÖò›Ôü ²ÖÎêú êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÃÖÓŸÖ ¤üÖ¤üÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ
•ÖÖÖ×ŸÖú ¯Öã¸üÃúÖ¸ü ÆüÖ ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÖÖ¸ü ×ÖÙ´ÖŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‡ŸÖ¸ü †Öêú ¾ÖÃŸÖæ ×ÖÙ´ÖŸÖß
ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“ÖÖ Ö“ÖÔ ‘Ö™æüÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖÖ Ö±µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß
ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ‡£ÖêÖÖò»Ö ¾Ö ×¾Ö•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¹ýÖ úÖ¸üÖÖµÖÖ“ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ Ö“ÖÔ ú´Öß êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖÖê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ÃÖë×¦üµÖ ÖŸÖ,×šü²Öú µÖÖê•ÖÖÖ,¾ÖÖÆüŸÖãúß“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ,×²ÖµÖÖÖê ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ú•ÖÔ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¹ýÖ ˆÃÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ
¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ êú»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Öú ˆÃÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¤êü‰úÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 26 †Ö•ÖÖ¸üß ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê ¤ü¢Öú ‘Öê‰úÖ Ö±µÖÖ´Ö¬µÖê “ÖÖ»Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ. †Öêú ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÏÖ™üÖÓÖÖ ‹ú¡Ö
ú¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“µÖÖ úÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖœü¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖê ŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ —
ÖÖê¯Ö›üß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÆüúÖ¸üß “Öôû¾Öôûß´Ö¬µÖê ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾Ö ´Ö•Öæ¸ü µÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êü‰úÖ ‰úÃÖŸÖÖê›ü
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ.ŸµÖÖ´Öãôêû ²Öß›ü
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö †Öêú ˆÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ µÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê.
ØÆü¤ãü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤ÓüÖ»Öß“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö 1995 ´Ö¬Öß»Ö µÖãŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ØÆü¤ãü ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤ÓüÖ»Öß ÆüÖê‰úÖ
Æü•ÖÖ¸üÖê »ÖÖêúÖÓ“Öê ²Öôûß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Öêú ×šüúÖÖß ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓú›æüÖ ØÆü¤æü ¾Ö¸ü †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü êú»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. šüßú ×šüúÖÖß ¤ÓüÖ»Öß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ •ÖÖôû¯ÖÖêôû ú¹ýÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê •Öß¾ÖÖ •ÖÖÖê úšüßÖ
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖÖ ¤ÓüÖ»Öß“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖÖ ¯Ö›üŸÖ ÆüÖê ŸÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö ËÖé´ÖÓ¡Öß
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ÓüÖ»ÖÖÖê¸üÖÓÖÖ ¾Ö ÖãÓ›üÖÖÖ •Ö¿ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß ¬ÖîµÖÔ ¤üÖÖ¾Ö»Öê †Ö×Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬Öß»Ö †Öêú ¤ÓüÖ»Öß £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÓŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ
µÖêŸÖÖê. 1992 ´Ö¬µÖê ×´Ö¸ü¾ÖÖãúß¾Ö¸ü ¤üÖ›ü±êúú,ÖãÓ›üÖÓú›æüÖ ÖÖêôûß²ÖÖ¸,ü 1993 ´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü †ŸµÖÖ“ÖÖ¸,ü 1993 ´Ö¬µÖê ²ÖÖò´²Ö Ã¯ÖÖê™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê
ÖãÆêüÖÖ¸üÖÓÖß ¬Öã´ÖÖæúôû ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ •Ö¿ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê. ¤ÓüÖ»Ö ÖÏÃŸÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê •Ö¿ÖÖÃÖŸÖÃÖê ÖÖêôûß»ÖÖ ÖÖêôûßÖê
ˆ¢Ö¸ü ¤êüµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö 85 ÖãÓ›ü ÖÖêôûß ²ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê šüÖ¸ü —ÖÖ»Öê. 267 ÖãÓ›üÖÓÖÖ †™üú ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ÃÖŸÖŸÖ
ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ØÆü¤æü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤ÓüÖ»Öß úÖµÖ´Ö“µÖÖ ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ‹úÆüß ØÆü¤ãü -´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤ÓüÖ»Ö —ÖÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †Ö•Ö ØÆü¤æü
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´ÖãÛÃ»Ö´Ö ³ÖÖ‡Ô ³ÖÖ‡Ô µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÖ¸üµÖÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. Æüß ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖ“Öß úÖ´ÖÖß¸üß †Ö¯ÖÖÖÃÖ
ú¬Öß“Ö ×¾ÖÃÖ¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ´ÆüÖæÖ úÖÖ¸ü †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ »ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ØÆü¤ãü-´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¤ÓüÖ»Öß ÃÖÓ¯Ö»Öê»µÖÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß úÖ´Ö×Ö¸üß ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ×¤ü ÃÖæÖ µÖêŸÖê.ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖßµÖ ¤ÓüÖ»Öß“Öê ˆ““ÖÖ™üÖ ú¸üµÖÖ“Öê ÁÖêµÖ ´ÖãÓ›êü
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
¤ãüÂúÖôû †Ö×Ö ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß ×¤üÖÖÓú 28 •Öã»Öî 2019 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¥üÂ™üµÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖ´Ö¬µÖê “Ö“ÖÖÔ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¤ãüÂúÖôûß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ú¬Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê ŸÖ¸ü ú¬Öß ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß, ¯Ö›ü»ÖÖ ŸÖ¸ü
¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ †Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ ¤êüÖß»Ö ¤ãüÂúÖôûÖ“Öê
“Ö™üêú ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖÖŸÖ. ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê 64 % ×•Ö»Æêü †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ úß ŸÖê£Öê 35 %ú ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ±úŒŸÖ 13 ×•Ö»ÆüµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ¯ÖÖ‰úÃÖ
ÆüÖêŸÖÖê. 22 ×•Ö»ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ ÖÖÆüß. ¤êü¿ÖÖŸÖ 80 % ×•Ö»Æêü †ÃÖê †ÖÆêüŸÖ ŸÖê£Öê 50 % ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê Öê¡Ö±úôû ´ÖÖêšêü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû úÖêÖŸµÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¤ãüÂúÖôû ¯Ö›üŸÖÖê ŸÖ¸ü úÖÆüß ³ÖÖÖÖŸÖ ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
¤ãüÂúÖôû †Ö×Ö ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ“µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †¾Ö»ÖÓ×²Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôêû ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö
×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. úÖ¸üÖÖÖê †Ö×Ö éú×ÂÖÖê¡ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öã ôêû ¤ãüÂúÖôû ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.Öê›üµÖÖŸÖß»Ö Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ´Ö•Öæ¸ü ÖÖ¾Ö ÃÖÖê›æüÖ ¿ÖÆü¸üÖ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê û ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬µÖê —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¤ãüÂúÖôûÖÏÃŸÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¿µÖú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓÖÖ ú•ÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖµÖÖÃÖÖšü ß, ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¯ÖµÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß, ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ 80 % ¤ãüÂúÖôûÖÖê
ÆüÖê¸ü¯ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“ Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ :1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1979 ¸üÖê•Öß ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. ×²ÖÆüÖ¸ü“Öê ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß Ø²Ö¤êüÀ¾Ö¸üß ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÖÓ›ü»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß µÖÖ †ÖµÖÖêÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —
ÖÖ»Öß. ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖ¾Öì ú¹ýÖ 3743 •ÖÖŸÖàÖÖ †Öê²ÖßÃÖßŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1980 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»ÖÖ. 7 †ÖòÖÃ™ü 1990 ´Ö¬µÖê ¾Æüß.¯Öß.ØÃÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖÖæ ú¸üµÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã 16 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1992 ¸üÖê•Öß ÃÖã¯ÖÏß´Ö úÖê™üÖÔŸÖ
¤üÖÖ»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ×“Öêú¾Ö¸ü ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ×ÖÖÔµÖ ¤êüŸÖÖÖÖ †Öê²ÖßÃÖàÖÖ 27 % †Ö¸üÖÖ ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖÖê ×¤ü»Öê. ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖÖãÃÖÖ¸ü 52 % †Öê²ÖßÃÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö
†ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ 52 % †Ö¸üÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.¯Ö¸ÓüŸÖã úÖê™üÖÔÖê 50 % ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †Ö¸üÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû 27 % †Ö¸üÖÖ ×¤ü»Öê Öê»Öê.»ÖÖêúÖêŸÖê
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÃÖê ÆüÖêŸÖê úß •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Öê›üµÖã»Ö úÖÃ™ü †Ö×Ö ¿Öê›üµ Öã»Ö ™ÒüÖ‡Ô²Ö“ÖÖ ¿Öê›æü»Ö †ÖÆêü ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Öê²ÖßÃÖßÃÖÖšüß ¿Öê›üµÖã»Ö †ÃÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†Öê²ÖßÃÖß ÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ‡ŸÖ¸ü •ÖÖŸÖàÖÖ ×Îú×´Ö×»ÖµÖ¸ü »ÖÖÖæ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Öê²ÖßÃÖßÃÖÖšüß Æüß †™ü »ÖÖÖæ †ÖÆêü. †Öê²ÖßÃÖß •ÖÖŸÖßÖÖ
×Îú´Öß»Öê†¸ü “Öß †™ü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸµÖÖ“Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ×Îú×´Ö»ÖêµÖ¸ü †™ü ¸ü§ü êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê
54 % »ÖÖêú ×¾ÖúÖÃÖ, ¯ÖÏÖŸÖß †Ö×Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖÖ ²ÖÖæ ¿ÖúÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû †Öê²ÖßÃÖà“Öß •ÖÖÖÖÖÖ ú¹ýÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖ ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü Æêü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ¾ÖÖ¤üß ÖêŸÖéŸ¾Ö ÆüÖêŸ ÖÓ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¤üßÖ¤ü×»ÖŸÖ Ö¸üß²Ö •ÖÖŸÖàÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ. ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖ³Öê´Ö¬µÖê Ö×¸ü²Öß“Öê †Öêú ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›æüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ
±úÖê›ü»Öß. †Öêú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¤ü ú¹ýÖ ×¤ü»µÖÖ. 2014 ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖ³Öê¾Ö¸ü ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê. ëú¦ü
ÃÖ¸üúÖ¸ü ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ ëú¦üßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓÓ“Öß ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ¿Öß •Ö¾Öôûßú †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÏÖ´ÖßÖ »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß Öæ¯Ö úÖÆüß ú¸üÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. 26 ´Öê 2014 ¸üÖê•Öß ëú¦üßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö¯Ö£Ö×¾Ö¬Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üôûß ²Öß›ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö×Æü»Öß ³Öê™ü ¤êüÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. 3 •ÖæÖ 2014 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ †Ö×Ö ¯Ö¸üôûß ¿ÖÆü¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã 3 •ÖæÖ 2014 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 6 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ²ÖÓÖ»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûÖú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¸üÃŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ úÖôûÖÖê
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9
लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां चे पु रोगािम व: ओबीसी जनगणने सं दभातील काय
ाचाय डॉ िव ल घु ले
राजष शाह महािव ालय परभणी
बहजन समाजाम ये जी काही वकतृ वाने मोठी माणसे झाली आहेत यात लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां चा नं बर फार वरचा लागतो. राजक य जीवनाची कु ठलीही पा भू मी नसताना िज हा
प रषद सद य,आमदार, िवरोधी प नेत,े उपमु यमं ी ते क ीय मं ी असा यां चा वास थ क क न सोडणारा आहे. भारतीय जनता प हा उ च ू शेठजी, भडजी चा प हणू न समाजात
ओळखला जातो. अशा ितगामी िवचारां या प ात गोपीनाथराव मुं डे सारखे बहजन चेहरा व पु रोगामी िवचाराचे नेते बोटावर मोज याएवढे सां गता येतील क नाही हा आहे. या अशा
ने यां या चेह याव न वरवर तरी भाजपचा चेहरा हा सवसामा य बहजन माणसाला आपला प वाट यासाठी उपयोगाचा पडला होता. याबाबतीत प ी डॉ टर ता याराव लहाने हणतात,"
उ च ू लोकां चा प हणून ओळख असणा या भारतीय जनता पाट यां नी अितसामा यां याअं गणात आणून सोडली, िकं बहना जिवली, वाढिवली असे हटले तर वावगे होणार नाही. ही
यां ची कामगीरी महारा ा या, देशा या राजकारणात अिव मरणीय ठरली आहे. राजकारणािशवाय सामािजक,शै िणक, सां कृ ितक, कृ षी,सहकार े ात दां डगा यासंग असणारा नेता हणू न
यां ची ओळख होती." *1*
महारा ाचा राजक य इितहास लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां या नावािशवाय पू ण होऊ शकत नाही. सं पू ण भारत देशातील तमाम बहजन समाजाचे ते नेते होते इतर मागासवग य दिलत,
वं िचत,उपेि त, अ पसं यां क समु दायाचे ते बु लं द आवाज होते. ओबीसी भट या िवमु ां या ह कासाठी सामािजक समता थािपत हावी यासाठी सं सदेत लढणारा, आवाज उठवणारा नेता
हणू न यां याकडे पािहले जाते. आज ओबीसी,वं िचत, िवमु भट या समाजावर चंड अ याय होत असताना यां यासाठी लढणारा अ यासू व दूर ीचा नेता आज सं सदेत िदसू न येत
नाही. यां या अकाली िनधनाने देशाची खू प मोठी हानी झाली आहे. यां या अकाली जा याने जी पोकळी िनमाण झाली ती भ न िनघणे श य नाही. ती उणीव आज सात याने भासत आहे.
*गोपीनाथराव मुं डे यां चे सं ि च र*:लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां चा ज म आई िलं बाबाई वडील पां डु रं गराव या माळकरी,वारकरी सं दायीक कु टुं बात 12 िडसबर 1949 रोजी नाथरा, तालु का परळी या छोट् याशा खेड्यात
झाला. यां ची मोठी बहीण सर वती असू न यानं तर चे मोठे भाऊ पं िडतराव तर दोन लहान लहान भाऊ मािणकराव आिण यंकटराव होत. वडील पां डु रंगराव वारकरी सं दायाचे अनु यायी असू न
मोठे िव ल भ होते.पायी पं ढरपू रची वारी यां नी कधी चु कवली नाही.अ या साि वक,सो वळ सं कारात गोपीनाथराव चे बालपण गेले. लहानपणी विडलां सोबत यां नीही पं ढरपू रची पायी वारी
के ली. यां चे ाथिमक िश ण नाथरा येथील िज हा प रषद शाळे त झाले तर मा यिमक िश ण परळी वैजनाथ येथील िज हा प रषद हाय कू ल म ये झाले. महािव ालयीन िश ण योगे री
महािव ालय अं बाजोगाई येथे वािण य शाखेतू न तर काय ाचे िश ण पु णे येथील इंिडयन लॉ सोसायटी या िवधी महािव ालयातू न घेतले. या महािव ालयीन जीवनात मोद महाजन यां चे
िम बनले. यातू नच पु ढे ते रा ीय वयंसेवक सं घात सि य झाले. काय ाचे िश ण घेत असताना ते जय काश नारायण यां या सं पू ण ां ती या चळवळीला जोडले गेल. े यामु ळे यां चे
काय ाचे िश ण अधवट रािहले. *2* यां या यि म वावर जय काश नारायण, अटलिबहारी वाजपेयी, लालकृ ण अडवानी, वसं तराव भागवत, उ मराव पाटील, मोद महाजन या ने यां चा
भाव जाणवतो तर आरएसएस या संघटनेचा भाव जाणवतो. ते आरएसएस या भावाखाली तयार झाले असले तरी यां नी यां या यां चा पु रगामीपणा
ो
सात याने जपला.संघा या िवचाराला
यां नी कधीही आप यावर हिव होऊ िदले नाही. वै ािनक ि कोण, िववेक ,पु रोगामी िवचाराची कास यां नी सात याने धरली यामु ळे ते प ापे ा बहजन समाजात लोकि य नेते झाले.
*कृ तीतू न आंतरजातीय िववाहाला ो साहन*:विकलीचे िश ण घेत असताना 1974 म ये िव ा याचे, सु िशि त बेरोजगारां चे
सोडिव यासाठी ए.बी. ह .पी. व महारा छा सं घष सिमती या वतीने मुं बई येथे मोचा काढू न
चळवळीला सु वात के ली. पु ढे 1975 म ये आणीबाणी या काळात 16 मिह यां चा तु गं वास भोगला.या काळात अनेक व र ने यां या सं पकात आ यामु ळ1978
े
ची िवधानसभा िनवडणू क
जनता प ाकडू न लढिवली. या िनवडणु क त यां या िवरोधात बोलावे असा एकही मु ा नस यामु ळे िवरोधी पाट कडू न यां यावर वैयि क बदनामीकारक मु े वापरले गेले. ते आंतरजातीय
िववाह करणार आहेत, जातीत काय मु ली नाहीत का? ा णा या मु लीशी िववाह करणा यांना तु ही मतदान करणार का! असा वैयि क पातळीवरचा चार कर यात आला. तो काळच असा
होता क आंतरजातीय िववाह करणा या ला जात बिह कृ त हावे लागत असे . या घराकडे पाह याची समाजाची ी ही तु छतेची व हीन वाची असे. समाजातील लोकां चा अस या गो ीला
ती िवरोध असे. या काळात यां नी या ितगामी िवचाराला छेद देऊन जाहीरपणे आंतरजातीय िववाहाचे समथन के ले. इतके च न हे तर परळी येथील जाहीर सभेत यां नी सां िगतले क या
िवधानसभे या िनवडणु का झा यावर मी जाहीरपणे ा महाजन यां या सोबत िववाह करणार आहे. *3*
*नामां तर चळवळीतील सि य सहभाग*:औरं गाबाद येथे मराठवाडा िव ापीठाची थापना 1958 ला झाली. थापने या ारं िभक अव थेपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां चे नाव िव ापीठाला ावे ही मागणी दिलत समाजाची होती.
पु ढे 1977 म ये जाहीरपणे या मागणीचा पु र कार कर यात आला. मागणीनं तर सं पणू मराठवाड् यात नामां तर वादी व नामां तर िवरोधक असा सं घष सोळा वष चालला. याचे पडसाद सं बं ध
महारा भर उमटले. शेवटी 14 जानेवारी 1994 रोजी नामांतर ऐवजी नामिव ताराचा पाने हे नामां तर झाले. *4*
18 जु लै 1977 पासून मागणीसाठी नामां तर समथकां कडू न महािव ालय बं दची हाक दे यात आली. यास िवरोध हणून 21 जुलै 1977 रोजी रा ीय वयंसेवक संघाचे संघाचे सर वती भुवन
महािव ालय तसेच देविगरी, िववेकानं द व अिभयां ि क ची िव ा यानी िव ापीठावर मोचा काढू न नामां तरास जाहीर िवरोध के ला. व 12 स टबर ते 26 स टबर या काळात महािव ालयाचा
बेमु दत बं द पु कारला या काळात महािव ालय बं द रािहली. िवरोध करणा-याम ये ामु याने मोहन देशमु ख,अशोक फटागडे, िशवाजी ढगे, सु रेश आवचार, दीप जोगाईकर,िव ाधर पां डे,
एकनाथ पा ीकर, उ मानाबादचे राजा साळुं खे परळीचे अशोक देशमु ख हे कायकत आघाडीवर होते. तर यां ना गोिवं दभाई ाफ, स.दी. महाजन, दैिनक मराठवाडा चे सं पादक अनंत भालेराव या
िहं द ु ववादी िवचारां या ने यां सह आर. एस. एस सार या सं घटना व िशवसेना प ां नी ही ती िवरोध के ला. या पा भू मीवर सं घ प रवाराचा भाव असतानाही गोपीनाथराव मुं डे यां नी
बाबासाहेबां चे मोठे पण मा य क न दिलत समाजा या या मागणीला उ फू तपणे पािठं बा िदला. आिण फु ले आंबेडकर चळवळीशी एकिन ता दाखवू न िदली. यातू न यां चा दिलत
समाजािवषयी चा यापक उदारमतवादी ि कोन प होतो. *5*
1978 म ये दिलत पॅथर
ं या मा यमातू न मराठवाड् यातील सव िज ां म ये सभा, मोच, िनदशने व शेवटी जेलभरो आंदोलन कर यात आली या आंदोलनात गोपीनाथराव मुं डे यां चा सि य
सहभाग होता. जेलभरो आंदोलनात ते वतः पु या या जेलम ये अटक झाले. नामां तरा या समथनाथ यां नी परळीत सभा घेतली या सभेत यां नी युगपु ष डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर यां या
कायाची मािहती जनतेसमोर मां डली. नामां तर िवरोधकां नी आपला िवरोध सोडावा व बाबासाहेबां चे मोठे पण मा य क न आप या मनाचा मोठे पणा दाखवू न ावा असे आवाहन के ले. दिलत
जनतेवर अ याय अ याचार होऊ नये याची काळजी घेतली. या भागात जातीय दंगली उसळ या या भागात वतः मुं डनी िफ न वैचा रक जागृती घडवून आणली. नामांतर िवरोधकां नी परळी
बं द कर याची भू िमका घेतली होती या वेळी यां नी नामांतर िवरोधी कृ ती सिमती या कायक याचे मतप रवतन घडवून आणले. *6*
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नामां तर चळवळ 1992 या नं तर खर बनली होती डॉ.बाबासाहेबां या कायाचा मोठे पणा िवचारात घेऊन शासनाने यां ना मरणो र भारतर न िकताब देऊन गौरवके ला होता.महारा रा याचे
त कालीन मु यमं ी शरदचं पवार यां नी जनते या ती मागणीस ितसाद देत िवधानसभेत नामां तराचा ठराव मां डला ास
य िवरोधी प नेता हणू न गोपीनाथराव मुं डे यां नी अनु मोदन देत डॉ टर
बाबासाहेब आंबेडकर यां या कायावर मौ यवान िवचार मां डले. ते हणतात,"भारतर न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां चे नाव मराठवाडा िव ापीठाला िद यामुळे मराठवाड् याची अि मता कमी
होती या भावनेशी मी सहमत नाही. उलट डॉ.बाबासाहेबां चे नाव िद यामु ळे मराठवाड् याचा गौरव झाला आहे असे मत यां नी मां डले. मराठवाडा िव ापीठ सुधारणा िवधेयकावर बोलताना ते
हणतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रा ीय नेते आहेत ते कोणा एका वगाचे व जातीचे नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां चे नाव मराठवाडा िव ापीठाला दे यामु ळे समाजात संघष होत
असेल तर तो खरं हणजे हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां चे नाव दे यासाठी नाही तर उपेि त समाजाला इतर समाजा या बरोबर आण यासाठी आर ण आहे याला खरा िवरोध होता. डॉ टर
बाबासाहेबां चे नाव मराठवाडा िव ापीठाला देणे हणजे सामािजक याया या ीने टाकलेले पाऊल आहे असे वणन मी करतो..... यामु ळे सामािजक याय िमळाला असे मी मानत नाही मला
वाटते तसे कोणी मानणारही नाही. मी वतः येक िवधानसभा िनवडणु क या जाहीरना यात मराठवाडा िव ापीठास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां चे नाव दे याचा य न करेल असे आ ासन
मतदारां ना िदलेले आहे. असा खु लासा यां नी सभागृहात के ला1978 म ये नामां तरा या ावर लॉंगमाच िनघाला ते हाही मी यात सहभागी होतो याची आठवण मुं डे यां नी सभागृहाला क न
िदली. 1983 म ये दिलत पॅथरने
ं नामां तरा या ावर सं पणू मराठवाड् यात जेलभरो आंदोलन के ले या आंदोलनात गोपीनाथरावां चा सहभाग होता. पु या या येरवडा तु ं गात ते 14 िदवस
कारागृहात होते *7* . यां चे िवचार पु रोगामी, िववेक होते सभागृहात बोलताना पु ढे हणाले," डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां चे नाव िव ापीठाला देणे हे सामािजक सुधार या या ीने टाकलेले
पाऊल आहे.आपण एकिवसा या शतकात जा या या गो ी करीत असलो तरी िवशेषतः आपले मन बदलले नाही, समाज बदलला हणजे समाजाचे मन बदलेल. नामां तरा या सं दभात काहीनी
सावि क मताची भू िमका मां डली होती. सामािजक सुधारणे या सावमताचा आधारे सोडिवला जात नाही. जर आर णा या ावर देशात सावमत घेतले असते तर दिलतां ना आर ण
ावे असे मतदान झाले असते का? कदािप झाली नसते. याबाबत मा या मनात शं का नाही. सामािजक यायाची भू िमका घेताना कधी कधी कठोर हो याची वेळ येत.े नामां तराचा िनणय जनतेवर
सोपवीला असता तर िव ापीठाचे नामांतर दोनशे वष तरी झाली नसते. *8* अशी रोखठोक पु रोगामी भू िमका घेऊन शासनाने सामािजक याया ित आपली बां िधलक िवस नये असा
सात याने आ ह धर याचे िदसू न येतो. याउलट गोिवं दभाई ॉफ यां नी जीवनभर समाजवादी पु रोगामी भू िमका घेतली मा नामां तरा या वेळी यां चे खरे व पउघडे पडले. याबाबतीत
गोपीनाथराव मुं डे हे ितगामी िवचारां या भावाखाली मोठे झाले असले तरी आपला वतं बाणा व पु रोगामी वृ ी सात याने जोपासली. नामां तर नं तर ते 172 गावात िफरले. िजथे िजथे
दिलतां वर अ याय अ याचार झाला या गावात गेले व दुःिखतां चे अ ू पु सले. सभागृहात या या दिलत लोकां या घराचे नु कसान झाले याचे तातडीने पं चनामे क न शंभर ट के अनु दान
ावी अशी भू िमका घेतली.
*सामू िहक* *िववाह* *समारं भाना*उ ेजन*
25 माच 1982 रोजी म. ना.वरोरा, िवधानसभा सद य शहापू र यां नी िविधमं डळात सामूिहक िववाह समारं भा सं दभात ठराव मां डला या ठरावास पू ण सहमती दशवू न गोपीनाथरावां नी पािठं बा
िदला व हणाले," िववाह हंटला क खच आलाच. आप या रा यात हं डा प ती अि त वात अस याने अनेकां ना जमीन,मू यवान व तू िवकू न मु लीचे ल न करावी लागतात. इतर
रती रवाजामु ळे मु ली या पालकां ना सा सहन करावा लागतो. सामु िहक िववाह हे सु धारनेचे पाऊल आहे.अशा समारं भाला मदत करणे हे शासनाचे कत य आहे.ठरावात नमूद के या माणे
दोनशे पयां पासून दोन हजार पयापयत िववािहत जोड यास मदत करावी व स मानीय सद य वरोरा यां नी ठराव मागे घेऊ नये" *9* अशी भू िमका मुं डे यां नी सभागृहात मांडली. याव न
गोपीनाथराव मुं डे हे वाईट सामािजक ढी, था परं परे या व अं ध े या िवरोधात होते. यां नी अं ध ेचा िवरोध क न सामािजक सु धारणेसाठी अनु कूल व अ से र भू िमका घेत अस याचे
िदसू न येत.े
*शेतीमालाला* *उ पादन* *खचावर* *आधा रत* *िकफायतशीर* *भाव* *िमळ यासाठी* *आ ही*:िदनां क 15 िडसबर 1982 रोजी गोपीनाथराव मुं डे व िवधानसभा सद य राम मोघे, िदि वजय खानिवलकर,भ.मा. गायकवाड यां नी सभागृहात शेतक यां या शेतीमालाला उ पादन खचावर
आधा रत िकफायतशीर भाव िमळ यासाठी चचा घडवू न आणली. या चचवर बोलत असताना गोपीनाथराव मुं डे यां नी रा यातील शेतक यां या दयनीय ि थतीचे वणन क न शेतक यां ना
यां या शेतीमालावर उ पादन खचावर आधा रत िकफायतशीर भाव िमळ यासाठी ची मागणी के ली. नोकरदारां ना महागाई भ ा व इतर भ े शासन वेळोवेळी देते परं तु शेतक यां या मालाला
यो य भाव िमळत नाही अशी खं त गोपीनाथराव मुं डे यां नी सभागृहात य के ली.
*शै िणक* *धोरणासं बधं ी* *िवचार*:नवीन मा यिमक शाळा सु करणे बाबत शासनाचे धोरण कसे असावे याबाबत 16 जुलै 1993 रोजी चचा घडवू न आणली ते हा हणतात,"याबाबत शासनाकडे िनि त धोरण नाही, प
आदेश नाहीत.अं मलबजावणीत िश त व कठोरता िदसू न येत नाही. याचा प रणाम हणू न शाळे चे परवानगी दे याबाबत संपू ण सावळा ग धळ आहे. िश ण ही उ ाची िपढी घडिवणारी
गुं तवणू कआहे. एखा ा खा याम ये जर िनणय चु कला तर या क पावर याचा प रणाम होतो परं तु िश ण खा याम ये जर िनणय चु कला तर एक िपढी या िपढी बरबाद होऊ शकते. हणून
मं ी बदलले क िश णिवषयक धोरणे बदलतात हे चु क चे आहे. िवनाअनु दान त वावर चालणा या शाळां ना परवानगी िदली हणजे हा सु टलाकाय? शासनाची जबाबदारी सं पली काय?
या शाळां ना परवानगी िदली या कशा चालतात याचे परी ण करावे लागेल. शाळे ला तीन तीन वषापू व परवानगी देऊनही शाळे ला इमारत नाही, डां गण नाही, िश क नाही, िश क
असला तर याला पगार नाही. के वळ मा यता माणप एवढी शाळे ची तयारी आहे. यामु ळे शै िणक दजा उं चावत नाही. शै िणक सं थां ना परवानगी देतांना सभागृहातील स माननीय
सद यां ना िव ासात घेतले जात नाही. साखर कारखाने, सूतिगर या जसे आप या कायक याना वाट या जातात त या शाळा वाट याचा सु के लेला काय म थां बवावा.िनदान िश णात तरी
राजकारण आणू नये. शाळां ना परवानगी देताना राजक य िन ा ल ात न घेता शाळा चालिव याची मता ल ात यावी. असे िवचार य के ले".10
*समान* *नागरी* *कायदा व मु ि लमि यां या* * ाब ल िवचार*:िदनां क 8 एि ल 1994 रोजी िविधमं डळ ठराव मां डून यावर चचा करताना हटले क, "घटनेनसु ार येक य काय ापु ढे समान आहे परं तु देशात नागरी कायदे वेगळे आहेत. ही बाब
मू लभू त अिधकारां शी िवसं गत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां नी समान नागरी काय ाचा आ ह धरला होता. देशाची एका मता व ऐ य जोपास यासाठी एकच समान नागरी कायदा असणे
आव यक आहे. िहं द ू ीला पोटगीचा अिधकार आहे पण मु लीम ीला पोटगीचा अिधकार नाही हे प करताना इ लाम बाबतीत क र असणा या पािक तान, इंडोनेिशया, तु क थान या
देशात बहप नी वाला बं दी आहे मा भारतात नाही. शरीयत काय ात बदल का होत नाही?" *11* याबाबत सभागृहात उपि थत के ला. याव न यां चे िवचार हे ि यां या बाबतीत
आधु िनकतेचे होते हे प होते. यां चा ि यां या ाकडे बघ याचा ि कोण हा पु रोगामी होता हे ितिबं िबत होते.
**मिहलांवरील अ याय बाबत*
20 माच 2001 रोजी माननीय रा यपालां या अिभभाषणावरील चचला बोलताना हणतात रा यात एक कडे मिहलां वर बला कार होत आहेत तर दुसरीकडे दरोडे पडत आहेत. दरोडयातही
मिहलां ना ल य के ले जाते. उदाहरणात कोठे वाडी येथे दरोडा घालू न मिहलां वरबला कार के ला ही बाब पु रोगामी महारा ा या त डाला कािळमा फासणारी आहे. अशा गु हेगारां ना कठोर िश ा
झाली पािहजे असे मत मां डले. आजही आपण वतःला गत समजतो व समानते या भाषा करतो परं तु या देशातील दिलतां वरील, मिहलां वरील अ याचार कमी झालेला नाही.यासाठी 6 मे
2010 रोजी खैरलां जी ह याकां ड याचे उदाहरण देऊन समाजातील वा तव प रि थतीचे दशन सं सदेम ये क न िदले.
*वै ािनक ि कोनाचे पु र कत*
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दोन जु लै 2006 रोजी मुं बई टाई स वृ प ात आपली भू िमका प करताना हणतात," माझी भू िमका व धारणा नेहमी िव ानिन रािहलेली आहे. यामु ळे मु यमं ी असलेले मनोहर जोशी
गणपती दूध िपतो असं हणत असताना मी मा तसं हटलेलं नाही याव न िकं वा संसदेत ओबीसी जनगणना झाली पािहजे यािवषयी बोलताना हणतात ,खरं हणजे मी पु नज मावर िव ास
ठे वीत नाही परं तु मला जर पु हा भारतात ज म यायचा असेल व देवाकडे तसा अज मी के ला तर मला जात नसले या घरात ज म िमळे ल का? हे श य आहे का? या देशात असे कोणते घर
अथवा मनु य आहे जो जाती मु आहे. याव न यां चे िवचार हे पु रोगामी तर होतेच परं तु आचार ही िव ािन व िववेक होते.
*मंडल* *आयोगा या* *अं मलबजावणीबाबत** :त कालीन पंत धान ही.पी. िसं ग यां नी िदनां क7 -8 -1990 रोजी मं डल आयोगाची घोषणा के ली. यामु ळे देशात मं डल आयोगा या बाजू ने व िवरोधात जनते या भावना ती व पात य
झा या. उ चवण य थािपत व परं परावादी लोकांकडू न चं ड िवरोध सु झाला परं तु गोपीनाथ मुं डे यां नी या आयोगाला भारतीय जनता प ाचे समथन होते आिण राहणा
र आहे अशा कारचे
मत िदनां क 19 िडसबर 1990 रोजी िवधानसभेत मं डल आयोगा या िशफारशीला समथन करताना य के ले.ते हणतात," मं डल आयोगा या घोषणेनं तरकाही समाजाम ये िनमाण झाली
आहेत याचा आप याला आ हाला िनि तपणे िवचार करावा लागेल, कारण या वेळी आपण घटना वीकारली या घटनेम ये आपण समता बं धु व आिण काय ातील ि अं बल म ये
एका मतेचा वीकार के ला आहे. आप याला या 42 वषा या वातं यानं तर मला तीन िवचारायचे आहेत याचे उ र आप याला आ मपरी ण क न ावी लागेल.
1. समाजातील सामािजक िवषमता सं पली आहे का?.
2.समाजातील आिथक िवषमता संपली आहे का?.
3. सग यां ना समाजाम ये समान संधी आहे का?.
या ित ही ाचे उ र नकाराथ च ावे लागेल. *12* हणजे समाजात सामािजक िवषमता मोठ् या माणात आहे. भेदभाव मोठ् या माणात आहे हे प होते. शेवटी आर णाचा उ शे काय
आहे घटनेम ये आर णाची तरतूद कशासाठी कर यात आली आहे .कारण आ ही सव समान पातळीवर नाहीत हजारो वष काही घटकावर अ याय झालेला आहे. जे मानवी ह कापासू न वं िचत
रािहले आहेत अ याना सामािजक याय िमळवून दे यासाठी आर ण ठे व यात आले आहे . *13* या अ ाना या आिण दा र ा या दु च ात असले या भटके आिण िवमु जाती आहेत. ते
अजू नही लंगोटी धारण करतात. यां नी अजूनही लोकशाही िकं वा वातं याचा सू य पािहला नाही. अशा माणसाना आप या बरोबर आण यासाठी आ ही यां ना आर ण व सवलती देऊ
इि छतो. समाजसेवा क न पोट भरणारे धोबी, हावी, िशं पी असे सामािजक घटक आहेत या घटकाला याय िमळवू न दे यासाठी यां ची सामािजक गरज भागिव यासाठी, कारािगरी करणारा
सु तार, कुं भार, लोहार आहे. बलुतेदार आलु तेदार आहेत. समाजाम ये किन दजाचे काम करणारे खाटीक, रं गारी आहेत. यां ना उ प नाचे कोणतेही साधन नाही. जे मा या आधारावर आपले
पोट भरतात अशा दुलि त घटकां ना जे ख या अथाने समाजाम ये साधनहीन आहेत,िनधन आहेत, बेघर आहेत. यां चे फ दोन हात पोट भर यासाठी काम करायला लावतात. अशा दुब या
माणसां ना आम याबरोबर यायला व चाल याची सं धी दे यासाठी आिण समािजक यव थेत यां ना मानाचा दजा दे यासाठीआर ण ही एक उपाय योजना आहे. *14*
मं डल आयोगसं बं धी िनणय करताना आर णा या िवरोधात दोन तीन मह वाची कारणे सां िगतली आहेत. याबाबत शोध घेतला पािहजे. मं डल आयोग लागू के ला तर समाजात असलेली
गु णव ा संपु ात येईल अशा कारचा िवरोध के ला जातो तो ढ गीपणा आहे. गु णव ेचा ठे का कोणा एका िविश वगाने घेतलेला नाही. मला सां गायचे आहे क गे या दहा वषात तीन वेळा
एसएससी म ये इतर मागासवग य समाजाचा मु लगा रा यात पिहला आलेला आहे. याव न हेच िस होते क गुणव ाही को या एका समाजाची िकं वा एक वगाची मालम ा नाही. *15*
महारा ा या सं दभात बोलायचे झाले तर महारा ात स या 34 ट के आर ण आहे यात भट या समाजाची 4 ट के व इतर मागासवग यां ची 10 ट के आहे. यात फ 13 ट के आर ण
मं डल आयोगा या िशफारशी माण वाढवावे लागणार आहे. जो समाज 52 ट के पे ा जा त आहे यां ना 27 ट के आर ण या सवलती महारा ात लागू करावयास पािहजेत. या सं बं धाने मी
मह वाचा िवचार मां डणार आहे. याचा िवचार शासनाने करावयास पािहजे. मागासवग यां ना सवलती देताना गरीबाचा ही िवचार झाला पािहजे. 27 ट के सवलती ओबीसीला िद या पािहजेत.
फ जात पाहन सवलती दे यापे ा यात या यात जो गरीब आहे याला सवलत िमळाली पािहजे. मागासवग यातही जे िशकलेली आहेत, जे पु ढारलेले आहेत, जे ीमंत आहेत ते या
गो ीचा अिधक फायदा घेत आहेत परं तु जो खरोखरीच गरीब आहे याला या सवलती आव यक आहेत. तो मा या सवलतीपासून वं िचत आहे. ते हा तो मागास जातीचा आहे हणू न सरसकट
सवलती देऊ नये. आिथक व सामािजक ् या जे मागासलेले आहेत यां यासाठी ाधा याने या सवलती ावयास पािहजे. यािशवाय यां चा आर णात म ये समावेश नाही यां याम ये सु ा
मागासलेपण आहे. अशा दुबल घटकां नाही आर ण ावयास पािहजे *16* गोपीनाथराव मुं डे हे जे सवण समाजात गरीब दुबल आहेत यां नासु ा आर णाची आव यकता आहे या मताचे
होते. ते हणतात," माननीय ी ही पी िसं ग यां नी मं डल आयोगा या सवलती देताना मागसले या सवण समाजातील लोकां साठी दहा ट के सवलतीचा घोषणा के ली असती तर समाजाम ये जो
िवरोध सु आहे तो झाला नसता. वातं या या 42 वषानं तर सु ा समाज समान पातळीवर आला नाही सामािजक याय िमळाला नाही आिथक याय िमळाला नाही हा याय जोपयत िमळत
नाही तोपयत समाजातील दुबल घटकाला आप या पायावर उभे राह यासाठी आिथक आर ण ठे वले पािहजे. यासाठी महारा ात मं डल आयोग लागू के ला पािहजे आिण यानु सार महारा
27 ट के आर ण व सवलती लागू के या पािहजेत.यावष आपण महा मा योितराव फु ले यां ची मृतीशता दी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां ची ज मशता दी साजरी करीत आहोत. ते हा या
वष शासनाने मं डल आयोगा या िशफारशी लागू क न याचा िनणय यावा. याला माझा व भारतीय जनता प ाचा पूण पािठं बा आिण सहकाय राहील" *17*
गोपीनाथराव मुं डे यां ची भू िमका ही समाजातील सामािजक आिथक िवषमता न होऊन सव समाज समान पातळीवर आले पािहजेत अशी होती. याची सं धी आजपयत डावलली गेली यां ना
िवशेष आर णाचा लाभ देऊन बरोबरीला आण याची सं धी िदली पािहजे.असे पु रोगामी िवचार महापु षां या िवचारावर आधारलेली िदसू न येतात.
*ओबीसी* *जनगणनेसाठी* *आ ही* :आज ओबीसी जनगणनेचा हा देशातील कळीचा िनमाण झाला आहे.आजही ओबीसी ची लोकसं या एकू ण लोकसं ये या52 ट के गृहीत धरली जाते ती 1931 या जनगणने या
आधारे. यानं तर 90 वष झाली परं तु अ ापही ओबीसी जनगणना होत नाही. उ चवण य सिचव अिधकारी व राजकारणी हेतू पु र पर ओबीसी जनगणना होऊ देत नाहीत.कारण ओबीसी
जनगणना झाली तर यां ना सं ये या माणाम ये आर ण वाढवू न ावी लागेल. यां ना सं ये या माणात िनधीचे वाटप करावे लागेल. यां या सं ये या आधारावर वतं संघटना िनमाण
होतील, ते स ा हातात घेतील,दबावगट िनमाण करतील. यां यात सं ये याआधारे एकोपा, एकजू ट िनमाण होऊन हा बहसं य समाज जागृत होईल अशी वा तिवक भीती वाटत अस यामु ळे
सात याने मागणी क नही ओबीसी जनगणना होत नाही.
गोपीनाथराव मुं डे यां नी2009 म ये लोकसभेत वेश के ला आिण यां चे नेतृ व हे ओबीसीचे ितभावान,अ यासू ,आ मक नेते हणून देशात पु ढे आले. यां या काया या क ा ं दाव या
देशभरातील ओबीस चे नेते ओबीसी या ावर एक झाले होते. नर मोदी,उमा भारती यासार या ओबीसी ने यां चा अपवाद सोडला तर संसदेत ओबीस चे नेते एकजू ट होऊन ओबीसीची
वतं जाितिनहाय जनगणना हावी ही मागणी सात याने करत होते. गोपीनाथराव मुं डे, लालू साद यादव, मु लायमिसं ग यादव या सारखे ओबीस चे नेते यासाठी वारं वार सं सदेत मां डत होते.
गोपीनाथराव मुं डे यां नी सं सदेत6 मे 2010 रोजी 18 िमिनटाचे भाषण ओबीसी या जनगणने या सं दभात के ले. हे भाषण सुवणा रां नी िलहन ठेवावे असे आहे. या भाषणात गोपीनाथ मुं डे
हणतात, "या देशात पशुं ची जनगणना होते, प ां ची जनगणना होते, जनावरां ची ही जनगणना होते. फ ओबीसी जनगणना होत नाही. ओबीसी जनगणना होऊन यां ना 52 ट के आर ण
िमळणे हा यां चा िनसगद व संवैधािनक अिधकार आहे तो िहराव याचा कोणालाच अिधकार नाही. ते हा ओबीसी जनगणना लवकरात लवकर करावी आिण ओबीस ना यां या
ह काचे, यां या वाट् याचे आर ण ावे. हे यां नी आप या भाषणात ठासू न सां िगतले," *18* लालू साद यादव. मुलायमिसं ह यादव, रामिवलास पासवान यां नी यां या या भू िमके ला पू ण
पािठं बा दशिवला. िबहारचे मु यमं ी िनतीश कु मार,उ र देशचे मु यमं ी अिखलेश यादव, छ ीसगडचे मु यमं ी रमण िसं ह, म य देशचे मु यमं ी िशवराज िसं ग च हाण, महारा ाचे
उपमु यमं ी छगन भु जबळ, माजी पं त धान देवेगौडा यासार या ने यां चा या मागणीला पूण पािठं बा होता.
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ओबीसी नेते जगदीश पाल या काँ से ी ने याची ओबीसी या ावर खू प भािवत करणारी अशी भू िमका होती. ते सारमा यमां कडे आपली भू िमका वारं वार य करत परं तु जगदीश
पा या या िवरोधात काँ से ने कारवाईचा बडगा उचलला. यािशवाय उ र देश चे मु यमं ी क याणिसं ह या ओबीसी ने यां ची भाजपने वाट लावली तर जगदीश पाल ची काँ से ने वाट
लावली. याला पु न उरले ते फ गोपीनाथराव मुं डे. याच दर यान आणखीन एक नाट् य घडले," ओबीसी या नावर व देशभरातील 75% बहजन खासदारां ची लोकसभेत एकजू ट झाली.
या बहजन खासदारां नी ओबीसी या मागणीवर सं सद बं द पाडली. लोकसभा अ य मीराकु मार यां नी लोकसभेचे कामकाज िदवसभरासाठी तहकू ब के यानं तर या बहजन ने यां नी लोकसभेतच
ित लोकसभा घेतली या लोकसभेचे अ य िनवडले गेले अथातच गोपीनाथराव मुं डे. या ितलोकसभेत लालू साद यादव, मु लायमिसं ह यादव, शरद यादव यां नी आपले िवचार मां डले. या
ितलोकसभेचा जो प रणाम हायचा तोच झाला सग या देशाला बहजन नेते एक आ याचे िदसले. हे 75% बहजन खासदार एक आले तर एका णात कोणतेही सरकार पाडू न बहजनांची
स ा आणू शकतात हे िदसू न आले आिण या सवाचे नेते होते अथातच गोपीनाथराव मुं ड. े गोपीनाथराव मुं डे यां नी ितलोकसभा घेऊन आिण या लोकसभेचे अ य पद घेऊन सेनापतीची
भू िमका घेतली होती. सारमा यमातू न या ितलोकसभेवर अ यंत हल या भाषेत टीका झाली. सारमा यमां नी मुं डे यां ना भाजप या वतीने इशारा दे यात आला पण गोपीनाथरावां नी याकडे
साफ दुल क न आपला लढा ती के ला. गोपीनाथराव मुं डे यां ना दे यात आलेला इशारा हणजे यां यासाठी डेथ वॉरं ट होते आिण मुं डे यां नी इशा याकडेदुल क न वतः या या वर
सही के ली होती याच िदवशी गोपीनाथ मुं डे यां चा घातपात होणार हे िनि त झाले होते. *19*
आज पयत या सव जनगणनेत दिलत,आिदवासी, मु ि लम, शीख ि न अशा सव जाती धम यां ची ची गणना के ली जाते. गणना के ली जात नाही ती फ ओबीसीची. ओबीसी जनगणना होत
नस यामु ळे सव योजना ओबीस या बं द पड या आहेत. या चालू आहेत यावर अं दाजे थोडेफार बजेट टाकू न बोळवण के ली जाते. दिलत आिदवास ची जनगणना होत अस यामु ळे यां ना
शासना या ितजोरीतू न एकू ण बजेटम ये लोकसं ये या माणानु सार एस. सी. ला 15 ट के तर एस.टी.ला 7.5 ट के िह सा िमळतो. यात कमी करता येत नाही. कारण घटनेत अशी तरतू द
नाही. एस सी, एस टी चे घटनेत शेडू ल आहे. तसे वतं ओबीसी चे शेड्यलु झाले पािहजे अशी मागणी गोपीनाथराव मुं डे यां ची सात याने सं सदेत के याचे िदसू न येत. े ओबीसी ची जनगणना
करायला काय अडचण आहे.जनगणनेचे फॉम म ये भाराभर मािहती िवचारली जाते यात फ एक कॉलम समािव करावयाचा आहे तो ओबीसी वग व जातीचा. परं तु थािपत
उ चवण य राजकार यां ची व उ चवण य सिचव अिधकारी यां ची मानिसकता नाही.सव ओबीसी ची जातवार जनगणना झाली तर ओबीसीला मु ख कोणते फायदे होतील यात ामु याने
1. ओबीस ची लोकसं या 60 ट के पे ा जा त आहे हे कागदावर िस होईल.
2. सु ीम कोट, हाय कोट िनकाल देताना वारं वार अिधकृ त लोकसं या नस याचे कारण सां गू न अ याय करते तसे होणार नाही.
3. ओबीस ना लोकसं ये या माणात आर ण माग याचा अिधकार ा होईल.
4. लोकसं ये या माणात शासना या ितजोरीतू न ओबीसी या िवकासासाठी ओबीसी हेडवर तेवढी र कम सरकारला जमा करावी लागेल. तसे शासनाला भाग पाडता येईल.
5, या रकमेतू न येक रा यातील ओबीसी िव महामं डळ मला प नास हजार कोटीपे ा जा त र कम िमळू शके ल. येक बेरोजगार ओबीसी त णाला यवसाय कर यासाठी 50 लाख पये
मदत देता येऊ शके ल.
6. ओबीसी िव ा याना दिलत-आिदवासी मु लासारखी 100% फ माफ व कॉलरिशप दे यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
7. येक िनवडणु क त ओबीसीसाठी लोकसं ये या माणात मतदारसं घ वाड ठे वले जाऊ शकतात. *20*
असे एक ना अनेक फायदे आहेत. एवढा मोठा चं ड िनधी ओबीसी या वगावर खच करणे लागू नये यासाठी शासन ओबीसी जनगणना करीत नाही. ओबीसी जनगणना झा यास ओबीसीचे
नेते सं ये या जोरावर दबावगट िनमाण करतील ही भीती यां ना सात याने सतावते. जो असा दबाव गट गोपीनाथ मुं डे यां नी संसदेत िनमाण के लेला होता. आता आप या सवाचे काय आहे या
जातीपाती या सं कुिचत िवचारातू न बाहेर येऊन सम ओबीस ना बरोबर घेऊन यां या जनगणने बाबत जागृती िनमाण करणे जनगणनेचे अिधकारी कमचारी जे हा मािहती घे यासाठी आप या
घरी येतील ते हा दारावरच एक बोड लावू न ठे वणे या बोडवर प पणे िलिहलेले असावे जर जनगणना फॉम म ये ओबीसीचा वग व जाती या कॉलम नसेल तर आ ही मािहती देणार नाहीत.
आमची मािहती घेऊ नये व याबाबत आम याकडे कसलीही िवचारणा कर यात येऊ नये. आ ही कोणतीही मािहती देणार नाहीत. ते हा हे कमचारी यां ची रपोिटग माननीय तहसीलदार यां ना
करतील व यां यामाफत शासनाकडे जाईल व शासनाला जनगणने या कॉलम वाढवावा लागेल. असे शासन व शासनाचे नाक दाब यािशवाय त ड उघडणार नाही. हेच फु ले शाह आंबेडकर
चळवळीचे त व ान आहे तोच माग अनुसरावा लागेल . ओबीसी जनगणना होणे हे गोपीनाथराव मुं डे यां चे व न होते. आपण हे व न पू ण कर यासाठी सवानी किटब होणे हीच यां ना खरी
आदरां जली ठरेल.
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10
लोकनेते गोपीनाथ मुड
ं े यांचे सामािजक िवकासासाठी योगदान

डॉ.मीना काश कु टे
ाचाय,
पी. ही.डी.टी कॉलेज ऑफ ए युकेशन फोर वुमन एस.एन.डी.टी युिन ह सटी चचगेट मुंबई

तावना :- एखा ा रा ाचा कवा रा याचा िवकास जर करावयाचा असेल तर या रा ातील नाग रकांचे चा र य शु

व

व छ असावे. रा ीय चा र य हे फ टकासमान असणे हणजे तो देश, ते रा चालिवणारे लोकनेते यांचे अनुपालन
करणारी जनता, त ण ते अबालवृ

हे सवच चा र यसंप असावे.हे "चा र य" जर िबघडले तर रा ाचे वरा याचे पतन

हो यास वेळ लागत नाही. हणूनच "मानवी चा र याला " रा उभारणीसाठी,समाज उभार यासाठी अ यंत मानाचे थान
भारतीय इितहासाने आजवर दले आहे. आपले

येक पाऊल,आपली

येक कृ ती,िवचार, य हा रा

ेमाने समाजा ती

असले या ेमभावनेने ओत ोत भरलेला असावा. मानवा या के वळ शारी रक िवकासाचा िवचार न करता, मानिसक व
भाविनक िवकासाचा िवचार करणे अ यंत आव यक असते.
हणूनच असे हटले आहे, या देशाचे नाग रक चा र यवान,शीलवान असतात. तो देश,ते रा य,तो समाज
गती या िशखरावर गे यािशवाय राहत नाही.आिण वंजारी समाजाला आज गती या िशखरावर पोहोचिव यास फार
मोठा हातभार लावणा या महान िवभूती म ये वंदनीय माननीय गोपीनाथराव मुंडे हे अ णी होते. हणूनच महारा ातील
दूरदृ ी नेतृ व असलेले माननीय गोपीनाथजी हे वंजारी समाजाचेच न हे तर संपूण रा ाचे लोकनेते हणून मा यता पावलेले
महान िवभूती होय.
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांना सवच आदराने साहेब हणत, यांचा ज म 12 िडसबर 1949 रोजी
मराठवा

ातील बीड िज

ातील " नाथा " या छो

ाशा खे

ात आई लबाबाई वडील पांडुरंग यांचा उदय झाला.वारकरी

सं दायाचा वारसा व अ याि मक िवचारांची बैठक असले या एका धा मक वृ ी या गरीब कु टुंबात जणु कृ ण ज मला.
कारण अ यंत देखणे

प घेऊन ज मलेले हे बाळ समाजाचा,घरा याचा नावलौ कक वाढिवल हे यां या बाललीला ारे

दसत होते.नाथा गावी पूव ाथिमक िश ण घेऊन परळीला मा यिमक िश ण घेतले. यानंत र अंबाजोगाई येथे
महािव ालयीन िश ण घेऊन िश णाचे सं कारांचे िव ापीठ असले या पुणे या शहरी काय ाचा अ यास कर यासाठी
गोपीनाथराव आलेत.परं तु िनयतीला यांची परी ाच पहावयाची अस यामुळे एकोिणसा ा वष गोपीनाथ रावांचे िपतृछ
हरपले.हरणार्यांम ये गोपीनाथजी कधीच न हते. हणूनच अंबाजोगाईला िशकत असताना िव ाथ प रषदेचे काय सु
झालेच होते. वग य मोदजी महाजन यां या सारखा सखा यांना लाभला व जीवनाचा माग बदलला.जणूकाही प रस पश
झाला.आिण िज , परोपकार, धाडसी वृ ी ,िचकाटी, मेहनत या गुणांनी यांना पछाडले . वलंत रा

ेम जागले.

चळवळ म ये सहभाग वाढला . यातून च 1975 म ये लोकनायक जय काश नारायण यां या भावाने व रा ीय वयंसेवक
संघा या िश तीने आंदोलनात स य सहभाग न दिवला. प रणामतः आणीबाणी या संघष ल

ात उतर यामुळे औरं गाबाद

येथे अटक व जवळजवळ 16 मिह यांचा कारावास नािशक कारागृहात सोसला . या दर यान अनेक देशभ ांचा सहवास
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यांना लाभला व जीवनाची दशा ठरली. मोडेल पण वाकणार नाही. जगणार व मरणार तर देशासाठीच असे उ

ठरवूनच

देशाला सम पत के ले.भूिमगत रा न सेवा करीत असताना जनसामा यांचा, शेतक यांचा, समाजाचे िनरी ण-परी नाने
अ यास सु

झाला.जनसेवेला आयु य सम पत कर याचीही िन वाथ वृ ी व अखंड कायाची लालसा वाटली. भगवान

बाबांन ा नमन क न आप या वक यांना, भरकटले या समाजाला दशा दे याचे काय कर याचे येय उरी बाळगून
राजकारणा या या य ात वतःला वाहा के ले.
राजकारणा या पलीकडे जाऊन माणसे जोड याची

मता यां याम ये होती हणूनच चुंबका सारखी माणसे

यां याकडे आक षत होत.बोल याची भीती कधी न वाटणारे साहेब यांना पु यात िजवलग िम भेटला तो हणजे
िवलासराव देशमुख.प वेगळा असेल पण मै ी आयु यभर जपली.िनखळ मै ीचा दाखला इितहासात

ायचा झाला तर या

ीमूत चा देता येईल. वग य मोदजी महाजन,लोकनेते गोपीनाथ राव व वग य िवलासराव देशमुख .काही माणसे
आप याला मदत करणा या ब लही कृ त होतात पण याने मला मदत के ली याला िशडी बनिवले याला ढकलणे हा
साहेबांचा वभाव कधीच न हता. हणूनच िज हा प रषदेपासून तर थेट युनो पयत आप या धडाके बाज नेतृ व ,व ृ व व
कतृ ववान भरारी घेणारे एकमेव गोपीनाथराव ठरले. भाषा ही कधीही यांना अडचण वाटली नाही .कारण या व ृ वाला
नेह मी भावनेची जोड असायची .जे करायचे ते मनापासून अंतकरणापासून हणूनच यां या
यशाची चढती कमान लाभत गेली.गोपीनाथजी आप या कायात कतीही

येक सामािजक कायाला

त असले तरीही िवजयादशमी या दवशी संत

भगवान बाबा यां या सा ीने भगवानगडावर संतांचा ,जनतेचा आशीवाद घे यासाठी येत. यां या य ाने परमपू य
भगवानबाबांना रा संत हणून थान ा झालेले.सामा यां या

ांची जाण यांना असे.चांदा ते बांदा सव जाती

जमातीमधील लोकां या सम या जाणून घेऊन सोडिव याचा आटोकाट य ते करीत हणून जनसामा यां या ग यातील ते
ताईत होते. माणसांचे एक वलय िनमाण कर याचे कसब अस याने कायकत माणसे यांनी पेरली होती.महापु षां या जीवन
हे नेह मी वािहत जीवन असते. यामुळे जे हा जे हा अ मानी, सुलतानी संकटे आप या ज म थानी ,कमभूमी असले या
थानी आलीत ते हा ते हा पहाडासारखे गोपीनाथराव मदतीला धावून जात .मराठवा
काढली,ग रबांची अ ू पुसले .पीिडतांना आधार दला .अहोरा

ात पूर त ि थती गोदा प र मा

यां यात िमसळू न िमळे ल या वाहनाने वेळ पड यास पायी

वास क न समाज बांधवांचे दुःख िनवारण के ले .जनते या सम यांचा िवचार संसदेत मांड यात कधी कसूर के ली नाही.
जनतेची सेवा करणे हे येय जीवनाचे उ

ठरिवले . ामीण िवकास मं ी असताना पटवून दले. कमान 70 ट े लोक

ामीण भागात राहतात यांचा िवकास झाला तरच देशाचा िवकास होईल .र ते वीज िप याचे पाणी, शेतीला पाणी, बीिबयाणे, सुिवधा इ यादी सुधारले तरच गाव सुधारे ल आिण जे बोलले ते क न दाखिवले .गावातील अंधार न के ला
.मनामनात ेमाची योत पेटिवली .जनतेचा आवाज सरकारपयत पोचिव याचे काय के ले .खरे तर कोण याही राजक य
वारसा नसलेले गोपीनाथराव नेह मी हणत क मा या मातृभूमीचे, समाजाचे

जरी सोडवू शकलो नाही, पण यांचे दुःख

जगा समोर मांडून यांना याय िमळवून दे याचा य मी के ला तरी माझे मन थोडे हलके होते .वा तिवक श दां या
पलीकडे जाऊन पािह यास यांची भावना ,समाजा ती असलेले ेम यातून आपणास दसून येते .काय क नही याचे ेय
वतःकडे घे याची वृ ी यांची न हती. समाजाचे श्न सोडिवणे हा मु य उ ेश राजकारणातून सा य कर याचा यांचा
मानस असला तरी यांनी ामािणक पणा कधी सोडला नाही .
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गोपीनाथराव नेह मी हणत मतभेद ज र असावेत पण मतभेद असू नये राजकारणातील अ पृ यता संपवली
पािहजे तशीच समाजातील पण भेदभावाची भावना संपली पािहजे .कारण यांचे दुःख सोसणायालाच कळते. समाजा या
कायासाठी थकणार नाही . ामािणकपणे जगले पािहजे .आपले कम करीत राहणे हा यांचा वभाव मागे वळू न पाहतांना
आप या नावावर असले या कमसंचय हा भरपूर असावा .ड गराला ट र दे याची ताकद ते हाच येते जे हा शु

बु ी, चंड

आ मिव ास असतो. आप या यशाचे ेय हे सामा य जनतेचे समाजबांधवांचे आप यावर असलेले ेम यामुळे ा झाले असे
ते हणतात . याचे मन िजवंत असते तो माणूस अशी यांची साधी सरळ माणसांब ल ची क पना. परमे रावर

ा होती

हणूनच आयु यात अनेकदा अपघात झाले यातून ते वाचले तरीही गोपीनाथ राव हणतात परमे र आहे क नाही ?माहीत
नाही? पण जनसामा यां या ेमाने यांना जीवघे या अपघातातून मधून वाचिवले. याची परतफे ड हणून शेतक यां या
जीवनात सुख यावे यासाठी आयु यभर लढणारे गोपीनाथराव राजक य व सामािजक प रप ता असणारा िवचारांनी बु ,
ग भ असलेला नेता हा एक झंझावात होता .
माणूस कती वष जगला हे मह वाचे नसते. तो अ पायुषी असला तर तो कसा जगला ? याला मह व असते. शेळी बनवून
शंभर दवस जग यापे ा वाघ बनून शौयाचे जीवन एक दवस ही जग यासाठी पुरेसे ठरते. हणूनच गोपीनाथराव हे
शेतकर् यांचे ,सामा य जनतेचे पो शदा होते. िवरोधकांनाही मोिहनी घालणारे
मा. ीतम ताई यां या

ि म व आप या सुक या मा.पंकजाताई व

पाने गोपीनाथरावां या वारसा चालवीत आहे. ितभाशाली

ि म वाचा 3 जून 2014 ला अ त

झाला. गड जकला होता पण सह मा िनयतीने नेला होता . या दवशी संपूण महारा ातील जनताच न हे तर ड गर-दर्या
,कडे-कपारी, संपूण आसमंत रडला शेतक यांचा आधारवड संपला .
एखा ा

या जा यानंतर यां या

ि म वातील िविवध पैलू ठळकपणे जाणवू लागतात .पीिडतांचा

,वंिचतांचा ,दुबळांचा कळवळा असले या छ हरपले .करोना या या महामारी मुळे

य संवाद न साधता आपण लोकनेते

गोपीनाथ राव यां या सहा ा मृित दनी यां या कायाला मानाचा मुजरा करीत आहोत .नेतृ व ,िव ास ,सहकाय
,आ मबल, आपले ल य सा य कर याची वृ ी ,वंजारी समाजा या इितहासात एक सोनेरी अ याय िल न गेली.
गोपीनाथराव हणजे रा ाची आन-बान शान होते .देशासाठी, समाजासाठी व पा न याची पूतता कर यासाठी ,देह
चंदनासारखा िझजिवला. संवेदनशील मन, देखणे

ि म व ,काय म अवयव ही िनसगद संपदा लाभलेले

ि मव

अचानक लोप पावले.
"सदगी अगर हो ल जो मे ,यक न मानो
इ त बेप हा और दो त बेिमसाल मीही जाते है
वैचा रक, भौितक, मानिसक अंधारात चाचपडत असले या समाजाला जागृत कर याचे अि तीय काय
गोपीनाथरावांनी के ले .बु ीत क पकता, वृ ीची िनभयता ,वाणीत मधुरता, संगी कत कठोरता,

ि म वात स ता,

वभावात िनरागसता ,कृ ित शालीनता , ानलालसा व चा र यसंप ता इ यादी गुणांची खाण असलेले नरर लोप पावले.
माणसाचे गुण तो कतीही दूर असला तरी याचे दूत बनतात . याची क त सव पसरिवतात व कायाने अशी माणसे
अजरामर होतात .गोपीनाथराव यातीलच, देश ,काल, भाषा ,धम ,जात, सं कृ ती इ याद या सीमा ओलांडून या भूतलावर
कायम राहते .अशा असामा य

ि म वातील गोपीनाथराव हे होते. जीवन घडिव यासाठी अ यास मांचे िनज व शाि दक

िश ण पुरेसे नसते. िशकलेले व िशकवलेले श द सजीव हो याक रता त णांसमोर िजवंत आयु य मांडावी लागतात. साहेबांचे
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असले या श

0 48
ठरे ल. आप या अंतयामी

शी एक प होऊन संपूण िन ेने देशऋण, समाजऋण फे ड याचे काय आप या अंितम

ासापयत करणारे

लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे हे एक अविलया होते. अशी पाखरे येती, आिण मृती ठे वन
ू ी जाती.
लोकनेते गोपीनाथ राव यां या कायाचे वणन करणे हणजे तेजोमय भा कराला पणित ने काशआरती
दाखिवणे हे होय.
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11
मंडल आयोगाबाबत लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े यांची भुिमका :- एक िच क सक अ यास

ा. डॉ. वंदना राजेश शदे
( इितहास िवभाग )
कला, वािण य व िव ान महािव ालय, खारेपाटण, ता.कणकवली, िज. सधुदुग

मंडल आयोगाबाबत लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े
यांची भूिमका :- एक िच क सक अ यास
तािवक, महारा ाला राज ष शा महाराज, महा मा जोितराव फु ले, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर या थोर महा िवभूत या
कायाचा वारसा लाभलेला आहे. येथे यांनी महारा ातील जनतेला उ वण यां या सामािजक, आ थक, राजक य ,धा मक
,शै िणक बंधनातून मु

के ले, शा , फु ले, डॉ आंबेडकर यां या िवचाराचा वसा घेऊन लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी

ब जन समाजा या िहतासाठी मह वपूण पावले उचलली होती ब जन क ीय िवकासाचे

ा प कृ तीम ये आणतांना

गोपीनाथराव मुंडे यांनी रचना मक िवकासाला िवकासा या दृ ीने समाजिहताला ाधा य दले. समाजातील अनुसूिचत
जाती- जमाती, भटके - िवमु

व इतर मागासवग यांसाठी िविवध योजनांचा आराखडा िनमाण क न सामािजक व आ थक

िवकासा या दृ ीने ही सम समाजा या भ यासाठी काय करणारी यांची वृ ी होती. लोकिवकास आिण सवागीण िवकास
या यां या भूिमके मुळे एक वेगळे प ण ल ात येत.े महारा ातील सामािजक िवषमता संपु ात आली पािहजे यासाठी लोकनेते
गोपीनाथराव मुंडे यांनी प ाची भूिमका बाजूला ठे वून आणीबाणी ,मंडल आयोग याला पा ठबा दला होता. हणून ब जन
समाजाचे ते एक तारणहार होते असे हटले तर वावगे ठरणार नाही मंडल आयोगा या बाबतीत यांचे िवचार आपणास
पुढील माणे सांगता येतील.
मंडल आयोगाबाबत गोपीनाथराव मुंडे यांची भूिमका-मागासवग यां या संदभात नेम यात आले या मंडल आयोगा या
िशफारशी या संदभात गोपीनाथराव मुंड,े ल मणराव ढोबळे , मनोहर जोशी, अ णासाहेब ह के , संभाजी पवार, आनंदराव
देवकते, गणपतराव देशमुख, तुकाराम दघाळे , के . एल. मालवदे, नंदकु मार झांबरे , उप शडे, काश यलगुलवार, रायभान
पवार, भीमराव ध डे, ीपतराव ब े, आर. आर. पाटील यांनी १९ िडसबर १९९० म ये िवधानसभेत

ताव मांडले.

त कालीन पंत धान ही. पी. सग यांनी द.७/८/१९९० रोजी मंडल आयोगाची घोषणा के ली. यामुळे देशात मंडल
आयोगा या बाजूने व िवरोधात जनते या भावना

झा या. परं तु गोपीनाथराव मुंडे यांनी या आयोगाला"भारतीय जनता

प ाचे समथन होते आिण राहणार आहे " अशा कारचे मत

के ले. मंडल आयोगा या घोषणेनत
ं र काही

समाजाम ये

िनमाण झाले. याचा आप याला व आ हाला िनि तपणे िवचार करावा लागेल, कारण यावेळी आपण घटना वीकारली
या घटनेम ये आपण समता, बंधुता आिण काय ातील ि येबलम ये एका मतेचा वीकार के लेला आहे.
आप याला या ४२ वषा या वतं नंतर मला तीन

िवचारायचे आहेत याचे उ र आप याला आ मपरी ण क नच

ावे लागेल.
१) समाजातील सामािजक िवषमता आजही संपली का?
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२) समाजातील आ थक िवषमता आजही संपली का?
३) सग या समाजाम ये समान दजा आहे का? या ित ही
िवषमता मो

ाचे उ र नकाराथ

ावे लागेल हणजेच समाजात सामािजक

ा माणात आहे असे प होते.

पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा िव ापीठाला दे याचा िनणय झाला परं तु जो झोपडीत बसलेला दिलत
होता याला ही मािहती सु ा न हती क डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा िव ापीठाला दे याचा िनणय िवधान
मंडळाने घेतलेला आहे. पण सवणानी र यावर येऊन या दिलतांची झोपडी जाळली आिण यालाही पुढे जाळ याचा य
के ला आहे हणजेच अजूनही समाजातील िवषमता संपलेली नाही हेच सवणा या या कृ याव न
आयोगा या िशफारशी लागू कर याचा यावेळी िनणय घेतला यावेळी अशा कार या भावना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महा मा योितबा फु ले, छ पती राजष शा

ययाला येत.े मंडल
झा या.

महाराज, लोकमा य टळक, अगरकर यांनी जे

सामािजक काम महारा ाम ये के ले यामुळे सामािजक मनाची जडणघडण आम याम ये झालेली आहे. हणून मंडल
आयोगा या बाजूने वा िवरोधात काही वाभािवक ित या या ठकाणी र यावर येऊन झालेली नाही ही तुम या मा या
दृ ीने सुदैवाची बाब आहे. परंतु हा जरी

असला तरी शेवटी आर णाचा उ ेश काय आहे? घटनेम ये आर णाची तरतूद

कशासाठी कर यात आली याचे कारण आ ही सव समान पातळीवर नाहीत हणून हजारो वष अ याय झालेला आहे. हजारो
वष मानवी ह ापासून वंिचत रािहले आहेत अशांना सामािजक याय िमळवून दे यासाठी आर ण ठे व यात आलेले आहे.
आप याकडे कु यांना मं दरात वेश िमळतो परं तु दिलतांना मं दरात वेश िमळत नाही. जनावरे त यात पाणी िपतात परंतु
माणसांना पाणी िप यासाठी संघष करावा लागतो हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांन ा मं दर स या ह व चवदार
त यावर स या हासाठी संघष करावा लागला. अशा

कारची आमची समाज रचना होती. हणूनच सामािजक याय

दे याचे त व घटनेने वीकारलेले आहे हणून आर णाचा िवचार के ला तो यो य आहे.
या अ ाना या व दा र ा या दृ च ात असले या भट या आिण िवमु

जाती आहेत जे अजूनही लंगोटी घालतात. यांनी

अजून लोकशाही कवा वातं याचा सूय पािहला नाही. अशा माणसाला आम याबरोबर आण यासाठी आ ही यांना
आर णा या सवलती देऊ इि छतो समाजसेवा क न पोट भरणारे धोबी, हावी , शपी असे सामािजक घटक आहेत. या
घटकांना याय िमळवून दे यासाठी यांची सामािजक गरज भागव यासाठी कारािगरी करणारा सुतार, कुं भार, लोहार आहे.
बलुतद
े ार आहे कवा समाजाम ये किन दजाचे काम करतात असे मानले जाणारे खाटीक, रं गारी आहेत. यांना उ पादनाचे
कोणतेच साधन नाही. जे

मा या आधारे पोट भरतात. अशा दुलि त घटकांना, जे ख या अथाने समाजाम ये साधनहीन

आहेत, िनधन आहेत, बेघर आहेत, यांचे फ

दोन हात पोट भर यासाठीच काम करायला लावतात. अशा दुब या

माणसाला आम याबरोबर यायला व चाल याची संधी दे यासाठी आिण समाजात

वि थत याला मानाचा दजा

दे यासाठी आर ण ही एक उपाययोजना योजना आहे.
मंडल आयोगासंबंधी िनणय घेताना, आर ण िवरोधात दोन तीन मह वाची कारणे आहेत याचा शोध घेतला पािहजे. मंडल
आयोग लागू के ला तर समाजात असलेली गुणव ा संपु ात येईल अशा कारचा िवरोध आहे. तो ढ गीपणा आहे. गुणव ेचा
ठे का कु णी एका िविश वगाने घेतलेला नाही. मला हे सांगावयाचे आहे क , गे या दहा वषाम ये एस. एस. सी. म ये इतर
मागासवग य समाजाचा मुलगा रा यात पिहला आलेला आहे हे िस

क न दाखवले क गुणव ा ही कोणा एका समाजाची

कवा एका वगाची मालम ा नाही.
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महारा ा या संदभात बोलायचे झाले तर सन१९६१ म ये देशमुख सिमतीने अहवाल दला तो हणजे महारा ाम ये ३४%
आर ण असावे, याम ये१३% मागासले या जाती हणून अनुसूिचत जाती७% अनुसूिचत जमाती व ४% िवमु

जाती

आिण भट या जमातीक रता आिण १०% मागासवग य याक रता आहे आिण हणून ही गो खरी आहे क , मा या प ाचे
धोरण सांगतो. मागासले या जाती आिण इतर मागासले या संदभात बोलायचे झाले तर महारा ाम ये या सवलती

य ात

१०% आहेत. या १०% सवलती आिण मंडल आयोगा या २७% सवलती महारा ाम ये लागू करावयास पािहजेत. हणून
या महारा ाम ये ४% आर ण या भट या जातीक रता आहे.
याचा अथ फ

१३% सवलती महारा ात वाढवा ा लागणार आहेत आिण िनणय करावा लागणार आहे.

मागासले या५२% साठी २७% सवलती. या सवलती महारा ाम ये लागू करायला पािहजेत. यासंबंधाने मी मह वाचा
िवचार मांडणार आहे. याचा िवचार शासनाने करावयास पािहजे माझे हणणे असे आहे शासनाने सवलती द या पािहजेत.
पण मागासवग यांना सवलती देताना ग रबांचाही िवचार झाला पािहजे.२७% सोनार, लोहार यांना सवलती द या
पािहजेत. या २७% म ये जर इ कमटॅ स भरणारा असेल तर यामधील के वळ गरीब आहे याला द या पािहजेत के वळ
सोनार हणून सवलती देता कामा नये. मग या सवलती िश णा या

े ात असो वा नोकरी

े ात असो याक रता सवलत

देताना भारतीय जनता प ाचे तसेच इतर प ाचे सु ा हेच मत आहे क , सवलत देताना या समाजातील ग रबांना
समाजाम ये िवरोध होत आहे. कारण जे िशकलेले आहेत, जे पुढारलेले आहेत, जे

ा,

ीमंत आहेत ते या गो ीचा अिधक फायदा

घेत आहेत परं तु जो खरोखरच गरीब आहे याला या सवलती आव यक आहेत. ते मा या सवलतीपासून वंिचत राहतात
ते हा मागासलेला आहे. हणून याला सरसकट सवलती देऊ नये शेवटी समाजातून िवरोध होतो. सग यात मह वाचा श्न
जो आहे तो हणजे कोण या जातीचा याम ये समावेश होतो. आ थक व सामािजक दृ

ा जे मागासलेले आहेत यां यासाठी

ाधा य दले पािहजे यांचा आर णाम ये समावेश नाही याम येसु ा मागासलेपणा आहे. अशा दुबळ घटकांना आर ण
ायला पािहजे.
ी. ही. पी. सग यांनी मंडल आयोगा या सवलती देताना मागासवग य लोकांसाठी, १०% सवलतीची घोषणा के ली असती
तर समाजाम ये याला िवरोध झाला नसता आिण ४२ वषानंतर सु ा समाज समान पातळीवर आला नाही. सामािजक
याय िमळाला नाही, आ थक याय िमळाला नाही. हा याय जोपयत िमळत नाही तोपयत समाजातील दुबळ घटकांना
आप या पायावर उभे राह यासाठी आ थक आर ण ठे वले पािहजे आिण यासाठी महारा ात मंडल आयोग लागू के ला पािहजे
आिण यानुसार महारा ात २७% सवलती लागू के या पािहजेत. यावष आपण महा मा योितबा फु ले यांची मृित शता दी
व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ज मशता दी साजरी करीत आहोत ते हा यावष महारा शासनाने मंडल आयोग लागू
कर या या बाबतीत िनणय यावा याला माझा व भारतीय जनता प ाचा पूण पा ठबा व सहकाय राहील.
अशा कारे मंडल आयोगा या संदभात मा. गोपीनाथराव मुंडे यांनी पूणपणे पा ठबा दलेला आहे समाजातील सामािजक व
आ थक िवषमता न झाली पािहजे असे यांचे खर मत होते . मागासवग य जाती जमातीमधील सामािजक व शै िणक
मागासलेपणाचा यांनी अ यास क न या जात ना आर ण िमळावे अशी यांची

प

भूिमका होती. मागासले या

समाजाला सवलती देताना कस याही कारची यांची कु चंबणा होऊ नये जो गरीब आहे, या याकडे गुणव ा आहे यांना
याय िमळालाच पािहजे अशी मा. गोपीनाथराव मुंडे यांची

खर भूिमका दसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महा मा

योितबा फु ले, लोकमा य टळक, गोपाळ गणेश आगरकर, छ पती राजष शा महाराज यांनी सामािजक, शै िणक काय
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भाव मा. गोपीनाथराव मुंडे

यां यावर पडलेला दसतो. हणूनच यांनी वातं य, समता आिण बंधुता या तीन बाब ना मह व दले.
िन कष : महारा ात सामािजक सुधारणा झा या याचे सव

ेय महा मा

योितबा फु ले, राज ष

शा

महाराज,

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचबरोबर इतर समाजसुधारकांना दले जाते. या समाजसुधारकांनी सामािजक नैितक मू यांना
मह व देऊन समाजाचा िवकास घडू न आणला, परं तु अलीकड या काळात अनेक खासदार, आमदार व मं यांनी अशा
कार या सुधारणा घडवून आण याचा य
ितभा पाटील,

के ला. यात ामु याने यशवंतराव च हाण ,शरद पवार, शंकरराव च हाण,

मोद महाजन, िवलासराव देशमुख, गोपीनाथराव

मुंडे इ यादीचा समावेश होतो.मराठवा

ात

सामािजक, सां कृ ितक ,आ थक ,राजक य या सव घटकांम ये प रवतन घडवून आण याचे काय लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
यांनी के ली आहे. भट या िवमु

जाती -जमात ना देखील देखील याय िमळाला पािहजे , यासाठी यांनी अथक य के लेले

आहेत. तसेच अनुसूिचत जाती -जमाती साठी व मागासवग यांसाठी नेम यात आले या मंडल आयोगा या िशफारशी संदभात
मुंडे यांनी सामािजक िवषमता ,आ थक िवषमता न कर यासाठी हा आयोग मह वाचा आहे. या संगी यांनी सामािजक
यायाची भूिमका घेतलेली आहे.तसेच सामािजक बांिधलक ची भूिमका घेऊन काय करणा या मुंडे यां यावर समता
, वातं य, बंधु व या मू य णालीचा

भाव अस याचा

यय येतो.

संदभ:
1)

डॉ बाबासाहेब शेप -लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जीवन आिण काय ,

कै लास पि लके शन ,औरं गाबाद, थमावृ ी 2018. पृ .402
2)

महारा टाई स (मुंबई आवृ ी) संवाद द. २ जुलै २००६ पृ .02

3)

महारा िवधानसभा कायवाही, खंड 91, द. 19 िडसबर 1990 पृ .62.

4)

उपरो

पृ .63.

5)

उपरो

पृ .63.

6)

उपरो

पृ .63.

7)

उपरो

पृ .64.

8)

उपरो

पृ .65.

9)

उपरो

पृ .67

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 53

12
yksdusrs xksihukFk eqaMs vkf.k ÅlrksM dkexkj
MkW-izk-lkS- ,l-ih- yk[ks
bfrgkl foHkkx izeq[k]
uqru vkn’kZ egkfo|ky; mejsM] ftYgk&ukxiwj ¼egkjk"Vª½
egkjk"Vª Eg.kts 'ksdMks o"kkZpk lkaLd`frd ,sfrgkfld okjlk ykHkysyh larkph Hkqeh Eg.kwu izfl) vkgsN=irh f'kojk;] laHkkth ;k lkj[;k fojkaph Hkqeh vkgs- yksdekU; fVGd] Lokra«;ohj lkojdj] egkRek
T;ksfrck Qqys] jkt"khZ 'kkgw egkjkt] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;k vk/kqfud lektlq/kkjdkaph gh Hkqeh vkgsegkjk"VªkP;k tM.k?kM.khlkBh loZp lekt?kVdkauh vkiys ;ksxnku fnys vkgsr- lkaLd`frd] lkekftd] 'kS{kf.kd]
jktdh;] lkfgR;hd {ks=kr ;k ?kVdkaps Hkjho ;ksxnku vkgs- fofo/krspk laxe vlysY;k egkjk"Vªkr vusd
izsj.kknk;h O;DrheRo mn;kyk vkyh- egkjk"Vªkyk xoZ] vfHkeku okVkok vlk yksdizfrfu/khpk okjlk
egkjk"Vªkyk ykHkyk- vxnh R;kp ik'oZHkqehoj jktdkj.k vkf.k lektdkj.k ;kaP;kr ;ksX; rks rkGesG lk/kwu
lektkrhy nqcZy] nqyZf{kr ?kVdkaps lcyhdj.k dj.kkjk ,d v"ViSyw usrk Eg.ktsp vknj.kh; xksihukFk eqaMs
gks;mRd`"V Hksnkrhr jktdkj.kh] laiq.kZ vk;q"; tulsosyk lefiZr d:u fu%LokFkZ thou tx.kkjk
lektdkj.kh] vH;klw] vkd"kZd O;DrheRokpk] veks?k oDr`Rokpk /kuh] ifjfLFkrhph tk.k vlysyk]
xksjxfjckapk dSokjh] fojks/kdkaoj rso<;kp rkdnhus rqVwu iM.kkjk] etwj dkexkjkP;k :ikus yk[kks LFkykarjhr
jkstxkj dj.kkÚ;kapk vkJ;LFkku cuysY;k vkf.k vkiY;k drZ̀Rokus yk[kks vla[; yksdkaP;k eukr Lor%ps
v<G LFkku fuekZ.k dj.kkjk gk usrk Eg.ktsp v"ViSyw O;DrheRokpk /kuh gks;- vkt rs vkiY;kr ukghr ijarq
R;kaP;k dk;kZph iqUgk uO;k :ikus ekaM.kh d:u ;k 'kks/kfuca/kkP;k ek/;ekrwu ,d vknjkatyh okgrs vkgsR;kauh vkiY;k vk;q";kr dsysY;k dk;kZpk vk<kok ?ksr vlrkauk fof'k"V :ikus ÅlrksM dkexkjkalkBh dsysy s
dk;Z vH;kl.;kpk gsrq gks;Hkktips ofj"B usrs ykyd`".k vMok.kh ;kauh 22 fMlsacj 2010 e/;s iq.;krhy ,dk lekjaHkkr
^yksdusrk* Eg.kwu R;kapk xkSjo dsyk gksrk- rksp fo'okl R;kauh fuekZ.k d:u nk[kohyk- ;k yksdusR;kpk tUe
chM ftYgkrhy ijGh rkyqD;kr ukFkzk ;k xkokrhy ,dk lkekU; 'ksrdjh dqVwackr 12 fMlsacj 1949 jksth
>kyk- ia<jiqjP;k foB~Bykps vfle HkDr vlysys vkf.k v[kaM okjh dj.kkjs ikaMwjaxjko vkf.k fyackckbZ ;k
nkEiR;kP;k iksVh tUeysys xksihukFkjko Lor%gh vk/;kfRed gksrs- vkfFkZd ifjfLFkrh csrkph vlysY;k
xksihukFkjkokP;k oMhykaps 1969 e/;s fu/ku >kys- vkbZ vkf.k Fkksjys ca/kw iafMr v..kk eqaMs ;kauh R;kaps f'k{k.k
iq.kZ dsy-s R;kapk fookg R;kaps thoyx fe= izeksn egktukP;k Hkfxuh izKk egktuk'kh >kyk- iadtk] fizre
vkf.k ;'kJh v'kk rhu dU;k R;kauk vkgsrftYgk ifj"kn 'kkGsr izkFkfed f'k{k.k iq.kZ dsY;kuarj vaEcstksxkbZ ;sFkhy Lokeh jkekuanrhFkZ
egkfo|ky;kr R;kauh okf.kT; 'kk[ksr izos'k ?ksryk- frFksp R;kapk] R;k egkfo|ky;kps lektoknh fopkjlj.khps
izkpk;Z ch-ds- lcuhl ;kaP;k'kh laca/k vkyk- R;kaP;kp ek/;ekrwu rs la?kkdMs oGys- egkfo|ky;hu thoukrp
R;kaph izeksn egktuka'kh vksG[k >kyh- lcuhl ljkapk izHkko vkf.k izeksn egktukP;k eS=hrqup R;kaP;k
vk;q";kyk dykVyh feGkyh- dkWystP;k fo|kFkhZ la?kVukP;k fuoM.kqdk y<owup R;kaP;k jktdh; thoukpk
izkjaHk >kyk- vo?kk ejkBokMk] fonHkZ] if'pe egkjk"Vª fiatwu R;kauh tula?kkP;k ygku'kk jksiV;kiklwu Hkktipk
jk"Vªh; ikrGhi;Zar oVo`{k cufo.;kps dke ;k tksMxksGhus dsys- egkjk"VªkP;k xksnkojh unhP;k [kksÚ;kr vkf.k
vklikl olysyk ejkBokMk gk ,d izns'k- 30 VDds Hkkx itZU;Nk;sr R;keqGs R;k Hkkxkr nkfjnz;js"ks[kkyh
vl.kkÚ;k yksdkaphgh la[;k gh tkLr vkgs- 90 VDds yksd dksjMokgw 'ksrhoj voyacwu vlrkr vkf.k frFks
okjaokj iM.kkjs nq"dkG ;keqGs vkfFkZdn`"V;k fo[kqjysyk Hkkx vkgs- ;kp Hkkxkyk fodlhr le`) dj.;kpk
iz;Ru xksihukFkth eqaMs ;kauh dsyk_____________________________________________
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o;kP;k 25 O;k o"kkZiklwu ijGhr vf[ky Hkkjrh; fo|kFkhZ ifj"knsP;k dkekrqup R;kaph jktdh;
dkjfdnZ cg: ykxyh- 1978 e/;s ftYgkifj"kn] 1980 e/;s fo/kkulHkk] 2009 e/;s yksdlHksoj fuoMw.k
R;kauh jktdkj.kkr Lor%pk izHkko fuekZ.k dsyk- i{kkr ts"B vuqHkoh usR;kph la[;k eksBh vlqugh vkiY;k
drZ̀Rokus r:.k o;krp xksihukFkthauh 1986 yk Hkkti izns'kk/;{k inkph tckcnkjh lkaHkkGyh gksrh vkf.k
;sFkqup HkktiP;k okVpkyhyk osxGs oG.k fnys gksrs- R;kaP;k dkGkr Hkktius [kÚ;k vFkkZus dkr Vkdyh vls
ekurkr- egkjk"Vªkps mieq[;ea=h rs x`gea=h rs dsanzh; xzkefodkl ea=h i;ZarP;k inkoj Lor%ph ;'kLoh Nki
meVo.kkÚ;k xksihUkkFk eqaMsuh vkiY;k dkjdhnhZr cjhp tudY;k.kkph dkes dsyh1995 P;k dkGkr th jktdh; ifjorZus ?kMwu vkyhr R;kr xksihukFk eqaMsps ;ksxnku vkgs- vkj{k.k]
eaMy vk;ksx] 'ksrdÚ;kps iz'u] tGxkoe/khy lsDl LdW.My izdj.k] iIiw dykuhpk Hkz"Vkpkj] xksokjh
gR;kdkaM] oMjkbZ izdj.k gh R;kaP;kp iz;Rukus iq<s vkyhr- jktdkj.kkpa xqUgsxkjhdj.k >kya; gk 'kCniz;ksx
R;kauhp ifgY;kank dsyk- 'ksrdÚ;kaP;k iz'ukoj egkjk"Vªkr dtZeqDrh ekspkZ dk<wu 'kklukl dtZeqDrh dj.;kl
R;kauh Hkkx ikMys- eqacbZyk xqUgsxkjh txrkrwu eksdGa dj.;klkBh iksyhl foHkkxkP;k ikBh'kh rs [kachji.ks mHks
jkghys gksrs- ^loksZRre x`gea=h* Eg.kwu iksyhl nykusgh R;kauk ekuys rj xqUgsxkjkps dnZudkG Bjysys eqaMs
xqaMkP;k VksG;kauk larkth /kukth okVr- egkjk"VªkP;k jktdkj.kkrhy >a>kokr Eg.kwu vksG[kY;k tk.kkÚ;k
xksihukFk eqaMsuh izR;sd {ks=kr Lor%ph osxGh vksG[k fuekZ.k dsyh- rs ,d loZekU; usrk gksr-s ejkBokMk
fo|kihBkpk iz'u vlks dh lgdkjh {ks=kpk vlks R;kauh R;klkBh fudjkusp y<k fnykek= rs vkiY;k thoukr [kjs ÅlrksM dkexkjkaps usrs Eg.kwup vksG[kY;k xsys- egkjk"Vªkr ,dq.k 202
dkj[kkus vkgsr- R;kiSdh 50 rs 60 lk[kj dkj[kkus gs R;kaP;k izHkko{ks=krhy vkgs- ;k lk[kj dkj[kkU;ke/;s
dke dj.kkÚ;kaph la[;k toGikl 12 rs 13 yk[k vkgs- ÅlrksM.kh etqjkaph la[;k chM ftYg;kr tkLr
vkgs- R;kuarj uxj] mLekukckn] tkyuk] vkSjaxkckn Hkkxkr etqjkaph la[;k vf/kd vkgsr- R;k lk[kj
dkj[kkU;kr dke dj.kkjk ÅlrksM dkexkjkapk ,d eksBk oxZ vkgs- gk oxZ gk lk[kj dkj[kkU;ka'kh laca/khr
vkgs- ;kpcjkscj dukZVd] xqtjkr ;kgh Hkkxkrwu gs ÅlrksM dkexkj ejkBokMk vkf.k vktwcktqaP;k {ks=kr
ÅlrksM.khyk ;sr vlrkr- ijarq ;k ÅlrksM dkexkjkaph ifjfLFkrh tj vki.k vH;klwu ikfgyh rj rh
vfr'k; Hk;kog vkgs- R;kaP;kfo"k;h xksihukFkth eqaMs ;kaP;k dkGkr ts eksykps iz;Ru >kys rs tk.kwu
?ks.;klkBh vkiY;kyk R;k ÅlrksM dkexkjkaph fLFkrh ikg.ks&'kks/k.ks xjtsps vkgslk[kj dkj[kkuk EgVya rj dkj[kkunkj] deZpkjh] dkexkj] 'ksrdjh ;k lokZapk fodkl gksrks- i.k
o"kkZuqo"ksZ] fi<;ku~fi<;k Ål rksM.kh d:u lq)k] Ål rksM.kh etqjkyk vkfFkZd LFkS;Z ykHkysys ukgh- toGikl
yk[kksaP;k la[;sus vlysyk gk chM vkf.k vktwcktqP;k ifjljkrhy oxZ] lgk efgus vkiY;k 'ksrkrhy dkes
dsY;kuarj moZfjr lgk efgus lk[kj dkj[kkU;kP;k {ks=kr okLrO;kyk tkrks- chM ftYgkrhy xkosP;k xkos ;k
ÅlrksM.khyk tk.;klkBh [kkyh gksrkr- eqG xkokdMs vlysyk vkiyk gDdkpk fuokjk] ?kjh T;k dkgh
lq[klks;h vlsy R;k lksMwu miÚ;klkj[ks forHkj iksVkph [kGxh Hkj.;klkBh feGsy R;k fuokÚ;kr okLrO;
djrkr- R;kaP;klkscr R;kph ygku ygku eqys lkscr ;srkr- ÅlrksM.khyk vkysY;k etqjkackcr dkj[kkunkjkyk
dkghgh ?ks.kans.ka ukgh- gs etqj tsOgk okLrO;kyk jkgrkr rsOgk vusd vMp.kh R;kauk ;srkr- R;kauhp fuekZ.k
dsysY;k fuokÚ;kP;k viqÚ;k lks;h] Åu vkf.k FkaMhpk dgj] osxkus okg.kkjs okjs vkf.k R;kaph fuoklLFkkukph
gks.kkjh rksMQksM] vodkGh ;s.kkÚ;k ikolkus fuekZ.k gks.kkjk fp[ky] ;s.kkÚ;k ik.;kP;k McD;kaeqGs fuekZ.k
gks.kÚ;k vkjksX;kP;k leL;k] fotsph lks; rj ukghp] fi.;klkBh feG.kkjs [kjkc ik.kh] T;k Vkdhrwu R;kauk
ik.kh feGrs R;k VkD;kaph vLoPNrk] igkVs 3 iklwu rj nqikjh 4 oktsi;Zar ÅlrksMhph osG] jkgwV;ke/;s
pqyhojpk Lo;aikd] R;klkBh ba/kukph xjt] pqyhojP;k Lo;aikdkeqGs ÅlrksM.kh etqj L=h;kauk gks.kkjk /kqGhpk
vkf.k o:u mUgkpk =kl] ykaco:u ik.;kph lks; dj.ks] ba/kukpk okij djrkauk fuokÚ;kauk vkx ykx.;kph
fHkrh ;kplkscr vkysY;k ygkuX;kapk iz'u] R;kaP;k vkjksX;kpk] f'k{k.kkpk iz'u] taxyh 'okinkph fHkrh]
;kpcjkscj 'kkSpky;kpk lokZr eksBk iz'u] tj ekfld ikGhpk iz'u vlsy] xHkkZj L=h vlsy rj dso<k xaHkhj
iz'u] v'kkrp 15&15 rkl Ål rksM.kh d:u FkdysY;k ;k Jfedkaps O;lukP;k vkgkjh tk.ks] ;k lxG;k
leL;k izR;{kfjR;k tj vuqHkoY;k rj R;k fdrh nk:.k vkgsr- ;k ÅlrksM etqjkaph eqys R;kaP;k lkscr
vlrkauk R;kaP;k f'k{k.kkps dk;] HkVdarh dj.kkjh gh eqys vkbZoMhr ts dke djrkr rsp dke gGwgGw djrkrdkgh lektlsoh laLFkkauh R;kaP;klkBh ^lk[kj'kkGk lq: dsY;k ijarq lgk efgU;klkBh lq: dsysY;k ;k
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'kkGke/kwu vk;-ih-,l-] vk;-,-,l-] MkWDVj] baftfu;j] odhy] izk/;kid] f'k{kd fdaok ,d mRd`"V dkexkj]
'ksrdjh fuekZ.k gks.kkj ukgh- myV rsgh ÅlrksM.kh etqjp fuekZ.k gksbZy gh fHkrh vkgs- R;k Hkkxkrkhy Ål
fido.kkjk 'ksrdjh] dkj[kkunkjkyk Hkkoh fi<h vKkuhp goh vkgsr dk;\ dkj.k Hkfo";kr ÅlrksM.kh etqjkaph
VapkbZ fuekZ.k gksow u;s gk LokFkhZ gsrw R;kekxs vkgsr gk\ vkf.k ulsy rj ;k Ål rksM.kh dkexkjkyk rks
rqeP;k okLrO;kyk vkyk vlrkauk R;kP;k fdeku xjtkaph iqrZrkgh gksow u;s gs ,d nqHkkZX; ukgh dk\ f'kok;
etwj vkf.k dkj[kkunkj ;kaP;k njE;ku eksdne gk ,d oxZ vlwu rks cÚ;kpnk etqjhis{kk tkLr dke ;k
yksdkadMwu djowu ?ksrks- Ålkpk xkMk Hkjk;pk vlsy rj HkjY;k rkVko:u mBo.kkjk gk eksdne cÚ;kpnk
etqjkaoj vU;k; djrks-* okLrO; gs vkgs dh] etwj vkf.k etqjkaP;k eqykyk oS|dh; lsok ns.;klkBh vktps
etqjkus eksdnekdMwu vaxkoj iSls ?ksrys- dksjksukeqGs dke iq.kZ d: 'kdyk ukgh rsOgk R;kP;k laiw.kZ dqVawckps
vigj.k dsY;kph ?kVuk ?kMY;kps okpukr vkys vkgs- iksVklkBh Lor%ps vkjksX; vkf.k eqykaps HkforO;
nkO;koj yko.kkÚ;k ;k ÅlrksM dkexkjkaP;k fi<;ku~fi<;k mnjfuokZgkP;k vkxhr gksjQGr vkgsÅlrksM dkexkjkaph gh fLFkrh cÚ;kp dkGkiklwu vkgs- xksihukFk eqaMsuh fdrhrjh can iMysY;k lk[kj
dkj[kkU;kaps iqu:Tthou dsys gksrs- Ål rksM.kh etqjkapk jkstxkj R;kauk ijr feGowu fnyk gksrk- ,o<sp uOgs
rj ;k etqjkalkBh R;kauh la?k"kZ dsysyk vkgs- Ål rksM.kh dkexkjkauk vUu ik.kh fuokjk ;k fdeku xjtk izkIr
OgkO;k] R;kaP;k dkekps rkl fuf'pr Ogkos] R;kauk vkjksX;kfo"k;d lqfo/kk izkIr OgkO;k] lkekftd lqjf{krrk
izkIr Ogkoh] dkexkjkaph [kÚ;k vFkkZus o izkekf.kd uksan.kh Ogkoh] R;kauk vi?kkrh foek izkIr Ogkok] R;kaP;k
eqykaP;k f'k{k.kkph vkjksX;kph lks; djkoh] lk[kj'kkGk o olrhx`g uO;k i)rhus lq: OgkO;k] fotsph O;oLFkk
Ogkoh] uSlfxZd vkiRrhP;k dkGkr R;kaP;k vMp.khps fuokj.k Ogkos- ygku eqys o xjksnj L=h;kaP;k
ylhdj.kkph dkGth ?;koh- ÅlrksM etqjkacjkscjp cSykalkBh oS|dh; lsok miyC/k djkO;kr] Ål rksM.kh
etwjkpk foek lk[kj dkj[kkU;kauh Hkjkok ;k lkj[;k vusd ekx.;k ?ksowu xksihukFk eqaMsP;k usr`Rokr vkanksyus
dsY;kpk mYys[k vkgsr- R;kauh 3 vkWDVkscj 2011 yk chMe/;s ÅlrksM.kh jkstxkj ok<owu ?ks.;klkBh fu/kkZj
esGkO;kps vk;kstu dsys gksrsÅu] okjk] ikÅl ;kph rek u ckGxrk] jkcjkc jkc.kkÚ;k ÅlrksM dkexkjkps rs yksdusrk gksrsxkokyk d"Vkph dkes d:u ÅlrksM.khyk vkysY;k etqjkauh gkrkyk QksM ;sbZi;Zar dsysys [kMrj Jekps eksy
R;kauk feGkos vls xksihukFk eqaMsuk okVr- rs ;k ÅrksM.kh dkexkjkaps HkkX;fo/kkrs gksrs- nIrjk,soth MksD;koj
Ålkph isaMh okg.kkÚ;k eqykauk f'k{k.kkP;k la/kh miyC/k OgkO;k vls R;kauk okVr- ;k lk[kj {ks=kr xHkZJhear
vlysyk dkj[kkunkj vkf.k Lor%ps Je xqarowugh vkfFkZd nkfjnz;kP;k [kkbZr f[krir iMysyk ÅlrksM
dkexkjgh R;k Hkkxkrhy lkekftd fo"kerk R;kauk u"V djk;ph gksrh- Jekps eqY; R;kauh tk.kys gksrsd"VdÚ;kaP;k fgrklkBh vki.k fuf'prp dkghrjh djk;yk ikfgtsek= fu;rhP;k eukr osxGsp gksrs- Hkkti ljdkjP;k dsanzh; ea=heaMGkr vkysY;k eqaMsuh 27 es yk dsanzh;
ea=hinkph 'kiFk ?ksryh- xzkefodklea=h >kysY;k xksihukFk eqaMspk ?kkr >kyk- 3 tqu 2014 yk R;kaps vi?kkrh
fu/ku >kys- laiq.kZ ijGh ftYgk ÅlrksM dkexkj vkiY;k nkR;kyk iksjdk >kyk- R;kaP;k e`R;wuarj chM
ftYg;krhy ÅlrksM dkexkjkaps N= gjfoys- vkt R;kaph dU;k iadtk eqaMsuh R;kaps viqjs jkghysys dk;Z iw.kZ
dj.;kpk fu/kkZj dsyk vkgs- vkt R;kaP;k y<;kyk ;'k vkys vkgs- fofo/k iz'kkldh; foHkkxk varxZr
jkcfo.;kr ;s.kkÚ;k ?kjcka/k.kh] o`)kJe vkf.k 'kS{kf.kd ;kstukadjhrk lacaf/kr foHkkxkauh ÅlrksM dkexkj vkf.k
R;kaP;k dqVwafc;kadjhrk fu/kh miyC/k d:u ns.ks ca/kudkjd dsys vkgs- dsanz 'kklukP;k vla?kVhr dkexkj
lkekftd lqj{kk vf/kfu;e 2008 varxZr fofo/k ;kstukapk ykHk ns.;kdjhrk egkjk"Vªkrhy ÅlrksM dkexkj
;kaP;kdjhrk ^yksdusrs xksihukFk eqaMs ÅlrksM dkexkj lkekftd lqj{kk ;kstuk* ykxw dj.;kr vkyh vkgs- ;k
fu.kZ;kpk ÅlrksM dkexkjkauk ykHk feG.kkj vkgseksMsu i.k okd.kkj ukgh ;k [kachjrsus R;kauh tulsok dsyh- dqBY;kgh izyksHkukyk cGh u iMrk lyx 40 o"kZ
rs i{kk'kh ,dfu"B jkghys] i{k lksMyk ukgh] ;'kki;'kkpk fopkj u djrk rs vfojr okVpky djr jkghysegkjk"Vªkpk menk usrk gjiyk- ^ek÷;k ?kjkph okV xjhckP;k ?kjki;Zar tkrs-* ;kp laLdkjkr ok<ysys eqaMs
ÅlrksM dkexkjkps iz'u iq.kZr% ekxhZ u ykork fu?kwu xsys- R;kaph tkxk rj dks.kh Hk:u dk<.kkj ukghÅlrksM dkexkjkaP;k leL;k] O;Fkk vtqugh laiY;k ukgh- dksjksukpk izknwHkkZo R;kgh {ks=kr >kyk- miklekjhps
pVds lgu djr dqBykgh vkfFkZd ekscnyk u feGrk fjdkE;k gkrkus xkoh ijr.kkÚ;k ;k ÅlrksM dkexkjkaP;k
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ân;kr vktgh R;kaps LFkku v<G vkgs- vktgh rs rso<;kp vkrZrsus lkn ?kkyr vkgs- ^lkgsc vkEgkyk
rqEghp gos gksrk-*
lanHkZ xzaFk lqph
1½
yksdusrk xksihukFk eqaMs % laiknd iadtk eqaMs
ves; izdk'ku] iq.ks
2½
fodhfiMh;k & xksihukFk eqaMs ¼Google½
3½
xksihukFk eqaMsph Hkk"k.ks ¼Youtube½
4½
xksihukFk eqaMs ;kaP;k thoukoj baVjusVojhy ys[k
5½
xksihukFk eqaMs ;kapk iksokMk
6½
xksihukFk eqaMsps xk.ks
7½
U;qt pWuy ojhy R;kaP;k ckcrph ekfgrh
8½
lqoZrk dknacjh & ch-th- dsldj
esgrk iCyhf'kax gkÅl] lnkf'ko isB] iq.ks] 1941
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13
भट या िवमु

जाती- जमाती िवकसभीमुख नेते : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
सधू िनवृ ी लोणकर
संशोधक िव ात नी, इितहास िवभाग,
डॉ बी आर आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद

ा तािवक :लोकनेते गोपीनाथ मुंडे हे नाव वातं यानंतर या काळात मराठवा ातून रा य व देश पातळीवर मह वपूण योगदान
देणा या ने यां या यादीत अ माने येते . गोपीनाथ मुड
ं े हे मराठी भारतीय राजकारणी होते. ते भारतीय जनता प ाचे
सद य असून यांनी इसवी सन 2009 पासून भारताचा लोकसभेत बीड िज हा मतदार संघाचे ितिनिध व के ले होते तसेच ते
भारतीय जनता प ाचे लोकसभेतील उपनेते होते. 14 माच 1995 ते 1999 या काळात महारा ाचे मु यमं ी तसेच गृहमं ी
होत. महारा ा या उपमु यमं ीपदा या कार कद त यां या कु शल शासक हणून नावलौ कक होता. गोपीनाथराव
मु यमं ी हणून अ यंत यश वी झाले होते.रा यातील लोकां या िहताचे
मांडणारा तडफदार आमदार हणून अ यंत
यांचा लौ कक आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांनी िश ण, सहकार, ऊजा, कृ षी, कायदा व सु व था, सामािजक समरसता, िविवध
सामािजक व राजक य चळवळी इ यादी सवच
याचबरोबर भारतात भटके , िवमु

े ात यांना दलेले योगदान अ यंत अनमोल आिण अिव मरणीय आहे.

व ओबीसी मधील उपेि त आिण वंिचत जाती-जमात ना स े या वाहात आण याचे

मु य ेय गोपीनाथ मुंडे यांनाच जाते. गोपीनाथ हे के वळ एक नाव न राहता यांनी भट या िवमु ांसाठी के ले या अभूतपूव
कामामुळे ते अनाथांचे नाथ बनले होते.या देशातील भटके िवमु व ओबीसी मधील वंिचत जात ना िवकासा या वाहात
आण यासाठी यांनी राजक य श खच के ली होती. भट या िवमु जाती जमात ना िवकासाचा खरा सूय यांनी दाखिवला
होता हे नाका

शकत नाही.गोपीनाथ मुंडे हे ऊसतोड कामगारांचा नेता, मुकादमाचा नेता, साखर कारखा यांचा मालक,

साखर स ाट, सहकार स ाट, िज हा प रषद सद य, आमदार, उपमु यमं ी, खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी िश ण
सहकार ऊजा कृ षी कायदा व सु व था सामािजक समरसता िविवध सामािजक व राजक य चळवळी इ यादी सवच े ात
यांना दलेले योगदान अ यंत अनमोल आिण अिव मरणीय आहे याचबरोबर भारतात भटके िवमु व ओबीसी मधील
उपेि त आिण वंिचत जाती-जमात ना स े या वाहात आण याचे मु य गोपीनाथ मुंडे यांनाच जाते.गोपीनाथ हे के वळ एक
नाव न राहता यांनी भट या िवमु ांसाठी के ले या अभूतपूव कामामुळे ते अनाथांचे नाथ बनले होते. या देशातील भटके
िवमु व ओबीसी मधील वंिचत जात ना िवकासा या वाहात आण यासाठी यांनी राजक य श
खच के ली होती.
भट या िवमु जाती जमात ना िवकासाचा खरा सूय यांनी दाखिवला होता हे नाका शकत नाही गोपीनाथ मुंडे हे
ऊसतोड कामगारांचा नेता, मुकादमाचा नेता, साखर कारखा यांचा मालक, साखर स ाट, सहकार स ाट, िज हा प रषद
सद य, आमदार, मु यमं ी, खासदार, लोकसभा उपनेते ते क ीय मं ी अशी यांची दीघ राजक य कारक द ही सतत
ेरणा देणारी आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांचे भटके -िवमु

समाजा या िवकासासाठी योगदान यांचा आवाका फार मोठा आहे. या चळवळीचा

इितहास यां या िशवाय पूणच होऊ शकत नाही. भट यां या िवकासासाठी ग ठत कर यात आलेले िविवध आयोग, सिम या
यासाठी यांनी दलेले योगदान कदािप िवसरले जाणार नाही.
भटके िवमु समाज आिण गोपीनाथजी मुंडे :
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स ेत आ यानंतर ते रा याचे उपमु यमं ी झाले आिण गृह खाते हे यां याकडेच अस यामुळे यांनी
जाती जमात या अनेक
ांना व सम यांना याय दे याचे व या सम या माग लाव याचे काय सु के ले

होते. अितशय दुलि त आशा पारधी समाजात यांनी जग याची उमेद िनमाण के ली. आपणही मोठे होऊ, स मानाने जगू
शकतो हा िव ास पारधी समाजात यांनी िनमाण के ला. जो पारधी समाज परमे वराची पूजा खेटरानी करीत असे या
पारधी समाजासाठी ते देव बनले. उपमु यमं ी झा यानंतर काटोल- हग याकडे पारधी व तीत जाऊन या ठकाणी यांनी
पारधी व यांना गावाचा दजा देऊन

येक व तीत र ता, वीज, पाणी देऊन, शाळा उभा न आिण भट या िवमु ां या

िविवध सम यांचा अ यास कर यासाठी एक अ यास सिमती नेम याची घोषणा के ली. वातं यानंतर सु ा भटके िवमु ां या
निशबी िभका यांचे व गु हेगार यांचे जीवन वा ाला आले आहे आिण ते कु ठे तरी थांबले पािहजे यासाठी रा ीय वयंसेवक
संघ िणत भटके िवमु िवकास प रषद ही सं था काय करीत होती. या सं थेचे अ य दादा इदाते यांनी सहका या सिहत
3 जुलै 1995 रोजी गोपीनाथजी मुंडे यांची भेट घेतली आिण माग यांचे िनवेदन दले. सदर िनवेदनानंतर यांनी त काळ
कायवाही चालू के ली आिण यांनी घोषणा के या माणे 11माच 1997 रोजी अितशय अ यासू
दादा इदाते यां या अ य तेखाली भटके िवमु

ि मव

ी. भी. रा उफ

जाती-जमाती या अ यासासाठी सिमतीची थापना कर यात आली. ही

सिमती रा या या कानाकोप यातील भटके िवमु ां या पालांवर, व यांवर आिण तां

ावर

य

गेली आिण अ यास व

संशोधन के ले. गोपीनाथ मुंडे यांनी भट यां या िवकासासाठी अनेक आयोग, सिम या ग ठत के या हो या. या पुढील माणे:
वतं मं ालय व संचनालय:
देशात पिह यांदाच भटके िवमु

जाती जमाती िवकास मं ालय थापन कर यात आले. वतं

रा यमं ी नेम यात आल याच बरोबर 49 जणांचे भटके -िवमु
भटके िवमु

कॅ िबनेट मं ी व

संचालनालय थापन कर यात आले. या मा यमातून आज

जाती जमाती या िव ा यासाठी एक हजार आ म शाळा चालू आहेत. जातीचे दाखले, िविवध सम या,

सामािजक, शै िणक िवकास, मूलभूत सोयी-सुिवधा या खा या या मा यमातून सु

झा या. याच सिमती या िशफारश या

आधारे भटके िवमु ां या धा मक थळांना तीथ े ाचा दजा देणे, या ा भरिवणे, व ती व तां

ाना

गावाचा महसुली

दे याचे काय गोपीनाथजी मुंडे यांनी के ले. बंजारा समाजाचे तीथ े पोहरा देवीला तीथ े ाचा दजा दला आिण करोडो
पयांचा िनधी जाहीर के ला. बंजारा समाजा या िवकासात गोपीनाथ मुंडे यांचा सहाचा वाटा रािहला आहे. पोलीस टेशन
म ये िवमु ांची( गु हेगार जमाती (गु हेगार जमातीची) यादी असे यादी र कर याची कायवाही क न यांना स मान
िमळवून दला.
ऊसतोड कामगारांसाठी कायम व पी क याण मंडळ असावे यासाठी ते य शील होते. या ऊसतोड कामगारां या
लेकरां या िश णाची परवड होऊ नये यासाठी व ती शाळा, पालावरची शाळा, साखर शाळा इ यादी क पांना भरभ न
सहा य के ले.वसंतराव भटके -िवमु

महामंडळाला मो

ा माणात िनधी उपल ध क न दला.1

रा ीय तरावर भटके िवमु आिण ओबीसी साठी योगदान:
गोपीनाथ मुंडे यांनी क ात भाजपाचे सरकार अस यामुळे यांनी भटके िवमु ांचे क सरकार या अख यारी या
असले या
ांसाठी लढा व पाठपुरावा चालूच ठे वला होता. याच दर यान दादा इदाते यांनी पंत धान अटल िबहारी
वाजपेयी आिण उपपंत धान लालकृ ण आडवाणी यां याकडे क ीय आयोग थापन कर यासाठी िनवेदन दले होते.
गोपीनाथजी मुंडे यांनी वारंवार या ने यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा चालूच ठे वला होता. याचाच प रणाम
हणजे पंत धान अटल िबहारी वाजपेयी यांनी 15 ऑग ट 2003 रोजी लाल क याव न भाषण करताना भटके िवमु ांना
वाहात आण यासाठी यां या सम यां या अ यासासाठी रा ीय आयोगाची घोषणा के ली.2
ी. नाईक आयोग( 22 नो ह2003) रा ीय िवमु

घुमंतू अध घुमंतू जनजाित आयोग

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 59

भारत सरकार या सामािजक याय व स मीकरण मं ालया अंतगत भटके िवमु
अ यासासाठी रा ीय िवमु

जाती-जमाती या

घुमंतू अध घुमंतू जनजाती आयोगाची थापना 22 नो हबर 2003 रोजी कर यात आली.

अ य पदाची जबाबदारी ी नाईक यां याकडे दे यात आली.3
भटके -िवमु

महामेळावा, पंढरपूर:

रा ीय आयोगाचे कामकाज लवकर चालू हावे, अटलज नी आयोगाची

थापना के यामुळे आिण भट या-

िवमु ां या सम या आज पयत पोहोचिव यात यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी 22 जानेवारी 2004 रोजी पंढरपूर
िज. सोलापूर येथे भटके िवमु ां या महामेळावा आिण अटलज या स काराचे िनयोजन के ले होते. आजवर या
इितहासातील हा ऐितहािसक असा मेळावा झाला होता. जो पु हा कधीही झाला नाही. या मेळा ात गोपीनाथजी मुंडे यांनी
या समाजा या सम या अटलजी समोर मांड या आिण यात ल घाल याची िवनंती के ली. अटलज नी ता काळ आयोगाची
रचना क न या वंिचत उपेि त समाजाचे
माग लाव याची घोषणा के ली पण पुढील काही काळातच क ातील भाजपाचे
सरकार गेले आिण काँ ेसचे सरकार स ेत आले.4
ी. बाळकृ ण रेणके आयोग( 2005- 2008) िशफारशी साठी लढा:
गोपीनाथ जी मुंडे यांनी िविवध सं था व संघटनां या मा यमातून सरकारकडे रा ीय आयोग ग ठत
कर यासाठी पाठपुरावा व दबाव वाढिवला होता तसेच काही सं था व संघटना यायालयात गे याने डॉ.मनमोहन सग
यां या सरकारने 16 माच 2005 रोजी ये
थापना के ली. आयोगाचे

सामािजक कायकत

ी बाळकृ ण रेणके यां या अ य तेखाली आयोगाची

य ात कामकाज 6फे ुवारी 2006 पासून सु

झाले5.

ओबीसी जनगणना कर याची मागणी:
2009म ये लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी बीड लोकसभा िनवडणूक लढिवली आिण मो

ा मतािध याने ते

िवजयी झाले पिह याच ट यात यांची लोकसभे या उपनेते पदी आिण लोकलेखा सिमती या अ य पदी िनवड झाली होती.
द ली या राजकारणात गे यावर सहसा बरीच नेते मंडळी जुळवून घे या या नादात होतात पण गोपीनाथजी मुंडे मधला
सामािजक याया या ती ेत असलेला ओबीसी जागा झाला. क ीय पातळीवरील सव भटके -िवमु जे िविवध रा यात
िविवध वगात आहेत ते एकि त ओबीसी या वगात येतात आिण जे महारा सोडता चंड मागासलेले आहेत यांना
कोणतीही राजक य नेतृ व नाही याची जाणीव यांना होती. 6 मे 2010 रोजी गोपीनाथ मुंडे यांनी िनयम 193 अ वये
लोकसभेत ओबीस या वतं

जनगणनेची मागणी के ली. 1931 नंतर ओबीसीची जनगणना झालेली नाही. या देशात

पशूंची, जनावरांची, प ांची जनगणना होते तर ओबीस ची का नाही असा

उपि थत क न एका वलंत

ाला हात

घातला. आज ओबीसी वगाला िमळालेला घटना मक दजा, कायम व पी रा ीय ओबीसी आयोग याचे मुळ गोपीनाथजी
मुंडे यांचे योगदान आहे.6
रा ीय इदाते आयोग( 9 जानेवारी 2015- 8जानेवारी 2018)
कमवीर दादा इदाते यां या अ य तेखाली पंत धान नर मोदी यांनी रा ीय िवमु घुमंतू अध घुमंतू जनजाित
आयोगाची थापना के ली. खरं तर हा रा ीय आयोगाचा मूळ महारा ातील इदाते सिमती या िशफारश वर आधा रत आहे
7. क ीय िवमु

घुमंतू जनजाती क याण मंडळाची 2019 या अथसंक पात घोषणा कर यात आली आिण कमवीर दादा

इदाते यां या अ य तेखाली वातं यानंतर पिह या िवकास व क याण मंडळाची थापना सु ा कर यात आली आहे 8.
सारांश:
िवमु

लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान कती अिव मरणीय होते. यांची दूरदृ ी कती े होती आिण भट या
समाजा या िवकासाचा पाया कती भ म यांनी रचून ठे वला आहे याची जाणीव यां या कायातून नेहमी होते.

ओबीसी जनगणना, रा ीय िवमु

जनजाित आयोग, ओबीसी घटना मक दजा, ओबीसी आयोग, क ीय घुमंतू क याण मंडळ,
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ऊसतोड कामगार क याण मंडळ इ या द िनमाण होत असले या
येचे गोपीनाथजी हे आ
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व थेचे मूळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे या चळवळीत

िन वाथ भावनेने दलेले खूप मोठे योगदान आहे. ख या अथाने भट या-िवमु
राजक य वाहात आण या या
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समाजाला िवकासा या सामािजक, शै िणक,

वतक व णेते आहेत. नंदीवाले, मढगी, जोशी, मरीआईवाले,

िघसाडी, मदारी, टकारी, पारधी आजही भटके जीवन जगत आहेत. यां या पालंवर, व तीवर जाणारा नेता आज कु ठे ही
दसत नाही. भट या िवमु ांचे दुःख जाणनारा, यां या जीवनाशी एक प, समरस झालेला, यां या मांडीला मांडी लावून
ग पा मारणारा, यां या सोबत जेवणारा यां या

था समजून घेणारा हा एकमेव लोकनेता होता.

एका अथपूण वा यात गोपीनाथजी मुड
ं े साहेबांचे या समाजा या िवकासासाठी योगदान सांगायचे झाले
तर भट यांची पाळे ठोकताना मेढ रोवतात. या मेढीवरच पायाची सारी िभ त असते. ती मेढ हणजेच गोपीनाथजी मुंडे
साहेब होत. आजही यांचे योगदान या मेढी या पाने िनरंतर कायरत राहील याची भट या-िवमु ांना जाणीव होते.
िन कष:
1) गोपीनाथ मुंडे यांचे भट या िवमु
2) भट या िवमु

जाती जमाती या िवकासात मह वपूण योगदान आहे.

जाती-जमाती या उ थानासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी िविवध आयोग, सिम या ग ठत क न यांचा िवकास

घडवून आण याचा य के ला आहे.
3) गोपीनाथ मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारां या मुलां या िश णाची परवड होऊ नये यासाठी पालावरची शाळा, व ती
शाळा, साखर शाळा इ यादी क पांना सहा य के ले आहे.
4) भट या िवमु

समाजाला िवकासा या सामािजक, शै िणक, राजक य वाहात आण यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी काय

के लेले आहे.
संदभ...
1)लाटे संजीव-- महारा ातील ऊस तोडणी कामगाराचा सामािजक-आ थक अ यास, पुणे िव ापीठ, पुणे (अ कािशत
पीएचडी बंध),एि ल 2014.
2)आगलावे दीप -संशोधन प ती शा
आंधळे पी .के .- वंजारी

व तं ,े िव ा काशन ,नागपूर , थमावृ ी 2000.

बंजारी खंड 1,2. सुराक त

इदाते िभ .रा.- वंिचत वगाचे

काशन, नािशक थमावृती 1999

3.)
4 .)

आिण रा ीय वयंसेवक ,संघ भारतीय िवचार साधना, पुण,े काशन फे ुवारी 2005.

5)डॉ शेप बाबासाहेब-- लोकनेते गोपीनाथ मुंडे जीवन आिण काय, िच मय काशन औरंगाबाद, थमावृ ी िडसबर
2018 .
6 .) इदाते िभ .रा.- वंिचत वगाचे

आिण रा ीय वयंसेवक ,संघ भारतीय िवचार साधना, पुण,े काशन फे ुवारी

2005.
7)www.wikipidia Gopinath munde
8)www.mandal commutation
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14
ओबीसी/भटके िवमु

जाती जमाती या िवकासात लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे यांचे
योगदान
ी.अिनल देिवदास फड
[M.sc(Microbiology),M.A.(Marathi),

B.G.L.(Law),Dip.In Trade Unionism & Industrial Relations]
रा ीय कायवाह-अिखल भारतीय िवमु

घुमंतू जनजाती िवकास प रषद(अिखल भारतीय)

तावना:—
लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब (१२/१२/१९४९ - ०३/०६/२०१४) हे नाव वातं यानंतर या
काळात मराठवा ातून रा य व देश पातळीवर मह वपूण योगदान देणा या ने यां या यादीत अ माने
येते. िश ण,सहकार,ऊजा,कृ षी,कायदा व सु व था,सामािजक समरसता,िविवध सामािजक व राजक य
चळवळी इ यादी सवच े ात यांनी दलेले योगदान अ यंत अनमोल आिण अिव मरणीय आहे.या देशात
भटके िवमु व ओबीसी मधील उपेि त आिण वंिचत जातीजमात ना स े या वाहात आण याचे ेय
गोपीनाथजी मुंडे यांनाच जाते.एखा ा राजक य प ात उपेि त,वंिचतांना घे यासाठी िविवध अघा ा
थापन क न यांना समािजक व राजक य
ासपीठ दे याचे ेय या देशात फ अ◌ािण फ
गोपीनाथजी मुंडे यांनाच जाते.कोणतीही सामािजक व राजक य पा भूमी नसले या अ यंत गरीब कु टु ंबात
यांचा ज म बीड या अ◌ाडवळणा या िज ातील परळी तालु यातील ना ा या छो ाशा गावात
झाला.उसतोड कामगाराचा मुलगा,उसतोड कामगारांचा नेता,मुकादमांचा नेता,साखर कारखा या या
मालक,साखर स ाट,सहकार स ाट,िज हा प रषद सद य,अ◌ामदार, उपमु यमं ी,खासदार,लोकसभा
उपनेते ते क ीय मं ी अशी यांची दीघ राज कय कारक द ही सतत ेरणा देणारी आहे.डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांनी आ हाला माणुस हणून जग याचा अिधकार दला मा आ हाला स ेत जा याचा माग
गोपीनाथजी मुंडे साहेबांनी दाखिवला.
गोपीनाथजी मुड
ं े यांचे ब जन समीकरण:रा यातील तािपत राजक य समीकरणांना ध ा देत एक नवीन सू िनमाण करणारे ते एक वादळ
होते.सव कार या िवचारसरणीचे ते एक अजब असे िम ण हणजेच "गोपीनाथवाद" होते जे कु णालाही
किधच परके वाटले नाही.यामुळेच यांनी सवाना सोबत घेउन रा यात पिह यांदाच "ब जन" नावाचे ऐक
निवन सिमकरण तयार के ले जे अ यंत भावी होते.या उपेि त व वंिचत राज कय स ेपासून नेहमी दुर
ठे वले या समाजात यांनी वअि मतेचे अ◌ािण स ेचे एक फु लग िनमाण के ले होते.गोपीनाथजी मुंडे यांचे
भटके िवमु समाजा या िवकासासाठी या योगदानाचा अ◌ावाका फार मोठा अ◌ाहे.या चळवळीचा
इितहास यां यािशवाय पुणच होऊ शकत नाही. याचाच थोड यात अ◌ाढावा या लेखात घे याचा एक
ामािणक य मी के ला अ◌ाहे.
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मंडल अ◌ायोगा या िशफारसी व ल ात योगदान:ओबीसी समाजा या अ यासासाठी अ◌ािण उपाययोजना सुचिव यासाठी थािपत के ले या मंडल अ◌ायोग
व या या िशफारसी लागू कर यासाठी उभारले या ल ात एक अ थानी असलेल नांव हणजे
गोपीनाथजी मुंडे.याच दर यान ओबीस चा नेता अशी यांची ओळख िनमाण झाली. यानंतर या काळात
यांनी
माधवंम(माळी-धनगर-वंजारी-मराठा)
हा
योग
राबिवला, याचबरोबर
भटके
िवमु ,अ◌ा ी,कोळी,कु णबी,तेली,साळी इ.यांना सोबतीला घेतले अ◌ािण खर संघषातून,रा यात १९९५
म ये स ांतर घडवून अ◌ाणले.
भटके िवमु समाज अ◌ािण गोपीनाथजी मुड
ं े:स ेत अ◌ा यानंतर ते रा याचे उपमु यमं ी झाले अ◌ािण गृहखाते देिखल यां याकडेच अस यामुळे
यांनी भटके िवमु

जाती जमाती या अनेक

ांना व सम यांना याय दे याचे व या सम या माग

लाव याचे काय सु के ले होते.अितशय दुलि त अशा पारधी समाजात यांनी जग याची उमेद िनमाण
के ली.अ◌ापणही मोठ होऊ शकतो,स मानाने जगू शकतो हा िव ास पारधी समाजात यांनी िनमाण
के ला.जो पारधी समाज परमे राची पुजा खेटरांनी क रत असे या पारधी समाजासाठी ते देव बनले यातचे
सवकाही अ◌ाले. उपमु यमं ी झा यानंतर काटोल- हग याकडे पारधी व तीवर ते गेले.तेिथल
अव था, यांचे होणारे शोषण यां या ल ात अ◌ाले. याच ठकाणी यांनी पारधी व यांना गावाचा दजा
देऊन

येक वि तत र ता,वीज,पाणी देऊ शाळा उभा अ◌ािण भट या िवमु ां या सम यांचा अ यास

कर यासाठी एक अ यास सिमती नेम याची यांनी घोषणा के ली.भट या िवमु ां या िविवध सम या
कायासाठी सतत

यािशल असणारे

ी. रमेशजी पतंगे,डा◌ॅ.भीमराव ग ती,दादा इदाते,िग रष

भुणे

यां या ते सतत संपकात राहायचे.या मंडळी या पुढाकाराने गोपीनाथजी मुंडे यां या सहकायाने पारधी
थमवसन,यमगरवाडी क प अ◌ाकाराला अ◌ाले.
इदाते सिमती(१९९७-१९९९) व िशफारसीची अमलबजावणीसाठी पुढाकार:वातं यानंतरसु दा भटके िवमु ां या निशबी िभका यांचे व गु हेगारीचे जीवण वा ाला अ◌ाले अ◌ाहे
अ◌ािण ते कु ठे तरी थांबले पािहजे या िवचाराने े रत होऊन या समाजासाठी अनेक लढे ऊभार याचे काय
रा. व.संघ िणत भटके िवमु िवकास प रषद िह सं था काय क रत होती.या सं थेचे अ य दादा इदाते
यांनी सहका यासिहत द.३ जुलै १९९५ रोजी गोपीनाथजी मुंडे यांची भेट घेतली अ◌ािण माग यांचे
िनवेदन दले.सदर िनवेदनावंर यांनी ता काळ कायवाही चालू के ली अ◌ािण यांनी घोषणा के या माणे
द.११ माच १९९७ रोजी अितशय अ यासू ि म व ी.िभ.रा.उफ दादा इदाते यां या अ य तेखाली
भटके िवमु जाती जमाती या अ यासाठी सिमतीची थापना कर यात अ◌ाली.िह सिमती रा या या
कानाकोप यातील भटके िवमु ां या पालावर,व यावर अ◌ािण तां ावर य गेली अ◌ािण अ यास व
संशोधन के ले अ◌ािण अितशय मह वपूण अशा सुचना जानेवारी १९९९ म ये अ◌ाप या अहवालात
शासनाला सादर के या. सिमतीचा अहवाल िमळताच याची ता काळ अमलबजावणी गोपीनाथजी मुंडे
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यांनी चालू के ली. यात ामु याने वतं मं ालय, वतं
दजा देणे,िश ण यादी िवषय हाती घेतले होते.
वतं मं ालय व संचलनालय:— देशात पिह यांदाच भटके िवमु
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संचलनालय,व ती अ◌ािण तांडे याना गावाचा

जाती जमाती िवकास मं ालय थापन कर यात अ◌ाले. वतं

कॅ िबनेट मं ी व रा यमं ी नेम यात अ◌ाला.कॅ िबनेट मं ी हणून

ी.अ◌ा णा डांगे तर रा यमं ी हणून

ी.भाई िगरकर यांची नेमणूक कर यात अ◌ाली.ख या अथाने भट या िवमु ांना एक वेगळी ओळख
िनमाण झाली होती.
— याच बरोबर वतं
अ◌ाज भटके िवमु

४९ जनांचे भटके िवमु

संचलनालय थापन कर यात अ◌ाले.यामा यमातुन

जाती जमाती या िव ा यासाथी एक हजार अ◌ा मशाळा चालू अ◌ाहेत.जातीचे

दाखले,िविवध सम या,सामािजक,शै िणक िवकास,मुलभुत सोई सुिवधा या खा या यामा यमातुन सु
झा या.
— याच सिमती या िशफारसी या अ◌ाधारे भटके िवमु ां या धा मक
देणे,या ा भरिवणे,व ती व तां
के ले.बंजारा समाजाचे तीथ े

थळांना ितथ े ाचा दजा

ाना गावाचा/महसुली दजा दे याचे काय गोपीनाथजी मुंडे यांनी

पोहरादेवी ला तीथ े ाचा दजा दला अ◌ािण करोडो

जािहर के ला. यां या पुढाकाराने ता

पयांचा िनधी

ांचा कायापालट हो याची सु वात झाली होती.बंजारा समाजा या

िवकासात यांचा सहाचा वाटा रािहला अ◌ाहे.
— पोिलस टेशनम ये िवमु ांची(गु हेगार जमात ची)यादी असे ती यादी र

कर याची कायवाही

गोपीनाथजी मुंडे यांनी के ले व यांना स मान िमळवुन दला.
—उसतोड कामगार हा मो
ाधा याने या वगाकडे ल

ा

माणात भट या िवमु

जाती जमातीमधील अस यामुळे यांनी

दले.ऊसतोड कामगारासाठी कायम व पी क याण मंडळ असावे यासाठी

य शील होते. या उसतोड कामगारां या लेकरां या िश णाची परवड होऊ नये साठी व ती
शाळा,पालावरची शाळा,साखर शाळा इ. क पाना भरभ न सहा य के ले.
— वसंतराव नाईक भटके िवमु

महामंडळाला मो

ा

माणात िनधी उपल ध क न

दला.

— इदाते सिमतीची अितशय मह वपुण िशफारस होती क, क सरकारने या समाजाची जनगणना करावी,
क य पातळीवर अ◌ायोग नेमावा अ◌ािण वतं

शे

ुल तयार करावे यासाठी यांनी कर सरकारकडे

पाठपुरावा चालू के ला होता दुदवाने रा यातील सरकार गेले.अ◌ापले वतं मं ालय बंद के ले गेले अ◌ािण
िवकासाचे उघडलेले दरवाजे पु हा काँ ेस-रा वादी सरकारने बंद के ले.
रा ीय तरावर भटके िवमु

अ◌ािण ओबीसीसाठी योगदान:-
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क ात भाजपाचे सरकार अस यामुळे यांनी भटके िवमु ांचे क सरकार या अख या र या असले या
ासाठी लढा व पाठपुरावा चालुच ठे वला होता. याच दर यान दादा इदाते यांनी पंत धान अटलिबहारी
वाजपेयी अ◌ािण उपपंत धान लालकृ ण अ◌ाडवाणी यां याकडे क य अ◌ायोग थापन कर यासाठी
िनवेदन दले होते.गोपीनाथजी मुंडे यांनी वारं वार या ने यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा चालुच
ठे वला होता.याचाच प रणाम हणजे पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी यांनी १५ अ◌ा◌ॅग ट २००३ रोजी
लाल क याव न भाषण करताना भटके िवमु ांना

वाहात अ◌ाण यासाठी यां या सम यां या

अ यासाठी रा ीय अ◌ायोगाची घोषणा के ली.
रा ीय िवमु

घूमत
ं ू अधघुमत
ं ू जनजाती अ◌ायोग:-

— ी.नाईक अ◌ायोग(२२ नो हबर,२००३):भारत सरकार या सामािजक याय व स िमकरण मं ालयाअंतगत भटके िवमु जाती जमाती या
अ यासाठी रा ीय िवमु घुमंतू अध घुमंतू जनजाती अ◌ायोगाची थापना द.२२ नो हबर २००३ रोजी
कर यात अ◌ाली.अ य पदाची जबाबदारी ी.नाईक यां याकडे दे यात अ◌ाली परं तू काही कारणा तव
अ◌ायोगाचे कायच सु झाले नाही. यातच यांनी राजीनामा दला अ◌ािण अ◌ायोगाचे काम काही
काळासाठी थिगत झाले होते.
—भटके िवमु

महामेळावा,पंढरपूर:-

अ◌ायोगाचे कामकाज लवकर चालू हावे,अटलज नी अ◌ायोगाची थापना के यामुळे अ◌ािण भट या
िवमु ां या समा या यां यापयत पोहचा ात यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी द.२२ जानेवारी
२००४ रोजी पंढरपूर,िज.सोलापूर येथे भटके िवमु ांचा महामेळावा अ◌ािण अटलज या स काराचे
िनयोजन के ले होते.अ◌ाजवर या इितहासातील हा ऐितहािसक असा मेळावा झाला होता जो पु हा कधीही
झाला नाही.या मेळा ात गोपीनाथजी मुंडे यांनी या समाजा या सम या अटलजीसमोर मांड या अ◌ािण
यात ल घाल याची िवनंती के ली.तसेच अ◌ायोगाचे ता काळ पुनघठन कर याची िवनंती के ली.अटलज नी
पनं ता काळ अ◌ायोगाची रचना क ण या वंिचत,उपेि त समाजाचे
माग लाव याची घोषणा
के ली.पनं पुढील काही काळातचं क ातील भाजपाचे सरकार गेले अ◌ािण काँ ेसचे सरकार स ेत अ◌ाले.
ी.बाळकृ षाण रे णके अ◌ायोग (२००५-२००८) िशफारसी साठी लढा:गोपीनाथजी मुंडे यांनी िविवध सं था अ◌ािण संघटनां या मा यमातुन स ेवर अ◌ाले या सरकारकडे
रा ीय अ◌ायोग ग ठत कर यासाठी पाठपुरावा व दबाव वाढिवला होता तसेच काही सं था व संघटना
यायालयात पनं गे या हो या. याचा प रणाम हणून डा◌ॅ.मनमोहन सग यां या सरकारने द.१६
माच,२००५ रोजी जे सामािजक कायकत ी.बाळकृ ण रे णके यां या अ य तेखाली अ◌ायोगाची
थापना के ली.अ◌ायोगाचे य ात कामकाज ६ फे ुवारी २००६ पासून सु झाले.३० जून २००८ रोजी
अ◌ायोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला.परं तू सरकारने वेळकाडु पणाचे धोरण ि वकारत
अ◌ायोगा या िशफारस चा अ यास कर यासाठी एक सिमती डा◌ॅ. नर जाधवां या अ य तेखाली
नेमली. या सिमती या सुचने माणे रे णके अ◌ायोगा या िशफारसी न ि वकारता या अ◌ाणखी ऐका
निवन अ◌ायोगाची गरज अस याचे नमुद के ले.गोपीनाथजी मुंडे यांनी रे णके अ◌ायोग लागू कर यासाठी
सरकारकडे िनवदने दली. वत: पंत धान डा◌ॅ.मनमोहन सग यांची भेट घेतली. यांनी अ◌ा◌ंदोलनाचा
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देिखल पिव ा घेतला होता.सरकार,िवचारसरणी यांचा कसलाही िवचार न करता,कु णाला ेय िमळे ल
याचाही िवचार न करता भट या िवमु ांसाठी सव व पनाला लावनारा हा लोकनेता होता.
ओबीसी जनगणना कर याची मागणी:इ.स.२००९ म ये लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी बीड लोकसभा िनवडणुक लढवली अ◌ािण मो ा
मतािध याने ते िवजयी झाले अ◌ािण रा ीय राजकारणात यांचा वेश झाला.पिह याच ट यात यांची
लोकसभे या उपनेते पदी अ◌ािण लोकलेखा सिमित या अ य पदी िनवड झाली हे यां या नेतृ वाचा
क र मा होता. द ली या राजकरणात गे यावर सहसा ब रच नेते जुळवुन घे या या नादात मवाळ होतात
पनं गोपीनाथजी मुंडे मधला सामािजक याया या ित ेत असेलेला ओबीसी जागा झाला.क य
पातळीवर सव भटके िवमु जे िविवध रा यात िविवध वगात अ◌ाहेत ते एकि त ओबीसी या वगात
येतात अ◌ािण जे महारा सोडता चंड मागासलेले आहेत याना कोणतेही राजक य नेतृ व नाही
तरयाची जाणीव यांना होती. द.६ मे २०१० रोजी गोपीनाथजी मुंडे िनयम १९३ अ वये लोकसभेत
ओबीस या वतं जनगणनेची मागणी के ली.१९३१ नंतर ओबीस ची जनगणना झालेली नाही.या देशात
पशुंची,जनावराची,प ाची जनगणना होते तर ओबीस ची का नाही असा
उपि थत के ला एका वलंत
ाला हात घातला.संपूण देशात एका तािपत राज कय व थेत भूकंप अ◌ाला होता.ओबीसी मिधल
अनेक जाती जमाती दिलतांपे ाही वाईट अ◌ािण िहन जीवण जगतात याची जािणव यांनी सरकारला
क न दली. अ◌ाज ओबीसी वगाला िमळालेला घटना मक दजा,कायम व पी रा ीय ओबीसी अ◌ायोग
याचे मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान अ◌ाहे.
रा ीय इदाते अ◌ायोग(९ जानेवारी २०१५ - ८ जानेवारी,२०१८):कमवीर दादा इदाते यां या अ य तेखाली पंत धान नर मोदी यांनी रा ीय िवमु घुमंतू अधघुमंतू
जनजाती अ◌ायोगाची थापणा के ली.खरं तर हा रा ीय अ◌ायोगच मुळ महारा ातील इदाते
सिमती या(१९९९) िशफारसीवर अ◌ाधा रत अ◌ाहे अ◌ािण दादा इदाते यांची अ य पदी िनवड
झा यामुळे गोपीनाथजी मुंडे यांना अपेि त काय यां या मृ युप ात दादा इदाते पुढे चालुच ठे वले. तीन
वषा या कायकाळात यांनी अितशय अ यासपुवक अशा िशफारसी सिहत अ◌ापला अहवाल ८ जानेवारी
रोजी क सरकारला सादर के ला अ◌ािण हा अ◌ायोग लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांना सम पत क रत
अस याची भावना
के ली अ◌ाहे. क सरकार सकारा मक ितसाद देत अ◌ाहे.
-क य िवमु

घुमंतू जनजाती क याण मंडळाची २०१९ या अथसंक पात घोषणा कर यात अ◌ाली

अ◌ािण कमवीर दादा इदाते यां या अ य तेखाली वातं यानंर पिह या िवकास व क याण मंडळाची
थापना सु दा कर यात अ◌ाली अ◌ाहे.
समारोप:एकं द रत अ◌ापण लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान कती अिव मरिणय होते. यांची दुरदृ ी कती
े होती अ◌ािण या समाजा या िवकासाचा पाया क ी भ म यांनी रचुन ठे वला अ◌ाहे याची जाणीव
होत अ◌ाहे.ओबीसी जनगणना,रा ीय िवमु
जनजाती अ◌ायोग,ओबीसी घटना मक दजा,ओबीसी
अ◌ायोग,क य िवमु घुमंतू क याण मंडळ,ऊसतोड कामगार क याण मंडळ ई. िनमाण होत असले या
व थेचे मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे या चळवळीतील िन वाथ भावनेने दलेले योगदान अ◌ाहे याचा
िवसर
अ◌ाप याला
पडता
कामा
नये.ख या
अथाने
भट या
िवमु
समाजाला
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िवकासा या,सामािजक,शै िणक,राज कय वाहात अ◌ाण याचे
णेते अ◌ाहेत.

चे गोपीनाथजी हे अ◌ा

गोपीनाथजी मुंडे यांनी भट या िवमु ां या पालापालात िनभयता अ◌ाणली.भय
िवमु

यां यामुळेच

अ◌ाज

0 66

ताठ

वतक व

त,खचलेले,अचेत भटके
मानेने

जगत

अ◌ाहेत.नं दवाले,मढगी,जोशी,म रअ◌ाईवाले,िघसाडी,मदारी,टकारी,पारधी अ◌ाजही भटके जीवण जगत
अ◌ाहेत. यांचा पालावर,व तीवर जाणारा नेता अ◌ाज कु ठे ही

दसत नाही.भटके िवमु ांचे दु:ख

जाणणारा, यां या जीवणाशी एक प,समरस झालेला, यां या मांडीला मांडी लावून बसुन ग पा
मारणारा, यां यासोबत जेवणारा, यां या

था समजून घेणारा हा एकमेव लोकनेता होता.भटके

िवमु ांना ते अ◌ापले नेते वाटायचे यातच यांचे लोकनेतेपनं अ◌ालं.
ऐका अथपुण वा यात गोपीनाथजी मुंडे साहेबांचे या समजा या िवकासाठी योगदान सांगायचे झाले तरं
"भट यांची पालं ठोकताना मेढ रोवतात. या मेढीवरचं पालाची सारी िभ त असते.ती मेढ हणजेच
गोपीनाथजी मुंडे साहेब होते".अ◌ाजही यांचे योगदान या मेढी या पाने िनरतंर कायरत रािहल याची
मनाला जाणीव होते.

★संदभ1).िवमु

जाती व भट या जमाती अ यास व संशोधन(इदाते सिमती)अहवाल,समाज क याण

िवभाग,महारा शासन,जानेवारी १९९९.
2).रा ीय िवमु

जनजाती अ◌ायोग(इदाते अ◌ायोग) अहवाल(२०१८),समािजक याय िवभाग,भारत

सरकार
3).लोकनेता मृती िवषेशांक,भाजपा मुंबई
४).लोकनेते गोपीनाथ मुंडे अ◌ािण यांचे काय,डा◌ॅ.बाबासाहेब शेप.
५).उपेि तांचा तारणहार,डा◌ॅ.परमे र मुंडे.
६).भट याचे भाविव

ैमािसक औरं गाबाद, ओ.पी.िगर्ह.े

७).िवमु (गु हेगार)जमाती अ◌ािण सा यघटनेतील अिधकार,डा◌ॅ.ल मण जाधव.
८).मुलाखत- कमवीर िभ.रा.(दादा)इदाते
मा.अ य

रा ीय िवमु

जनजाती अ◌ायोग,भारत सरकार.
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15
आदश राजक य नेतृ व लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े
ा.डॉ. बापुराव आंधळे
रा यशा

िवभाग,

कै .रमेश वरपुडकर महािव ालय, सोनपेठ
तावना:- आधुिनक राजक य िव ेषणाम ये राजक य नेतृ व(PoliticalLeadership) ही संक पना अ यासली जाते.
नेतृ व ही सं ा सव
असते . येक

े ात वापरली जाते.धा मक, सामािजक, सां कृ ितक आिण राजक य आदी

े ातील व

लेटो या रपि लक या

येक काळातील नेतृ वाचे व प वेगळे असते. परं तु काही वैिश

े ात नेतृ व काय करत

े मा एकसारखी असतात.

ंथाम ये आदश राजाचा िवचार मांडला आहे. लेटोचा आदश राजा सवगुण संप

नेतृ व आहे. यामुळेच लेटो हणतो,जोपयत त व

रा यकत कवा रा यकत त व

असे राजक य

होणार नाहीत तोपयत समाजातून दु

वृ न होणार नाही. रा यकत कसे आहेत याव न या देशाचे भिव य ठरते .भारतीय वातं य आंदोलनत महा मा गांधी,
पंिडत नेह , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या सारखे उदारमतवादी,लोकशाहीचा पुर कार करणारे राजक य नेतृ व देशाला
लाभले यामुळे आज आप या देशात संसदीय लोकशाही शासन व थेनुसार रा य थापन के ले. हेच अमे रका, ा स,
ऑ ेिलया या देशाब ल हणता येईल. आजही काही देशात कु मशाही आहे. याचे कारण तेथील राज कय नेतृ व या कारचे
आहे.
राजक य नेतृ वाला अिधमा यता असेल तर ते नेतृ व सवमा य होते. देशातीललोकां या इ छा व आकां ा पूण करणारे नेतृ व
अिधमा यता ा

करते. यालाच लोक नेता ,पुढारी कवा सामा य माणसाचा कै वारी हटले जाते. राजक य नेतृ व अनेक

कारचे असते. थािनक,

ादेिशक, रा ीय, शहरी आिण

ामीण असे नेतृ वाचे वेगवेगळे

नेतृ वाकडे पुढील काही गुण असणे आव यक आहेत . बळ इ छाश

कार आहेत. आदश राजक य

, धाडस, न ता, िन:प पाती, सामािजक भान

यािशवाय असामा य व व सामा य व,सहानुभूती, संधी, व तुिन ता हे गुण अंगी असलेली

राजक य नेतृ व हणून पुढे

येत.े आप या अंगी असले या कलागुणांमुळे अनेक नेतृ व िनमाण झाले.
भारतीयराजक यनेतृ व :- भारतीयलोकशाहीतअनेकराजक यनेतृ वउदयासआले. भारतीय

वातं य आंदोलनापासून ते

आजपयत आप या देशात जे राजक य नेतृ व िनमाण झाले ते जवळपास लोकशाहीवादी, उदारमतवादी व रा वादी असे
आहेत. यामुळेच भारतात एक स म अशी संसदीय लोकशाही शासन व था अि त वात आहे. जगातील सवात मोठी
लोकशाही हणून ती आज ओळखली जाते. भारताने अनेक प प दती वीकारली आहे. भारतीय वातं य आंदोलनापासूनच
भारतात अनेक िवचारधारा मानणारे राजक य प

होते. यात भारतीय रा ीय काँ ेस, सा यवादी प

,फॉरवड

लॉक,जनसंघ, मुि लम िलग , हदू महासभा या राजक य प ांचा समावेश होतो.
याच राजक य प ा या मा यमातून महा मा गांधी, पंिडत नेह , सरदार पटेल, बॅ.जीना , यामा साद मुखज , नाथ पै,
ना.ग.गोरे ,जय काश नारायण यां या सारखे अनेक राजक य नेतृ व िनमाण झाले. पुढे वातं यो र काळात इं दरा गांधी,
मोरारजी देसाई, चरण सह, चं शेखर, अटलिबहारी वाजपेयी, लालकृ ण अडवानी, शरद पवार यां या सार या राजक य
नेतृ वाचा उ लेख करावा लागेल. सन 1975 या रा ीय आणीबाणी या काळात असेच राजक य नेतृ व उदयास आले. यात
लालू साद यादव, शरद यादव, मुलायम सग, रामिवलास पासवान , मोद महाजन, वसंत भागवत, गोपीनाथराव मुंडे यांचा
समावेश होतो.
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गोपीनाथराव मुड
ं े ते लोकनेते :- गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म एका सवसामा य शेतकरी कु टुंबात झाला. याला कोणताही
राजक य पा भूमी नाही. अंबाजोगाई येथे उ िश ण घेत असताना िव ाथ चळवळीशी यांचा राजकारणाशी थेट संबंध
आला. पुढे लोकनायक जय काश नारायण यांनी चालिवले या संपूण ांती या आंदोलनात यांनी सहभाग घेतला. यात
यांना अठरा मिह याचा कारावास झाला. पुढे 1978 ला यांनी उजनी िज हा प रषद िनवडणूक लढवून आप या राजक य
कार कद लासु वात के ली. यानंतर रेणापूर िवधानसभा मतदारसंघातून ते महारा िविधमंडळात गेले. येथे गोपीनाथराव
मुंडे यांनी आप या नेतृ वाची चुकून दाखवली. िवरोधी प नेते हणून यांनी के लेले काय आजही सव कृ आहे. 1995 चे
युती सरकार स ेवर आण यात यांचा सहाचा वाटा आहे. युती सरकारम ये यांनी उपमु यमं ी, गृहमं ी, अथमं ी,
उजामं ी यासारखी मह वाची खाती सांभाळली.
सन 2009 म ये गोपीनाथराव मुंडे यांनी बीड लोकसभा िनवडणुक जकू न रा ीय राजकारणात वेश के ला. भारतीय संसदेत
आप या व ृ वा या व नेतृ वा या बळावर जनमानसात आपले थान िनमाण के ले.भारतीय जनता प ाचे उपनेत,े लोकलेखा
सिमती मुख , संयु

रा े यात भारताचे नेतृ व यासार या िविवध पदावर काय क न रा ीय नेतृ व हणून पुढे आले.

ब जन ओबीसी चेहरा हणून रा ीय राजकारणात यांनी आपली वेगळी ओळख िनमाण के ली. यामुळेच पुढे सन 2014 या
मोदी सरकारम ये यांनी ामीण िवकास मं ी हणून शपथ घेतली. परंतु 3 जून 2014 रोजी द ली येथे यांचे अपघाताने
िनधन झाले.
गोपीनाथराव मुंडे ते लोकनेते हणून जनमानसात आपले थान िनमाण के लेले ते एक आदश राजक य नेतृ व आहेत. आप या
अंगी असले या नेतृ व गुणां या जोरावर गोपीनाथराव मुड
ं े यांनी भारतीय राजकारणात आपले थान िनमाण के ले. यामुळेच
यांना लोकनेते ही उपाधीने ओळखले जातात. गोपीनाथराव मुंडे हे तळागाळातील लोकांचे नेते होते.शेतकरी, कामगार,
शेतमजुर, ऊसतोड कामगार यां याशी यांची घ नाळ जोडली होती. महारा ातील ऊसतोड मजुरांसाठी यांनी वेळोवेळी
आपला आवाज उठवला होता. शेतकरी कजमाफ ,वीजबील माफ , शेतकरी अनुदान, शेतकरी आ मह या यासार या िविवध
ांनावर यांनी वेळोवेळी अंदोलनाने के ली.राजकारणातील

ाचार, गु हेगारी, घराणेशाही यां या िवरोधात यांनी

िशवनेरी ते िशवतीथ अशी संघषया ा काढू न महारा ात स ांतर घडवून आणले.समाजातील सव जाती धमा या लोकांना
एक क न भारतीय जनता प ाचा जनाधार वाढिवला. दिलत, आ दवासी, ओबीसी या मागासवग य जाती जमाती या
िविवध िवषयांवर िविधमंडळात व बाहेर संघष के ला. यामुळेच भारतीय जनता प ाचा ओबीसी चेहरा हणून यांनी आपली
ओळख िनमाण के ली.
समारोप:- लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे हे एक आदश राजक य नेता आहेत. यां या एकु ण राजक य कार कद त यांनी जे
िनणय घेतले, अंदोलनाने के ली ही सव सवसामा य माणसाला सामािजक याय देणारी आहेत. समाजातील सवसामा य
माणूस हे यां या नेतृ वाचा क बदू आहे. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, शेतमजुर यां या जीवनमानात प रवतन घडवून
आण यािशवाय िवकासाची प रक पना पूण होत नाही. समाजातील मागास व अतीमागास जनजात ना मु य वाहात
आण यासाठी य करणारे ते नेते होते. भारतीय संसदेत सव थम यांनी ओबीसी जनगणना कर याची मागणी के ली.
आप या राजक य कार कद त यां यावर कोणताही गंभीर व पाचा

ाचाराचा ,गु हेगारी व पाचा आरोप झाला नाही.

यांचे आप या प ातच नाही तर इतर प ात सु दा मै ीपूण संबंध होते.
12 िडसबर 2010 रोजी गोपीनाथराव मुंडे यां या वाढ दवसािनिम

पुणे येथे आयोिजत काय मात बोलताना

भारतीय जनता प ाचे जे नेते लालकृ ण अडवानी यांनी गोपीनाथराव मुंडे यांचा लोकनेता असा गौरवपूण श दांत उ लेख
के ला. गोपीनाथराव मुंडे हे के वळ लोकनेतेच होते असे नाही तर ते एक आदश राजक य नेते आहेत. यां या ब ल येवढेच
हणता येईल क ,गोपीनाथराव मुंडे हे तळागाळातील लोकांचे एक आदश राजक य नेते होते. यां या अपघाती िनधनामुळे
या तमाम क करी लोकांचा आधार न झाला आहे. लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पो शदा जगला पािहजे .पण
िनयतीला हे मा य न हते.
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लोकनेतेगोपीनाथराव मुंडे यां या सारखे आदश राजक य नेतृ व येणाया काळात भारतात िनमाण झाले तरच या देशातील
गरीब, शेतकरी, क करी, ऊसतोड कामगार सुखी होणार नाही.
संदभ सूची: www.wikipedia.com
www.youtube.com
http://www.samaylive.com/sports-news-in-hindi/cricket-news-in-hindi/109742/299.html
http://www.hindihomepage.com/post-in-detail-P159
दै.लोकस ा
दै.सकाळ

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 70

16
Ekgkjk’V~jkT;krhy nz’V O;DrheRo% xksihukFkth eqaMs
MkW-nRrk=; ch-njkMs
xzaFkiky]
dzzk-a o-uk-ukbZd f”k-iz-laLFksps] dyk o okf.kT; egkfo|ky;] fnaMksjh]ukfld
lkj%& xksihukFk eqaMs gs egkjk’V~kps dV~Vj vkschlh o ekxkloxhZ;kae/;s pkaxyk izHkko vlysys O;DrheRo gks;lkekU; dqVqackr tUekyk vkysyh O;Drh jkT;kpk mieq[;ea=h rs ns”kkP;k xzkefodklea=h]lalnsP;k yksdys[kk
lferhps v/;{kink Ik;Zar ety ekjrks- ;ko#u ;k O;Drhph rkdr]usr`Ro xq.kkpk ifjp; gksrks-egkjk’V~kP;k
jktdkj.kkrhy eqjch vkf.k [akchj]vH;klw O;Drh Eg.kwu Rks lokZauk ifjfpr vkgs-Lor%P;k i{kkrhy fe= ifjokjk
O;frfjDr vU; i{kkrhy fe= [kqip gksrs- i{kh; jktdkj.k cktwyk Bsoqu osGsizlaxh R;kapk lYykgh rs ?ksr
vlr-eqaMs vkf.k egktu gs R;kdkGkrhy prqj o vH;klw O;Drh gks;- tulkekU;kPkk usrk Eg.kwu [ksM;kiklwu
rs fnYyhi;Zar dk;ZdR;kZapk ifjp; vkf.k lkekU;kph tk.k vl.kkjk usrk Eg.kwu ekU;rk vlysyh O;DrhdhoMZ%&thou ifjp;]fo|kFkhZn”ksrhy thou]jktdh; dkjdhnZ]jktdh; dr`ZRo]la?k’kZ ;k=k]lekjksi1izLrkouk
egkjk’V~jkT;kpk bfrgkl ikfgyk dh vkiY;k y{kkr ;sbZy dh] ;sFks vusd usrs gksmu xsys- ijarq T;k
O;Drhph ukG xzkeh.k Hkkxkiklqu rs “kgjhHkkxki;Zar tqGysyh vkgs- v”kkp O;Drh jktdkj.kke/;s ;”kLoh
>kysY;k vkgsr- tursP;k iz”ukaph ekfgrh vkf.k osGksosGh rs iz”u lksMfo.;klkBh vkanksyus vxj eksP;kZasp s
vk;kstu d#u dkes ekxhZ yko.ks- ;klkBh eaqMslkgsc ekfgj gksrs- R;kauk “kkys; thoukiklwu jktdkj.kkph vkoM
gksrh2thouifjp;
egkjk’V~jkT;krhy jktdh; psgjk Eg.kwu eaqMs lkgsckadMs ikfgys tkr gksrs- R;kapk tUe 12
fMlsacj 1949 e/;s ukFkzk ijGh ;sFks lkekU; dqVaqckr >kyk- “kkys; f”k{k.k xzkeh.k Hkkxkr >kysys vlY;keqGs
lkekU;kps nq%[kkps tk.k R;kauk ckyi.kkiklqup gksrh-iq<s R;kapk fookg toGps Lusgh izeksnth egktu ;kaP;k
Hkfxuh izKk ghP;k”kh >kyk-iadtk]izhre vkf.k ;”kJh v”kk rhu dU;k R;kauk gksR;k-,d Hkweh dk;ZdrkZ Eg.kwu
vkiyh vksG[k fuekZ.k dsyhfo|kFkhZn”ksr vlY;kiklwu vU;k;kfo#/n vkokt mBfo.ks]izfrdkj dj.ks ;k loZ xks’Vhaph vkoM gksrhHkktik lkj[;k i{kkps rs egkjk’VjkT;kps izns”kk/;{k vkf.k jkT;kps mieq[;ea=h]x`gea=h v”kh egRpkph ins R;kauh
Hkw’kfoyh-inkis{kk lkekU;kP;k xjtk vkf.k vis{kkph tk.kho Bsowu lrr dke djr jkg.ks gs R;kaP;k thoukps
czhn okD; gksrs3-jktdh; dkjdhnZ
Lkkgscakpk jktdh; dkjdhnhZpk vkys[k lkrR;kus ok<r xsysyk fnlrks- lkekU; Hkweh
dk;ZdrkZ]”ksrdjh ]ea=h vkf.k mRd`’V lalniVq v”kh vkiyh vksG[k fuekZ.k dsyh- jktdh; i{kkph cka/k.kh d”kh
djkoh ;kph mRre tk.k gksrh- 2014 P;k fo/kklHkkfuoM.kwdke/;s R;kauh jkT;krhy fofo/k i{kkaph eksV cka/kwu
lRrk ,d gkrh dkcht dsyh- inoh laiknu dsY;kuarj rs jk’V~~h; Lo;alsod la?kkr nk[ky gksowu vkiY;k
jktdh; thoukpk Jhx.ks”kk dsyk-jk’V~h;Lo;alsod la?kkpk izpkjd] fo/kkulHksps vkenkj] mieq[;ea=h]x`gea=hx`gea=hinkph dkjdhnZ fo”ks’k xktyh- eqacbZrhy xqaMkjkt laifo.;ke/;s lkgsckaps eksykps ;ksxnku vkgsr“ksrd&;kaP;k iz”ukph]mlrksM dkexkjkpk iz”u vlks]vkschlh la?kVuk];kaP;k ek/;ekrwu tulsok dssyh- t.kw rs
tursps dSokjhp gksr-s
4-jktdh; drZ̀Ro@fu.kZ;
Eak=h inkP;k lkeU;klkBh fofo/k izdkjP;k ;kstuk pkyuk fnyh-izFke R;kauh ljdkjh deZpk&;kauk
oDr”khji.kkph f”kLr yko.;klkBh iz;Ru >q.kdk Hkkdj dsanz]dqVwac izeq[kkps vkdfLed fu/ku >kY;kl ifjokjkyk
25 gtkj #- enr(fttkekrk efgyk vk/kkj foek ;kstuk) cs?kjkauk ?kjcka/k.khlkBh 10]000 #- “ksrd&;klkBh
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cGhjktk laj{k.k foek ;kstuk]eqcabZr 55mM~Mk.k iwykph ;kstuk]okjd&;kauk ia<jiwjyk tk.;klkBh 50 VDds
,lVh izokl lwV]eaqcbZrhy VksG;q/m vkVksD;kr ;s.;klkBh] *xksG;kapk eqdkcyk xksGhus djk* vlk ikss yhlkauk
vkns”k ]vkschlh eqfLyekauk vkj{k.k leFkZukph Hkwfedk] ejkBk lektkP;k vkj{k.klkBh la?k’kZ ]mlrksMh
dkexkjkpk iz”u] R;kauk foek laj{k.k feGkos ;klkBh lkrR;kus iz;Ru dsys5-la?k’kZ ;k=k
jktdkj.kkpk fl/nkar gs lkaxrks dh] ,[kknk usrk jktdkj.kkr iq<s tk;yk ykxyk dh R;kps lgdkjh
nqjkoys tkrkr- ijarq eqaMs lkgsckauk ek= lgdkjh nqjkoY;keqGs Qkjlk Qjd iMysyk fnlr ukgh- ijarq dqVqackrhy
varxZr la?k’kkZeqGs jktdh; oSHkokyk vksgksVh ykxr xsyh-;kapk ifj.kke R;kauk osGksosGh tk.koyk- tursP;k
iz”uklkBh la?k’kZ ;k=k dk<yh- ;ke/;ekrwu laiw.kZ egkjk’V~jkT; fiatwu turs”kh laokn lk/kyk- R;kP;k ;k ;k=sPkh
jkT;Hkj iz”oalk dsyh6-lekjksi
lkekU;kapk dSokjh] yksdusrk ]la?k’kZ o v’VisSyw O;DrheRo]vH;klw] v”kh fofo/k fc#/kkaeqGs lkgsckaps
O;DrheRp [kqyr xsys- ;”kkph vusd ekxZ iknkdzkar d#u loZsP; f”k[kj xkBwu R;kpk mi;ksx lkekU;klkBh
dlk djrk ;sbZy ;kpk /;kl lkgsckauk usgeh gksrk7-lanHkZ xzaFk
1xksihukFk eqaMs jktdkj.k ]nSfud HkkLdj]16 tqyS]20112eqacbZ ckWEc LQksV] vej mtkyk]16 tqyS]20113ih-,l-ikVhy yksdusrk xksihukFkeqaMs
4egkjk’V~VkbZEl ;k orZekuu=krhy ys[k5yksdjkT; egkjk’V~jkT; ekfgrh o tulaidZegklapuky;]eqacbZ-
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17
लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े यांची राजक य वाटचाल : एक अ यास
डॉ बाबासाहेब शेप
इितहास िवभाग मुख,
वै नाथ कॉलेज परळी वैजनाथ, िज. बीड

तावना...
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे बालपण पािहले तर शू य अि त व असाच उ लेख पूव आयु याचा करता येईल. पण यातून
भरारी घेऊन आप या कतृ वाचा अमीट ठसा महारा ा या राजक य, सहकार, आ थक
कु ठलाही पा ठबा नसताना

े ात उमटिवला. राजकारणाचा

व कतृ वाने गोपीनाथराव मुंडे यांनी घेतलेली भरारी ऐितहािसक

हणावी लागेल.

महारा ातील काही कु शल संघटक असणा या नेतृ वांम ये लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचा समावेश करावा लागतो.या
प ाची उ

ू ितमा िमटवून ब जन ितमा िनमाण कर यात यांची मह वपूण ठरली. यां यामुळेच हा प

दिलत, वंिचत, उपेि त, मु लीम व भटके िवमु
वा

ातां

इतर मागासवग यांपयत पोहोचिवला. यांनी हा प

सवसामा य,
खे

ापा

ात,

ावर पोहचिवला. हणूनच अलीकडील काळात भारतीय जनता प ाला दिलत, मुि लम व इतर मागास

समाजाची मते िमळ यास यश संपादन करता आले, याचे

ेय लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांना दले तर वावगे ठरणार

नाही. यां या अंगी सवसामा यां या गरजा पूण करणे गुणवंत ांची कदर करणे,

चंड आ मिव ास, उ म

शासक,

मु स ीपणा, िवरोधकांना चकिवणे, युवकांचे ेरणा थान, संगी कौतुक करणे ही सवसमावेशक वृ ी यां या अंगी होती. 1
हणून हा प

यांना ामीण भागात वाढिवता आला. भारतीय जनता पाट चे देशा य , सरिचटणीस, रा ीय उपा य ,

िवरोधी प नेता, उपमु यमं ी, िविधमंडळ गटनेत,े रा ीय सरिचटणीस, क ीय

ामिवकास मं ी इ यादी पदे यांनी व

कतबगारीने िमळवली होती.
1. िज हा प रषद सद य हणून िनवड -इ.स.1979.
इ. स. 1978 या रे णापूर िवधानसभा िनवडणुक त गोपीनाथराव मुंडे यांचा पराभव क ेस या रघुनाथराव मुंडे यांनी
1100 मतांन ी के ला. परंतु ,ते या पराभवातून खचून गेले नाहीत, काही काळातच झाले या िज हा प रषद
उजनी सकल मधून गोपीनाथराव मुंडे यांनी क ेस या माजी िज प. अ य

िनवडणुक त

गो वदराव िचखलीकर यांचा पराभव के ला.2

गोपीनाथराव मुंडे यां या राजक य कार कद तील हा पिहला िवजय होता.
2. भारतीय जनता युवा मोचाचे देशा य - इ.स.1980 -1982.
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची भारतीय जनता युवा मोचा या देशा य
भारतीय जनता पाट तील पूव चा अनुभव, सामािजक काय,

पदी दोन वषाक रता िनवड कर यात आली.

भावी काय णाली या

वभाव गुणामुळे वसंतराव भागवत

यांनी यांना हे पद दले. यामुळे येथूनच एक नवी युवा िपढी िनमाण झाली. युवा चळवळीला एक भावी नेतृ व िमळाले,
ते या काळात रे णापूर मतदारसंघातून आमदार हणून िनवडू न आले होते. यांनी या वेळी 5000 मतांन ी क ेस या
बाबुराव अडसकर यांचा पराभव के ला. 3 एक त ण आमदार हणून यांची याती िनमाण झाली. हे पद िमळवून घे यात
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यां या वैयि क गुणांचा सहभाग हा मह वाचा होता. यामुळे महारा ा या राजकारणात गोपीनाथराव मुंडे यांचे नेतृ व
उ रो र काळात फु लत गेले असेच हणावे लागेल.
3. भारतीय जनता प ाचे देश सरिचटणीस- इ.स. 1982.
भारतीय जनता युवा मोचाचे

देशा य

हणून यांची िनवड झा यानंतर ते लवकरच

आमदार हणून रे णापूर

मतदारसंघातून िनवडू न आले होते. यांनी के ले या कायामुळे प ाने यां याकडे भारतीय जनता प ा या सरिचटणीस
पदाची जबाबदारी दली. 4 तरीही यांनी ती लीलया पेलली. िज

ा या राजकारणातून देशा या राजकारणात देखील

यांनी मह वपूण भूिमका घेतली. जेथे गेले तेथे जनते या सम यावर आ मकता व स यता दसूं लागली, यात यांचा
सहाचा वाटा होता.
4. भारतीय जनता प ाचे देशा य - इ.स. 1985.
भारतीय जनता प ाचे काम कर याबरोबरच जनते या सम या सोडव याची काय लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी के ले.
भारतीय युवा मोचाचे नेतृ व, जनता प ाचे सरिचटणीस व आमदार हणून यांनी मह वपूण कामिगरी बजावली. मुंडे
यांचा भारतीय जनता प ाबरोबरच महारा ा या राजकारणात

भाव वाढत वाढू लागला. मोद महाजन यांचे क ीय

पातळीवर मागदशन व सहकाय लाभत गेल.े उ मराव पाटील यां या नंतर 1985 साली गोपीनाथराव मुंडे यांनी यांची
भारतीय जनता प ा या देशा य पदी िनवड कर यात आली होती. 5

एक त ण व तडफदार अ य

हणून यांची

याती िनमाण झाली होती. महारा ात या प ाचा भाव वाढावा व पा ठबा िमळावा हणून मुंडे यांनी पुढाकार घेतला.
ब जन, िग रजन, शेतकरी, क करी, वंिचत, दिलत, युवक यां या कायासाठी यांनी वतःला वा न घेतले. शेतक यां या
िविवध

ावर आवाज उठव यासाठी यांनी चळवळी सु

रा य ापी दु काळाचे आयोजन, शेतक यां या
शेतक यां या कज मु

सम येकडे सरकारचे ल

के या. यासाठी परळी वैजनाथ, िज हा बीड येथे ठकाणी

ांवर आवाज उठवला मुंबई व नागपूर या िवधीमंडळावर यांनी
वेधले. या मुंडे यांना रे णापूर मतदार संघाकडे ल

दे यास वेळ िमळाला

नाही, प रणामी 1985 िवधानसभा िनवडणुक त गोपीनाथराव मुंडे यांना पराभव प करावा लागला, यावेळी पंिडतराव
द ड यांना िवजय िमळाला. या पराभवानंतर मुंडे यांनी या मतदार संघाला आई मानून व जनतेला आपलेसे क न एक वेगळी
ितमा िनमाण के ली.

द. 28 नो हबर 1987 रोजी अकोला अिधवेशनात भारतीय जनता पाट चे देशा य

यांची दुस यांदा िनवड झाली. शहरी भागापुरता मया दत असणारा भारतीय जनता प

हणून मुंडे

हा ामीण भागापयत यांनी

पोहोचवीला. अगदी उजाड माळरानात, नािपक जिमनीवर फु लाचे रोप लावावे या माणे गोपीनाथराव मुंडे यांनी भारतीय
जनता प ाची

ा ी वाढवली. अ य पदाची सू ं हाती घेतली यावेळी फ

1100 गावात हा प

हजारो गावात येऊन पोहोचला. यामुळे इ.स. 1990म ये भारतीय जनता प ाची

होता, यांनी मा

ा ी वाढवली, व अ य पदाची सू ं

हाती घेतली. इ.स. 1990 या रे णापूर िवधानसभा िनवडणुक त यांना िवजय िमळाला. यावेळी पंिडतराव द ड यांचा
पराभव के ला.
5. िवरोधी प नेता -िडसबर 1991.
रे णापूर मतदारसंघातून इ.स. 1990 म ये गोपीनाथराव मुंडे िवधानसभेवर िनवडू न गेल.े यावेळी िशवसेनेचे सं याबळ
जा त अस याकारणा तव िवरोधी प नेता हणून ी मनोहर जोशी यांची िनयु
फू ट पडली.

झाली, परं तु इ.स.1991म ये िशवसेनत
े

ी छगन भुजबळ हे 17 आमदार घेऊन ते क ेसम ये गेल,े यामुळे िवधानसभेत िशवसेना पे ा भाजपाची
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सं या जा त झाली. यामुळे वया या बेचाळीसा ा वष मुंडे यां याकडे िवरोधी प नेते पदाची धुरा आली. 7 िवरोधी प
ने यामुळे िविधमंडळ अिधवेशनावर

भाव यांचा वाढत गेला. गोपीनाथराव मुंडे यांनी कधी ए ॉनचा मु ा तर कधी

दाऊदचा मु ा उचलून सरकारला क डीत पकडले.
असताना मुंडे यांनी कायदा सु व थेचा

यामुळे रा यात यांची

, रा यात दु काळ

जळगाव येथील वासनाकांड, भूखंड करण आदी

ितमा

भावी बनत गेली. िवरोधी प नेता

त प रि थती, बॉ ब फोट जे जे

णालयातील ह याकांड,

ांवर िविधमंडळात चचा घडवून आणली. सरकारला धारे वर पकडले

महारा ा या राजकारणात प रवतन घडवून आण यासाठी यांनी िशवनेरी ते िशवतीथ अशी 21 दवसाची संघष या ा
1994 म ये काढली. या संघष या ेतून यांनी क ेस सरकारवर जोरदार टीका के ली. हे सरकार रा याचा िवकास क
शकत नाहीत, जनिहत सा य क
वतःची व प ाची

शकत नाहीत हे िवचार जनतेपयत पोहोचिवणे. यामुळे महारा ा या कानाकोप यात

ितमा उ वल झाली आिण आप या

ि म वाचा वेगळा ठसा महारा ा या जनतेवर उमटिवला.

यामुळेच 1995 म ये महारा ात स ांतर होऊन रा यात युती शासन स ा ढ झाले .
6. उपमु यमं ीपदी िनवड व काय इ.स.1995
1995 या िवधानसभा िनवडणुक त महारा ात सेना-भाजपला जा त जागा िमळा या. इ.स.1995 म ये महारा ाचे
राजकारणात प रवतन होऊन सेना-भाजपचे शासन स ा ढ झाले. िशवसेने या जागा जा त अस यामुळे मु यमं ी मनोहर
जोशी व उपमु यमं ी हणून गोपीनाथराव मुंडे यांची िनवड कर यात आली. या दोघांनी मुंबईतील िशवाजी पाक येथे लाखो
जनते या सा ीने द. 14 माच 1995 रोजी शपथ घेतली. 8 ऊजा व गृह ही दोन मह वाची पदे गोपीनाथराव
यां याकडे दे यात आली होती. युती शासन स ेवर आ यावर "सरकार तुम या दारात' हा उप म सु
जनतेचे

के ला,

मुंडे

यानुसार

हणी मु यमं ी व उपमु यमं ी ऐकत असत व जनतेचे िनणय घेत असत. महागाईने होरपळले या सामा य

गोरगरीब जनतेसाठी शासनाने झुणका भाकर क 1995 पासून सु

के ली. तसेच शेतक यांचे प ास ट े वीज िबल माफ

के ले, प ास हजार शेतक यां या कृ िष पंप ाना वीज जोडणी. जायकवाडी ट पा 2चे काम सु , संघ टत गु हेगारी िव

मोका

कायदा, 400 गुंडांना यमसदनी पाठवून मंबईतील गगवार संपु ात आणली, गुंतवणूकदाराना संर ण कायदा, पाणी आडवा
पाणी िजरवा हा उप म राबिवला, रा यात कायदा सु व थेचे बाबत मुंडे यांनी भूिमका घेत यामुळेजातीय दंगे,
जाळपोळ अशा घटना घड या नाहीत. पोलीस यं णा भावी के ली. वैधािनक िवकास महामंडळे ,
भूषण पुर कार, भट या िवमु ांसाठी वतं
सु व था यांनी
महारा ात सु

थािपत के ली. िव त
ु

डा बोधनी, महारा

आयोगाची थापना, नवजीवन योजना याबरोबरच रा यात शांतता व

े ात वाढ कर यासाठी ए ॉन क पाबाबत िवचारिविनमय क न हा क प

के ला. औ ोगीकरणाबरोबरच िवजेची वाढती मागणी पुरव यासाठी िवजेचे मुबलक उ पादन व अखंड

पुरवठा करणे अ यंत मह वाचे आहे, हणून युती शासनाने वीज उ पादन वाढ कर याचे धोरण राबिवले. अशा कारे
गोपीनाथराव मुंडे यांनी आप या उपमु यमं ीपदाचा कार कद म ये महारा ाला एक वेगळा आयाम दला असेच हणावे
लागेल.
7. िविधमंडळ गटनेते इ.स. 2000.
रे णापूर मतदार संघातून इ.स.1999 म ये गोपीनाथराव मुंडे यांची लोक ितिनधी हणून चौ यांदा िनवड झाली. िविधमंडळ
नेते हणून मुंडे यांनी िवधानसभेत अनुदाना या माग या, रा यात िबघडलेली प रि थती, कायदा सु व थेची ि थती,
लेखी व त डी

, ल वेधी सूचना, रा यपालां या अिभभाषणावर िवचार, मराठवाडा िवकास

व इतर िवषयावर
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भावीपणे िवचार मांडले. पाणी, वीज, र ते, दु काळ या िवषयावर देखील यांनी वतःची भूिमका िविधमंडळात मांडली. 9
याचबरोबर भारतीय जनता पाट या नव आमदारांना ते मागदशन करत असतात अशा कार या कायामुळे मुंडे पु हा इ.स.
2004 वषा या काळात िविधमंडळ गटनेते पदी िवराजमान झाले.अशा प तीने प ा या वाढीम ये यांची भूिमका
मह वपूण ठरलली आहे असेच हणावे लागेल.
8. भारतीय जनता पाट चे रा ीय उपा य - इ.स. 1999 -2003.
भारतीय जनता पाट चे रा ीय उपा य

हणून इ.स.1999 ते 2003 या काळात गोपीनाथराव मुंडे यांनी मह वपूण

कामिगरी के ली. यां या नेतृ वाखाली अ लकोट -नागपूर ही संघष या ा द.21 नो हबर 2002 ते 12 िडसबर 2002 या
काळात काढली होती. शेवट या दवशी नागपूर येथे पाच लाख शेतक यांचा मोचा िविधमंडळावर काढला. या वेळीच
दु काळ, शेतक यांचे व जनतेचे

तसेच

अकाय म सरकार या िवरोधात जनजागरण यांनी घडवून आणले. 10 तसेच

मुंडे यांनी आप या रा ीय उपा य पदा या कारक द म ये सहकार चळवळीला नवी दशा दली.
9. भारतीय जनता पाट चे रा ीय सरिचटणीस- िडसबर 2006.
मोद महाजन यां या िनधनानंतर गोपीनाथराव मुंडे यां याकडे भारतीय जनता पाट चे हे पद ी राजनाथ सग यांनी दले .
या काळात मुंडे यांनी महारा ात प

कायाचा िव तार मो

ा

माणात के ला. यां याकडू न दूरदृ ीपणा, मु स ीपणा,

राजक य ग भता, रा या या सम येची जाण, सरकार या िवरोधात काढले या संघषया ा, शेतकरी बांधवां या
ान आदी गुणांमुळे ते अ णी राजकारणी ठर यामुळे या पदाची िनयु

ांचे

के ली.

10. खासदार गोपीनाथराव मुंडे यांची राजक य वाटचाल-इ. स. 2009-2014.
इ. स. 2009 पासून भारता या लोकसभेत बीड िज

ाचे

ितिनधी व गोपीनाथराव मुंडे यांनी के ले.

यांनी रमेश

अडसकरांचा 1, 40, 952 मतांन ी पराभव के ला. यावेळी मुंडे यांना 5, 53, 994 मते िमळाली. खासदार हणून यांनी
संसदेत महारा ा या
मराठवा

ातील रे वेचा

ावर आवाज उठिवला. तसेच भारतीय जनता पाट चे उपनेते हणून कामिगरी के ली आहे.
सोडिव यासाठी खासदार गोपीनाथराव मुंडे यांनी रे वे मं ालयाकडे सहाशे कोटी पयांची

मागणी के ली होती. 11 ओबीस या

ावर मंडल आयोगाबाबत यांनी मह वपूण भूिमका घेऊन दुबल घटकांना आर ण

िमळावे अशी भूिमका घेतली. 2011 या जनलोकपाल िवधेयकाला पाठ बा दला. तसेच महारा ातील मा फया राज हटवा
यासाठी यांनी 12 माच 2011 रोजी परभणी येथे जाहीर सभा घेऊन आघाडी सरकारवर टीका

सोडले,

यांनी ऊस

तोडणी वाढवून िमळा यािशवाय रा यातील एकही कारखाना चालू देणार नाही असा इशारा गोपीनाथराव मुंडे यांनी
आघाडी सरकारला दला. याबरोबरच 26 /11 या मुंबई बॉ ब फोटामुळे व दहशतवादामुळे मुंबईतील जनता भयभीत
झाली आहे, एकं दरीत कायदा व सु व थेची ि थती धा यावर बसवली आहे असे मत यांनी

के ले.2014 या लोकसभा

िनवडणुक त मुंडे यांनी सुरेश धस यांचा पराभव 1, 36, 454 मतांन ी के ला. महारा ातील 42 जागा िनवडू न आण यात मुंडे
यांचा मह वाचा वाटा होता हे नाकारता येत नाही. हणूनच मोदीज या क ीय मं ीमंडळात क ीय ामिवकास मं ी हणून
शपथ घेतली. परं तु काही दवसातच िनयतीने घाला घात यामुळे या ने याचे िनधन द. 3 जून 2014 रोजी झाले.
देशा या राजक य इितहासात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे नाव जनसामा यांचा नेता हणून अजरामर राहील. मुंडे यांनी
उपमु यमं ी असताना सामािजक, राजक य,आ थक,

शासक य िनणय घेतले आहेत. गोपीनाथराव मुंडे टार

चारक

अस याने भारतीय जनता पाट ने यांना गोवा, उ र देश, पंजाब, कनाटक, तेलंगणा या भागात पाठवून िवधानसभे या
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वेळी चार सभा गाजिव या आहेत, याचा फायदा तेथील उमेदवारांना झाला आहे. 2014 या लोकसभे या िनवडणुक त
यांना िवजय िमळा यानंतर क ीय ामिवकास मं ी पदाची शपथ घेत यानंतर यांनी आखलेला ामिवकासाचा आराखडा
िनयतीला मा य न हता. यां या अक मीत िनधनाने संपूण देशातील ामीण भागाचे नुकसान झाले असेच हणावे लागेल.
भारतीय जनता पाट या ब जनसमाजा या नेतृ वात एक पोकळी िनमाण झाली, ती पोकळी भ न काढ याचे काम
महारा रा या या माजी ामिवकास मं ी, पंकजाताई मुंड-े पालवे व खासदार डॉ. ीतमताई मुंडे -खाडे या दोन भिगनी
करीत आहेत. आज लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांची 06वे पु य मरण गोपीनाथ गडावर होत आहे. यािनिम
लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबां या कायाला िवन अिभवादन!
संदभ:1, डॉ. बाबासाहेब शेप - लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे जीवन आिण काय,

काशक ,िच मय

काशन,औरं गाबाद ,

थमावृ ी ,ऑ टोबर 2018.पृ .21
2. उपरो ,पृ.42
3. दैिनक मराठवाडा साथी िवशेषांक , द. 12 िडसबर 1995 पृ.13.
4. उपरो

पृ .14.

5. क पवृ - गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब 59 वा वाढ दवस िवशेषांक,पृ . 19.
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18
गोपीनाथराव मुड
ं े आिण ओबीसी जनगणना लढा
ा. डॉ. बालाजी पाटलोबा मुड
ं े,
सहयोगी ा यापक,
MSW, SET, NET & Ph.D. (Social Work) PGD & NET (Adult Education)
जालना समाजकाय महािव ालय जालना
गोषवारा:
आप या देशाची संपूण सामािजक आ थक व थाच जाती व थेवर आधारलेली आहे आिण या जाित व थेने तयार
के ले या सामािजक आ थक िवषमतेला कमी कर याचा य आपण वातं या या ७० वषापासून करत आहोत. या अमानवी
िवषमतेला कमी कर यात आ हाला कती यश आले याचे आवलोकन कर याचे जनगणना हेच मह वाचे साधन असते.
हणूनच ि टशांिन 1871 पासून भारतात जनगणना सु के ली. परतू वातं यानंतर िवनाकारण जातिनहाय जनगणना
करणे बंद के ले. संपूण देशाची समाज व थाच जाती व थेवर अवलंबून असताना सु ा वातं यानंतर स र वषानंतरही
इथ या रा याक याना जातिनहाय जनगणना क न भारतीय समाजातील लहानमो ा सव सामाजघटकांचा सामािजक,
आ थक आलेख समोर आणणे आव यक वाटत नाही ही आ याचीच बाब आहे.
तावना:
ि टीशांनी १९३१ ला के ले या शेवट या जनगणनेला माण मानून वातं यानंतर देशातील मागास अशा एस. सी. आिण
एस.टी. साठी िवशेष Affirmative Action सु

कर यात आली व रा यघटनेत कलम ३४० समिव

करतानाच डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीस ची जनगणना व वतं आयोगामाफत इतर मागासवग यां या सामािजक आ थक ि थतीचा
अ यास क न पावले उचल यासाठी घटना मक तरतूद क न ठे वली. १९७८ ला मंडल आयोगाची थापना होऊन १९८०
ला ज हा याचा अहवाल आला यात संपूण देशात ३७४३ जाती इतर मागास वगात (ओबीसी) समािव के याचे प
झाले. आज यांची सं या ५०१३ झाली आहे. (क शािषत देशांना वगळू न). ओबीस त समिव होणा या जात ची सं या
१३०० ने वाढली असेल तर ओबीस ची लोकसं याही या माणात वाढणे वाभािवक आहे व देशात ब सं य असले या
ओबीसीतील अनेक अ पसं यांक भट या, िवमु , गु हेगार, वंिचत िपडीत जात ची मागासलेपण सव ुत आहे. परंतु
जनगणने अभावी आकडेवारी अिधकृ त नस याने यां या िवकासासाठी कांही ठोस असे धोरण अथवा काय म आखला जात
नाही न राबिवला जात नाही. हणूनच ओबीस ना यांचे ह िमळ यासाठी याची जनगणना क न यांची लोकसं या
िनि त होणे आव यक वाटू लागले आहे. हणूनच या जनगणनेत जातिनहाय जणगणनेची मागणी जोर धरत आहे.
१९३१ या जनगणनेनुसार ५४% ओबीस ना वा ाला आलेले २७% आर ण आिण यातच नॉन मीलेअर ची अट यामुळे
आर णा या २९ वषा या इितहासात नोकयाम ये ओबीस चे माण १९% पे ा पुढे जाऊ शकले नाही हे प झालेले आहे.
यातच या सरकारने आ थक दृ ा मागासां या नावाने १०% आर ण दले आिण महारा , गुजरात, राज थान, हरयाणा
इ यादी रा यांतील कांही पुढारले या जात नीही आर णा या मागणीसाठी सरकारवर दबाव वाढिव याने ओिब सम ये
आप या भिवत ाबाबत अ व थता वाढली आहे. या सव घडामोड तून ओबीस ना लोकसंखे या माणात अपेि त असलेले
आर ण आिण िवकासिनधी या अपे ा धुळीत िमळत अस याची जाणीव ओबीस ना होत आहे. यामुळेच मंडल आयोगा या
अंमलबजावणीसाठी झाले या आंदोलनावेळी झोपलेला ओबीसी समाज आता मा कांहीसा जागा झालेला दसून येत आहे.
परवा सव
यायालया या ओबीस या थािनक वरा य सं थांमधील आर ण ५०% या मयादेत ावे या िनद ुसार
सरकारने आर ण कपातीचा अ यादेश काढला यावेळीही यायालयाने िवचारणा के ली असता सरकार ओबीस ची
लोकसं या िवषयक आकडेवारी सादर क शकले नाही व सरकारला आर ण कपातीचा आ ादेश काढावा लागला. यामुळे
जातिनहाय जनगणनेचा
पु हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या सव घडामोड या पा भूमीवर संपूण देशभरातून
जातिनहाय जनगणनेसाठी रेटा मो ा माणात वाढत आहे. याचीच दाखल घेत २०२१ या जनगणनेत ओबीसी जनगणना
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कर यात येईल असे गृहमं ालया या वतीने जाहीर कर यात आले असले तरी या सरकारचे आर ण आिण मागास
घटकांबाबतचे धोरण ल ात घेता िह जनगणना आपेि त प तीने होऊन ओबीस या सामािजक आ थक ि थतीबाबतचा
सु प आलेख समोर आणला जाईल याबाबत ओबीस या मनात साशंकता आहे. यामुळे संपूण देशभरातील ओबीसी संघटना
जनगणनेची मागणी घेवून स य आिण आ मक झा या आहेत.
मंडल अंदोलनानंतर अलीकडील कालावधीत सुवातीला महारा ातील भट या िवमु ओबीस या
ांसाठी गोपीनाथराव
मुंडे यांनी २००४ मधे पंढरपूरला ओबीस चा मेळावा घेतला. याच मेळा ात मोद महाजन व पंत धान अटलिबहारी
वाजपेयी यांनी रेणके आयोगाची घोषणा के ली. २००८ रोजी ८६ िशफारश सह रेणके आयोगाने जो अहवाल दला याम ये
देशभरात फ भट या जमात ची लोकसं या ११ कोटी पे ा जा त होती. याव नच संपूण ओबीस ची सं या कती असेल
याची क पना करता येत.े २०१० मधे IIT म ये इतर मागासवग यांना आर ण दे या या मु

ाव न एक जनिहत यािचका

यायालयात दाखल झाली होती याबाबत अिधक चौकशी करताना यायालयाने ओबीस या लोकसंखेबाबत व तुि थती
सादर कर याची िवचारणा के ली, याबाबत मािहती देताना सरकार या महािधव यांनी यायालयात सवासम ओबीस ची
लोकसं या िवषयक आकडेवारी उपल ध नाही, सरकारने ओबीस ची जनगणना के ली पािहजे असे कबूल के ले याच मह वा या
घटनेला अधोरेिखत क न छगन भुजबळ आिण गोपीनाथ मुंडे यांनी जनगणने या मागणीसाठी मोहीम सु के ली. लालू साद
यादव, शरद यादव, रामदास आठवले यांसार या देशातील अनेक ओबीसी ने यांनी प ाची येयधोरणे बाजूला ठे वन
ू ओबीसी
ांसाठी देशभरात रान उठिवले. त कालीन दो ही
थािपत प ांची उदासीनता ल ात घेऊन ६ मे २०१० रोजी
लोकसभेत जनगननेसाठी खाजगी िवधेयक मांडले व या देशात शे या मढयांची गणना होते परंतु ओबीस ची का होत नाही
असा घणाघात यांनी के ला. छगन भुजबळांनी ओबीस या
ासाठी देशभर दौरे के ले. एससी आिण एसटी माणेच
ओबीस साठी सु ा वतं शे ुल असावे, जनगणना क न लोकसंखे या माणात िवकासिनधी िवतरीत करावा अशी
मागणी के ली. तर ऑल इं िडया मु लीम ओबीसी संघटने यावतीने द लीम ये ४ मे २०१३ रोजी घे यात आले या सभेत
ओबीस साठी रा यात आिण क ात वतं मं ालय थापन कर याची मागणी के ली.
या सवाचा प रणाम हणून १९३१ नंतर थमच जातिनहाय जनगणना झाली ती २०११ म ये. यात सामािजक व आ थक
मािहतीही जमा कर यात आली होती. यातील िनवडक िव ेिषत आकडेवारी अथमं ी अ ण जेटली यांनी ३ जुलै २०१५ ला
संसदेत जाहीर के ली. २०१६ म ये जातिनहाय जनगणना सोडू न बाक मािहती जनतेसाठी उपल ध कर यात आली. या
जनगणनेत के वळ ओबीस चीच न हे तर सव जात ची जनगणना सामािजक व आ थक िनकषांवर कर यात आली होती. अनेक
ओबीसी ने यांनी व िवचारवंतांनी जातिनहाय जनसं येची आकडेवारी घोिषत करा,अशी मागणी क नही क सरकारने ती
आकडेवारी आजतागायत जनतेसाठी खुली के ली नाही. खरे तर जातिनहाय जनगणनेमुळे समाजातील दुबल घटकांची खरी
ि थती सामोरी येणार अस याने दा र िनमूलनासाठी काटेकोर धोरणे आख यात मदत होईल व यो य प रवारांनाच
योजनांचा लाभ पोहोचवता येईल, असे त कालीन अथमं ीच हणाले होते. पण तसे आजतागायत झालेले नाही.
अलीकडील काळात या वातावरणातून अनेक समाजघटक, ओबीसी संघटना, जातिनहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.
लोकसभा िनवडणुक पूव अिखलेश यादव यां या समाजवादी प ाने द ली येथील जंतरमंतरवर जी सभा घेतली या सभेत
जातिनहाय जनगणनेची मागणी के ली तसेच यां या िनवडणूक जाहीरना यातही या मु ाचा समावेश होता. महारा ातील
काही ओबीसी संघटनांनी एक येऊन संिवधािनक याय या े या मा यमातून येक िज ात िज ात जाऊन ओबीसी
जनगणना प रषदा आयोिजत के या. िडसबर २०१८ म ये नांदेड येथे भारतीय िपछडा ओबीसी संघटने या रा ीय
अिधवेशनात ओबीसी नेते ह रभाऊ राठोड, एस. जी. माचनवार व ओबो स या
ांचे अ यासक ा. ावण देवरे यांनीही
जनगणनेसाठी आंदोलन उभा कर याची हाक दली आहे. ते संपूण महारा भर फ न याबाबत ओबीस म ये जनजागृती
करत आहेत. मिह याभरापूव च ठाणे व पालघर िज ातील १०० गावांनी २०२१ ची जनगणना जातिनहाय होत नस यास
जनगणनेवर बिह कार टाक याचे जाहीर के ले आहे. िबहारमधील व उ र देशमधील मधील ओबीसी संघटना, आसाम,
ओ रसा, छ ीसगढ यांसार या ओिबिसब ल रा यांतील ओबीस या संघटना दररोज धरणे, आंदोलने करत आहेत.
छ ीसगढ मधील बघेल सरकारने या आंदोलनांचा रेटा ल ात घेऊन नुकतेच एस सी एस टी व ओबीस चे आर न वाढवले
आहे. गोपीनाथ मुंडे यां या क या खा. ीतम मुंडे यांनी सु ा परवा लोकसभेत जातिनहाय जनगणने या मागणीचा पुनु ार
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के ला. ओबीसी महासंघ, कु णबी समाजो ती संघ, ओबीसी संघष सिमती, अिखल भारतीय महा मा फु ले समता प रषद,
माळी महासंघ, धनगर संघष सिमती यासह अनेक ओबीसी, जातीय संघटना याबाबत आ मक झा या आहेत.
सारांश:
२०२१ची जनगणना जातिनहाय क न पुढील काळात सामािजक याय व आ थक मागासलेपणाचा िनकष लावून नवीन
आकडेवारीनुसार ओबीस ना यां या सं ये या माणात आर ण आिण िवकासिनधी देवून िवकासा या संधी उपल ध क न
ा ा लागतील. तरच ीमंत भारत व गरीब भारत यातील दरी िमटिवता येईल अ यथा ओबीसी वगा या ग रबीची रेषा
फार ं दावत जाईल व ती देशासाठी धो याची घंटा ठरेल. िह जनगणना जातिनहाय करणे तर अप रहाय आहेच परं तु सरकार
जे हा िनसंकोचपणे जातवार व वगवार आकडे लवकरात लवकर कािशत करेल ते हाच खरे िच देशासमोर येईल परंतु
यात आक ांची गफलत होवू नये हीच अपे ा.
संदभ सूिच:
ढोबळे िव णू, मंडल आयोग, ‘काल आज आिण उ ा’ कौश य काशन, औरंगाबाद
च चाने सुदाम, ‘ओबीसी अि मता आिण अि त व’, साद काशन, नांदेड.
उपरे हनुमंत, ‘मी ओबीसी बोलतोय’, ब जन सािह य सार क , नागपूर
‘मंडल आयोग रपोट’, ब जन पि लके शन

ट, नवी द ली

देवरे ावण, ‘ओबीसी जनगणना, जीवघेणा संघष,
फड माधव, ‘गोपीनाथराव मुंडे यांची सामािजक यायातील भूिमका’, डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ
औरंगाबाद येथे सादर के लेला संशोधन अहवाल.
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19
eaMy vk;ksxkP;k f’kQkjlh lanHkkZr yksdusrs xksihukFkjko eaqMs ;kaps fopkj
MkW- ckGklkgsc eqaMs
lekt'kkL= foHkkx izeq[k]
[kksys’oj egkfo|ky;] vacktksxkbZ
izLrkouk %&
yksdusrs xksihukFkjko eqaMs gs cgqtukaps usrs Eg.kwu R;kaph vksG[k egkjk"Vªkrp uOgs rj ns’kkr >kyh vkgsR;kauh ,dk fof’k"V tkrhP;k fodklklkBh iz;Ru dsys ukgh rj loZ tkrhP;k yksdkauk ,d= ?ksowu dke
dj.;kph o`Rrh R;kaph gksrh- Eg.kwup vkt ns[khy R;kaps LFkku tulkekU;kaP;k eukr ?kj d:u clys vkgsyksdusrs eqaMs ;kauh brj ekxkloxhZ; lektkyk] vkj{k.k] f’k{k.k feGkos v’kh R;kaph /kkj.kk gksrh- rlsp
vkschlhph tux.kuk >kyh ikfgts vlkgh R;kapk fopkj gksrk- eaMy vk;ksxkP;k lanHkkZr yksdusrs xksihukFkjko
eqaMs ;kauh leFkZu nsowu ekxkloxhZ;kaP;k leL;k lksMfo.;klkBh lkekftd U;k;kph Hkwfedk ?ksryh gksrhfo|kihB ukekarj pGoG] HkVD;k foeqDr tkrh& tekrh o brj ekxkloxhZ;kaP;k leL;k lksMfo.;klkBh
fofo/k esGkos] vk;ksxkph LFkkiuk] vkfnoklhaP;k ckcrhr R;kaph Hkwfedk] eqLyhe lektklkBh yksdusrs
xksihukFkjko eqaMs ;kauh dsysys dk;Z ok[k.;ktksxs vkgsekxkloxhZ;kalkBh use.;kr vkysY;k eaMy vk;ksxkP;k f’kQkjlh lanHkkZr yksdusrs xksihukFkjko eaqMs ;kaps
fopkj %&
^ekxkloxhZ;kaP;k lanHkkZr use.;kr vkysY;k eaMy vk;ksxkP;k f’kQkjlh lanHkkZr Jh xksihukFkjko eqaMs]
y{ke.kjko <kscGs] euksgj tks’kh] laHkkth iokj] vkuanjko nsodrs x.kirjko ns’keq[k] rqdkjke fn?kkGs] ds- ,yekyons] uandqekj >kacjs] misanz “ksaMs] izdk’k ;yxqyokj] jk;Hkku iokj] fHkejko /kksaMs] vkj- vkj- ikVhy
bR;knhauh fn- 19 fMlsacj 1990 fo/kku lHksr izLrko ekaMys-*
rRdkyhu iariz/kku Ogh- ih- flax ;kauh fn- 07@08@1990 jksth eaMy vk;ksxkph ?ksk"k.kk dsyh
R;keqGs ns’kkr eaMy vk;ksxkP;k cktwus o fojks/kkr tursP;k Hkkouk O;Dr >kY;k] ijarq yksdusrs xksihukFkjko
eqaMs ;kauh ;k vk;ksxkyk Hkkjrh; turk ikVhZps leFkZu gksrs vkf.k jkg.kkj vkgs v’kk izdkjps er O;Dr dsy-s
^^eaMy vk;ksxkP;k ?kks"k.ksuarj dkgh iz’u lektke/;s fuekZ.k >kys R;kpk vkiY;kyk fuf’pri.ks fopkj
djkok ykxsy dkj.k T;kosGh vki.k ?kVuk Lohdkjyh R;k ?kVuse/;s vki.k lerk] ca/kqRo vkf.k dk;|krhy
fiz;kacyke/;s ,dkRerspk Lohdkj dsysyk vkgs- Lokra«;kuarj eyk rhu iz’u fopkj;ps vkgsr] R;kps mRrj
vkiY;kyk vkReijh{k.k d:up |kos ykxsy1lektkrhy lkekftd fo"kerk vktgh laiyh dk \
2lektkrhy vkfFkZd fo"kerk vktgh laiyh dk \
3lxG;kauk Lkektke/;s leku la/kh izkIr >kyh vkgs dk \
Eg.ktsp lektke/;s lkekftd fo"kerk eksB;k izek.kkr vkgs- lektkr HksnHkko eksB;k izek.kkr vkgs vls Li"V
gksr-s **
^^MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps uko ejkBokMk fo|kihBkyk ns.;kpk fu.kZ; dsyk] ijarq rks >ksiMhr
clysyk nfyr gksrk R;kyk gh ekghrhlq/nk uOgrh dh] MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps uko ejkBokMk fo|kihBkyk
ns.;kpk fu.kZ; fo/kkueaMGkus ?ksrysyk vkgs- i.k lo.kkZauh jLR;koj ;sowu nfyrkaph >ksiMh tkGyh vkf.k
R;kaukgh mHks tkG.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- vtwu lektkrhy lkekftd fo"kerk laiysyh ukgh gsp lo.kkZaP;k
;k d`R;ko:u izR;;kyk ;srs- eaMy vk;ksxkP;k f’kQkjlh ykxw dj.;kpk T;kosGh fu.kZ; ?ksryk R;kosGh
v’kkp izdkjP;k Hkkouk O;Dr >kY;k-**3
^^MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] egkRek T;ksfrck Qqys] yksdekU; fVGd] vkxjdj] N=irh ’kkgq egkjkt
;kauh ts lkekftd dk;Z egkjk"Vªke/;s dsys R;keqGs lkekftd eukph tM.k?kM.k vkeP;ke/;s >kysyh vkgsEg.kwu eaMy vk;ksxkP;k cktwu ;k fojks/kkr dkgh LokHkkfod izfrfdz;k ;k fBdk.kh jLR;koj ;sowu >kysyh ukgh
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gh rqeP;k ek÷;k n`’Vhus lqnSokph ckc vkgs- ijarq gk tjh iz’u vlyk rjh ’ksoVh vkj{k.kkpk mÌs’k dk; vkgs
\ ?kVuse/;s vkj{k.kkph rjrwn d’kklkBh dj.;kr vkyh ;kps dkj.k vkEgh loZ leku ikrGhoj ukghr Eg.kwu
gtkjks o"ksZ vU;k; >kysyk vkgs- gtkjks o"ksZ ts ekuoh gDdkiklwu oafpr jkfgys vkgsr v’kkauk lkekftd U;k;
feGowu ns.;klkBh vkj{k.k Bso.;kr vkysys vkgs-**4
^^vkiY;kdMs dq«;kauk eafnjkr izos’k feGrks] ijarq nfyrkauk izos’k feGr ukgh] tukojs rG;koj ik.kh
firkr] ijarq ek.klkauk ik.kh fi.;klkBh la?k"kZ djkok ykxrks Eg.kwup MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk eanhj
izos’kklkBh vanksyu o ponkj rG;kP;k lR;kxzgkalkBha la?k"kZ djkok ykxyk- v’kk izdkjph vkeph lektjpuk
gksrh vkf.k Eg.kwu lkekftd U;k; ns.;kps rRRo ?kVusus Lohdkjys vkgs Eg.kwu vkj{k.kkpk Lohdkj dsyk rks
;ksX; vkgs-**5
^^;k vKkukP;k vkf.k nkfjnzkP;k n`"Vpdzkr QlysY;k HkVD;k vkf.k foeqDr tkrh vkgsr] ts vtwu
yaxksVh ?kkyrkr] T;kauh vktwu yksd’kkgh fdaok Lokra«;kpk lw;Z ikfgyk ukgh v’kk ek.klkyk vkeP;kcjkscj
vk.k.;klkBh vkEgh R;kauk vkj{k.kkP;k loyrh nsow bfPNrks- lektlsok d:u iksV Hkj.kkjs /kksch] Ugkoh] f’kaih
vls lkekftd ?kVd vkgsr ;k ?kVdkauk U;k; feGowu ns.;klkBh R;kaph lkekftd xjt Hkkxfo.;klkBh]
dkjkfxjh dj.kkjk lqrkj] dqaHkkj] yksgkj vkgs] cyqrsnkj vkgs fdaok lektke/;s dfu"B ntkZps dke djrkr vls
ekuys tk.kkjs [kkfVd] jaxkjh] vkgsr- T;kauk mRiUukps dks.krsgh lk/kku ukgh] ts JekP;k vk/kkjkoj vkiys iksV
Hkjrkr v’kk nqyZf{kr ?kVdkauk] ts [kÚ;k vFkkZus lektke/;s lk/kughu vkgsr] fu/kZu vkgsr] cs?kj vkgsr] T;kaps
QDr nksu gkr iksV Hkj.;klkBh vkf.k lektkP;k O;oLFksr R;kyk ekukpk ntkZ ns.;klkBh vkj{k.k gh ,d
mik;;kstuk vkgs-**6
^^eaMy vk;ksxklaca/kh fu.kZ; djrkuk] vkj{k.k fojks/kkr nksu rhu egRRokph dkj.ks vkgsr ;k ckcr ’kks/k
?ksryk ikfgts- eaMy vk;ksx ykxw dsyk] rj lektkr vlysyh xq.koRrk laiq"Vkr ;sbZy v’kk izdkjpk fojks/k
vkgs- rks <ksaxhi.kk vkgs- xq.koRrspk Bsdk dks.kh ,dk fof’k"V oxkZus ?ksrysyk ukgh- eyk lkaxko;kps vkgs dh]
xsY;k 10 o’kkZe/;s 3 osGk ,l- ,l- lh- e/;s brj ekxkloxhZ; lektkpk eqyxk jkT;kr ifgyk vkysyk
vkgs gs fl/n d:u nk[kfoysys vkgs dh xq.koRRkk gh dks.;k ,dk lektkph fdaok ,dk oxkZPkh ekyeRrk ukgh**7
^^egkjk"VªkP;k lanHkkZr cksyk;ps >kys] rj lu 1961 lkyh ns’keq[k lferhus tks vgoky fnyk rks
Eg.kts egkjk"Vªke/;s 34% vkj{k.k vlkos] R;ke/;s 13 ekxklysY;k tkrh Eg.kwu vuqlwfpr tkrh 7 vuqlwfpr
tekrh 4 foeqDr rkeh vkf.k HkVD;k tekrhdfjrk vkf.k 10 % ekxkloxhZa;kdjhrk vkgs vkf.k Eg.kwu gh
xks"V [kjh vkgs dh] ek÷;k i{kkps /kksj.k lkaxrks ekxlysY;k tkrh vkf.k brj ekxklysY;k lanHkkZr cksyk;ps
>kys rj egkjk"Vªke/;s ;k loyrh izR;{kkr 10% vkgsr] R;k 10% loyrh vkf.k eaMy vk;ksxkP;k 27%
loyrh egkjk"Vªke/;s ykxw djko;kl ikfgts- vkf.k Eg.kwu ;k egkjk"Vªke/;s 4% vkj{k.k T;k HkVD;k
tkrhdfjrk vkgs R;kpk vFkZ QDr 13% loyrh egkjk"Vªkr ok<okO;k ykx.kkj vkgsr vkf.k fu.kZ; djkok
ykx.kkj vkgs- ekxlysY;k 52% lkBh 27% loyrh- ;k loyrh egkjk"Vªke/;s ykxw djko;kl ikfgts- ;k
laca/kkus eh egRRokpk fopkj ekaM.kkj vkgs- R;kpk fopkj ’kklukus ykxw djko;kl ikfgts- ek>s Eg.k.ks vls
vkgs loyrh fnY;k ikfgtsr] i.k ekxkloxhZ;kauk loyrh nsrkuk xfjckapkgh fopkj >kyk ikfgts- 27% lksukj]
yksgkj ;kauk loyrh fnY;k ikfgtsr R;k 27% e/;s tj bUdeVWDl Hkj.kkjk vlsy rj R;k e/khy dsoG tks
xjhc vkgs] R;kyk fnY;k ikfgts- dsoG lksukj Eg.kwu loyrh nsrk dkek u;s- ex R;k loyrh f’k{k.kkP;k
{ks=kr vlks ok uksdjhP;k {ks=kr vlks R;kdfjrk rh loyr nsrkuk Hkkjrh; turk i{kkps rlsp brj i{kkpslq/nk
gsp er vkgs dh] rh loyr nsrkuk R;k lektkrhy xfjckauk loyr |k- lektke/;s fojks/k gksr vkgs] dkj.k
ts f’kdysys vkgsr ts iq<kjysys vkgsr] ts Jhear vkgsr] rs ;k xks"Vhpk vf/kd Qk;nk ?ksr vkgsr] ijarq tks
[kjks[kjp xjhc vkgs R;kyk ;k loyrh vko’;d vkgs- rs ek= ;k loyrhiklwu oafpr jkgrkr] rsOgk
ekxklysYkk vkgs Eg.kwu R;kyk ljldV loyrh nsow u;s ’ksoVh lektkrwu fojks/k gksrks- lxGÓkr egRRokpk
iz’u tks vkgs rks Eg.kts dks.kR;k tkrhpk ;ke/;s lekos’k gksrks- vkfFkZd o lkekftd n`"V;k ts ekxklysys
vkgsr- ;kaP;klkBh izk/kkU; |ko;kl ikfgts- T;kaPkk vkj{k.kke/;s lekos’k ukgh R;ke/;slq/nk ekxklysi.kk vkgsv’kk nqcZy ?kVdkauk vkj{k.k |ko;kl ikfgts-**8
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^rRdkyhu iariz/kku Ogh-ih- flax ;kauh eaMy vk;ksxkP;k loyrh nsrkkuka ekxklysY;klkBh 10%
loyrhph ?kks’k.kk dsyh vlrh rj lektke/;s ;kl fojks/k >kyk ulrk vkf.k 42 o"kkZuarj lq/nk lekt leku
ikrGhoj vkyk ukgh- lkekftd nqcZy ?kVdkyk vkiY;k ik;koj mHks jkg.;klkBh vkfFkZd vkj{k.k Bsoys
ikfgts vkf.k ;klkBh egkjk"Vªkr eaMy vk;ksx ykxw dsyk ikfgts vkf.k R;kuqlkj ;k egkjk"Vªkr 27% loyrh
ykxw dsY;k ikfgtsr- ;k o"khZ vki.k egkRek T;ksfrck Qqys ;kaph Le`fr’krkCnh vkf.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj
;kaph tUe’krkCnh lktjh djhr vkgksr- rsOgk ;k o"khZ egkjk"Vª ’kklukus eaMy vk;ksx ykxw dj.;kP;k ckcrhr
fu.kZ; ?;kok R;kyk ek>k o Hkkjrh; turk ikVhZPkk iw.kZ ikfBack vkf.k lgdk;Z jkghy-* v’kk izdkjps fopkj
yksdusrs xksfiukFkjko eaqMs ;kaph eaMy v;ksxkP;k lanHkkZr Hkwfedk gksrhfu"d"kZ %
eaMG vk;ksxkP;k lanHkkZr yksdusrs xksihukFkjko eaqMs ;kauh iw.kZi.ks ikfBack fnysyk vkgs- lektke/khy
lekftd o vkfFkZd fo"kerk u"V >kyh ikfgts vls R;kps iz[kj er gksrs o vkgs] ekxkloxhZ; tkrh
tekrhe/khy lkekftd o ’kS{kf.kd ekxklysi.kkpk R;kauh vH;kl d#u ;k tkrhauk vkj{k.k feGkos v’kh
R;kaph Li"V Hkwfedk gksrh- ;k lektkyk loyrh nsrkruk dlY;kgh izdkjph R;kaph dqapcuk gksÅ u;s tks xjhc
vkgs] T;kP;kdMs xq.koRrk vkgs R;kauk U;k; feGkykp ikfgts v’kh iz[kj Hkwfedk gksrh- MkW- ckcklkgsc
vkacsMdj] e-Qqys] yksdekU; fVGd] xksikG x.ks’k vkxjdj] N=irh ’kkgw egkjkt] ;kauh lkekftd] ’kS{kf.kd
dk;Z dsy-s R;keqGs egkjk"Vªkrhy tursr dzkarh ?kMwu vkyh- ;kaP;k fopkjkapk izHkko] yksdusrs xksihukFkjko eaqMs
;kaP;koj iMysyk gksrk Eg.kwu R;kauh Lokra«;] lerk vkf.k ca/kqRo ;k rhu ckchauk egRo fnyslanHkZ
1234567891011-

%
egkjk"Vª fo/kku lHkk dk;ZOkkgh] [kaM 91 fn- fMlsacj 1990 i`- 62
mijksDr i`-dz- 62
mijksDr i`-dz- 63
mijksDr i`-dz- 63
mijksDr i`-dz- 63
mijksDr i`-dz- 64
mijksDr i`-dz- 65
mijksDr i`-dz- 67
mijksDr i`-dz- 67
’ksi ch-ds- yksdusrs xksihukFkjko eaqMs] fpUe; izdk’ku] vkSjaxkckn
tulkekU;kapk usrk xksihukFkjko eaqMs] w.sunilkedar.com
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20
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे ऊसतोड कामगार िवषयक काय
डॉ. ग ी गणपत िव णू
इितहास िवभाग मुख,
ी. पंिडतगु

पाड कर महािव ालय, िसरसाळा.

तावना:-*
महारा ा या मातृभूमीने अनेक कत सुधारक िनमाण के ले आहेत. यापैक गोपीनाथराव मुंडे हे एक आहेत. यांनी
सामा यातून असामा यतेकडे जाऊन शु यातून िव ् िनमाण के ले आहे. समाजात काही माणसे ज मतः मोठी असतात. काही
माणसावर मोठे पणा लादला जातो. व काही मनसे आप या कतबगारीने मोठी बनतात. सव सामा य शेतकरी कु टुंबात द .12
िडसबर 1949 रोजी ज माला आलेले

गोपीनाथराव मुंडे हे ितस या वगाचे तीक आहे. यां या अंगी काही ज मजात

असामा य गुण आहेत. यांचे बालपण खेडेगावात गे यामुळे यांना ामीण भागातील सम याची जाणीव होती. या सम या
सोडिव यासाठी िव ाथ मेळावे घेऊन िजवाभावाचे अनुयायी तयार के ले. महािव ालियन िव यथ मेळावे आिणबनीतुन
नेतृ वाला धुमारे फु टले. यां या जीवनावर जय काश नारायण आिण पंिडत दीनदयाळ उपा याय यां या िवचारांचं भाव
आहे. यांनी आप या राजक य जीवनाचा
गटनेता, िवरोधी प नेता, उपमु यमं ी,

ारं भ िज हा प रषद सद यातून आमदार,भाजप,

देशा य ,िवधी मंडळ

हमं ी, िव मं ी, ऊजामं ी, पटपंधरे मं ी, भाजपचे रा ीय सरिचटणीस,

खासदार, लोकलेखा सिमतीचे अ य आिण लोकसभेतील उपनेतप
े दी काय करीत असताना सव सामा यांना सामािजक याय
दे यासाठी िविधमंडलातील सांसदीय आयुधांचा पुरेपूर उपयोग के ला.
*1) ऊसतोड कामगार वगाबाबत ी. गोपीनाथराव मुंडे यांची भूिमका :-*
ऊसतोड कामगारां या िवकासात गोपीनाथराव मुंडे यांचे योगदान ह वाचे आहे औधोिगक
ांतीचे साधन हणून महारा सह मराठवा

कृ षी

े ाचे,

ात देखील अनेक साखर कारखा याची िन मती झालेली आहे. हे sakhae

कारखाने ऊसतोड कामगार वगावर अवलंबन
ू असतात हणून यां या कायमुळे महारा ातील साखर पा ा य देशात जात
आहे. इमहारा ाला या

े ात नाव लौ कक िमळाला आहे. परं तु साखरं िनमाण कर यासाठी या लोकांनी रा - दवस एक

क न ऊसतोडणी के लेली असते. याकडे मा दुल

के ले जात आहे. ऊसतोड कामगारांचा

पवार, गोपीनाथराव मुंडे हे रा ीय नेते आघाडीवर होते. तसेच बीड िज

सोडिव यासाठी सव ी शरद

ातील बबनराव ढाकणे, के शवराव आंधळे ,

ीरं ग

भांगे, मधुकर का े, कशोर पवार ई. भूिमका मह वाची होती. साखर कारखा यां या प रसरात संबंिधत िज हा
प रषदेमाफत ऊसतोड कामगारां या मुलासाठी इय ा 1 ली त पाचवी पयत ची शाळा सु
अि त वातील शाळे त या मुलासाठी अित र

तुक

कर यात येईल अथवा

ा अनुदान त वावर सु कर यास मा यता दे यात येईल .शाळे साठी

गति शण अिधका यांनी िव तार अिधकारा या अ य तेखाली िनयं ण सिमती थापन करावी. या सिमतीत दोन िश क.
कारखा याचे ितिनधी, पालकाचे तीन ितिनधी असावेत. या सिमतीची दर मिह यातून एकदा बैठक घायवी. सदर बैठक त
वा षक आराखडा उपि थती, अ ययन मता, चाच या ई. वर भर दे यात येईल .
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साखर शाळे चा कालावधी एक नो हे. त एकतीस मे पयत असेल. वग खो या, कारखा याने उपल ध क न
ा ात. शाळे त वेश देताना मूळ गावातील शाळे चा दाख या या आधारे अथवा पूण चाचणी आधारे वेश
अखेरीस परी ा घेऊन माणपत्र पालकांकडे

ावा. स ा या

ावे.

थलांत रत कामगारांचा मूळ गावाकडील भागात 25 वसितगृह साखर कारखा यांनी सु करावीत.

येक वसितगृहात 50

मुलांची भोजन, िनवास, िश क वगाचा पगार शै िणक खालचे सािह य ई. वरील सव कखणा यांनी वीय िनधीतून करावा.
यासाठी खालील कारखा या या
िज

रसरात मा यता देत आहे. सातारा िज

तील िव ल, शंकर मोिहते पाटील व भीमा पुणे िज

ातील कृ णा, स ा ी, कसनवीर सोलापूर

ातील मालेगाव िव हार, अहमदनगर िज

ातील

ाने र,

कोपरगाव िज हा कखा याची िनवड के ली.
*2)

ी. गोपीनाथराव मुंडे व ऊसतोड कामगारांचा

:-*

महारा रा यातून दरवष जवळपास 14 लाख लोक ऊसतोड कामगार हणून थलांत रत होतात, तर बीडला िज हा
हा महारा ातील ऊसतोड कामगार कामासाठी थलांत रत होतात ऊसतोड कामगार हा साखर उधोगातील अ य त
मह वाचा घटक आहे. रा याम ये साखर उधोगातील कामगार वगा या तीन संघटना आहेत. यात महारा रा य साखर
कारखाना ितिनधी मंडळ पुण,े महारा रा य साखर कारखाना फे डरे शन अहमदनगर या संघटने या मा यमातून कामगार
वगाचे

सोडिवले जात असत परं तु यांची वतं य अशी काही संघटना न हती. कामगारांना िमळणारे वेतन कमी

अस याने यांचे िहतसंबंध दुखावले गेल.े या मुले उपरो

काळात ही कामगार चळवळ फोफावत गेली. ऊसतोडणी

कामगारांचे

सोडिव याचे काय बीड िज

ातील माजी क ीय मं ी बबनराव ढाकणे, गोपीनाथराव मुंड,े ( माजी

उपमु यमं ी )

ीरं ग भांगे, कशोर पवार, मधुकर का े ई के ले. बीड िज

ातील ऊसतोड कामगार वगाची सं या वाढत

गेली. परं तु या या वेतनात वाढ झाली नाही. कारण अशा लोकांम ये असंघ टत नेतृ व अस याने यां याकडे ल
काळाची गरज होतो. हणून साखर कारखा यातील कामगार संघटनेने ऊसतोड कामगारांचा

देणे

सोडिवला पािहजे. असा

जोर धरला. ऊसतोड कामगारांचे वेतन, यांना िमळणा या सुिवधा, याची होणारी िपळवणूक ई. बाबतीत या संघटनेची
भूिमका आ ही होती. कामगारां या

ावर ल

दे या या िज

ातील पुढायाना वेळ न हता . अशा प रि थतीत माजी

क ीय मं ी बबनराव ढाकणे व गोपीनाथराव मुंडे या या नेतृ ाखाली ई. स. 1996 ला कामगारां या याय माग यासाठी
संघटना थपणा क न पिहला लढा दला.
ऊसतोड कामगार वगाची आ थक ि थती ही हलाक ची अस या कारणामुळे यांना अनेक सम यांना सामोरे जावे
लागले. यामुळे युती शासना या काळात महारा रा याचे उपमु यमं ी ी. गोपीनाथराव मुंडे यांनी कामगार वगाचे
सोडिव याचा य के ला. यां यासाठी िविवध योजना देखील राबिव याआहेत. उदा
ऊसतोड कामगारां या मुलासाठी िनवासी शाळा थपन कर याचा िनणय देखील युती शासना या काळात घे यात आला.
*3) ऊसतोड कामगारांचा रा य ापी मेळावा:-* इ . स. 2005
बीड िज

ात ऊसतोड कामगारांची सं या अिधक आहे. हणून बीड या ठकाणी ऊसतोड कामगारां या रा य ापी

मेळावा 17 -10 -2005 रोजी घे यात आला. ऊसतोड कामगारां या रा य ापी मेळा ात गोपीनाथराव मुंडे बोलत होते
क ीय कृ िषमं ी शरद पवार हे कामगारांचा संप मोड याचा

य

करीत आहेत. असा आरोप क न मुंडे हणाले क ,

सरकारने कोणते िनणय घायवेत हे जरी आम या होतात नसले तरी आम या हातात कोयता आहे. यामुळे कामगारां या
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माग या होईपयत हा संप मागे घे यात येणार नाही.साखर कारखा यांना पँकेज जाहीर करता येत.े मं याचे मानधन वाढते.
परं तु ऊसतोड कामगारां या मजुरी म ये कस याही कारची वाढ होत नाही. मग कामगारांनी जायचे कु ठे ? असा सवालही
यांनी यावेळी के ला. जो पयत कामगार वगा या माग या मा य होत नाही तो पयत वैधनाथ साखर कारखा या या बॉयलर
म ये आपण उसाची मोळी टाकणार नाही. अशी वाही यांनी दली.
4) गोपनीयराव मुंडे : मंि मंडळ सद य हणून भूिमका
गोपीनाथराव मुंडे यांनी महारा ाचे उपमु यमं ी गृह मं ी ऊजामं ी या पदावर काय करीत असताना लोकक याणा या
दृ कोण

वीकारला आहे. आप या अंगी असलेली राजक य इ छा श

महारा ातील संघ टत गु हेगारी संपन
ू दंगा मु

आिण सामािजम बांिधलक या जोरावर

रा य िनमाण कर याचा यांचा

आरो यासाठी िविवध योजना अमलात आणून कु पोषण मु

य

ामािणक होता. आ दवास या

रा य िनमाण के ले. शेतक यां या िवकासासाठी सचन

ांती

हाती घेऊन शेतीला पाणी उपल ध क न दले. दिलत, ब जन, अनुसूिचत जाती जमाती, भट या िवमु ांचा िवकास के ला.
वा

ा - तां

ाना गावाचा दजा देऊन वीजपुरवठा सुरळीत चालू के ला. आ दवासी भागात र यांचे जाळे िवणले. यामुळे

अिधिनक करणाला चालना िमळाली. मंि मंडळातील एक

साशक हणून गोपीनाथराव मुंडेिन आप या स ेचा उपयोग

तळागाळातील लोकापयत के ला आहे.
महाराष ा या िविधमंडळात रे णापूर मतदारसंघाचा लोक ितिनधी हणून 25 वष सामािजक यायाने काय के ले. भाजपा
सार या उ ंवण य समज या जाणा या प ाला वा

ा - तां

ा पयत नेऊन ब जनांचा प

बनिवले. शा , फु ले, आिण

आंबेडकरां या सामािजक चळवळीत वारसा जोपासत असताना शेतक यांसाठी सामािजक चळवळ उभी क न सरकारला
कज मु

ची घोषणा करायला लावली. भुक प

ताचे पुनवसन के ले. मराठवाडा िव ापीठाला डॉ आंबेडकरांचे नाव िमळवून

दे यात यांचा मोठा सहभाग आहे. आणीबाणी या काळात 16 मिहने तु ं गवास भोगला. अतीवृ ी भागा म ये गोदा
प र मा या ा काढू न शेतक यांचे अ ू पुसले. महारा ात मंडळ आयोगा या अमलबजावणी साठी ब जनां या ने यांन ा एका
ासपीठावर आणले. महारा ा या िविधमंडळात संसदीय आयुधांचा वापर क न गोपीनाथराव मुंडनी सव सामा यांचे
माग लावले. िवधानसभा आिण िवधान प रषद हा समाजाचा आरसा अस याने सभागृहात

व छ

ितमा ठे ऊन

जनिहतासाठी सरकारला धारे वर धरले. दु काळ आिण अित वृ ी शेतक यांना याय िमळवून दला.
*समारोप :-*
गोपीनाथराव मुंडे सामािजक यायची जोपासना करणारे सव समावेशक नेतृ व आहे. नेतृ वाचा भाव िनि तपणे
अनुयायावर पडत असतो. या अनुषग
ं ाने नेतृ वाचे
िवकासाची दशा दाखिवते. याच बरोबर त चाकोरीब

धोरण वतन आिण कृ ती मह वपूण ठरतात . नेतृ व हे जनतेला
आयु य जगिव यासाठी िशकिवते. नेतृ व हे अनुयायांना ेरणाही

देत.े परंतु याचबरोबर अनुयायां या अितउ सवाला आवरही घालते. नेतृ व हे समाजात नवचैत य िनमाण करते . आिण
सोबतच अनुयायांत समतेची भावनाही वाढीस लावते. एकं दर सामािजक यायाची जोपासना करणारे नेतृ व िनि त
समाजातही सामािजक यायाची थापना करीत असते. या पाशवभूमीवरj वंचीत समुदायातून आिण दुलि त
भागातून उदयाला आले या गोपीनाथराव मुंडे सार या नेतृ वाचा योगदानाचे अवलोकन करणे औिच यपूण ठरते.
संदभ ंथ
1)मुंडे -पालवे -पंकजा, लोकनेता गोपीनाथ मुंड,े अमेय काशन, पुणे
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2) मुंडे गोपीनाथ, आंतकवाद ठे चा, लांगूलचलन बंद करा !अतुल भातखळकर ( काशक )
सरिचटणीस, भाजपा, मुबई, 2008
3) मुंडे गोपीनाथ गरीबाचा असंतोष, सरकार खाली खेचले !महारा
4) मुंडे गोपीनाथ, इ त घालिवणारे िनि

भाजपा देश कायलय मुबई सी 78 2002

य सरकार महारा भाजपा देश कायलय मुबई 1998

5) मुंडे गोपीनाथ 1972 पे ाही यंदा ती दु काळ महारा भाजपा

देश कायलय मुबई 2020
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21
खर राजनीित गोपीनाथ मुंडे का जीवन एवं काय एक ऐितहािसक अ ययन
Dr. Jitesh A. Sankhat
Baba Saheb Dr.B.R.Ambedkar Chiar Saurashtra University, Rajkot, Gujart
आजादी के बाद भारतीय राजक य
या उनका नाता राज प रवार

े

े म ब त सारे नेता आए कु छ नेता

ऐसे भी है िजनका ज म धनी वग म आ था

से था, कु छ राजनेता ऐसा भी है िजसका ज म राजक य प रवार म आ था । ले कन

आजादी के बाद भारतीय राजक य इितहास म कु छ नेता ऐसा भी उभर है िजनका नाता न तो धनी कु टुम क साथ है न तो
राजक य प रवार के साथ वह सामा य प रवार सामा य वग म से उभर कर आए ह उनका ल य सामा य वग क जनता को
उ म सुिवधा दान करना मानवीय अिधकार के ित जागृत करना। महारा म शोिषत पीिड़त वंिचत और आ थक प से
िनबल लोग को अपना अिधकार दलाने के िलए कोई सारे आंदोलन ए । यही आंदोलन के फल व प ब त सारे
स माननीय नेता उभर कर आए ह। िज ह ने अपनी े बुि
ितभा और कत िन ा से काय करते ए रा को उ म तर
पर प ंचाने का काय कया है । ऐसे राजनेता क िल ट ब त छोटी है। ले कन महारा क िल ट म गोपीनाथ गुंडे का नाम
अ ीम नंबर पर है। रा और महारा के नविनमाण म गोपीनाथ मुंडे का मह वपूण योगदान रहा है। अपनी कु शल बुि ,
ामािणकता, िन ा और रा के
और राजनेता

के िलए भी ेरणा

ित समपण उनके हर काय म दखते ह। जो आज के नव युवा

के िलए ेरणा

ोत है।

ोत है। । गोपीनाथ मुड
ं े कु शल एवं संवेदनशील जन ितिनिध और खर व ा थे।

गोपीनाथ मुंडे का ज म 12 दस बर 1949 ाम ना ा, तहसील परली, िजला बीड, महरा म एक कृ षक प रवार म
आ। उनके िपता नाम पांडुरंग मुंडे और मांता का नाम लबाबाई मुंडे था। इनके अलावा पांडुरंग मुंडे को दो पु थे। गोपीनाथ
मुंडे क ाथिमक िश ा िजला प रषद ना ा म ही स प
ई। इसके बाद उ ह ने आंबेजोगाई के योगे री िश ण सं था
वामी तीथ महािव ालय म अ ययन कया। उ ह ने वािण य म उपािध ा
1978 म

क ।गोपीनाथ मुंडे का िववाह 21 मई को

ा महाजन के साथ आ। उनके प रवार म तीन पुि यां थी पंकजा मुंडे, ीतम मुंड,े यश ी मुंडे । गोपीनाथ मुंडे

ातक क िश ा क साथ रा ीय वयंसेवक संघ से जुड़ गये और देशसेवा का त लेते ये यही से अपने राजनैितक जीवन क
शु आत क । मुंडे संघवादी थे और सरा जीवन सादगी से रहे और गरीब क सेवा म अपनी पूरी जदगी को सम पत कया।
उ ह ने अपना जीवन रा ीय वयंसेवक संघ के चारक के प म रहने का संक प लेकर ार भ कया। उपमु यमं ी के प म
वे अपने अ छे काम के कारण शंसा म रहे। महारा क राजनीित म गोपीनाथ का नाम गव से िलया जाता ह।
कॉलेज क पढाई के बाद वे रा ीय वंय सेवक संघ से जुड़ गए और यही से उनका मन राजनीित क ओर आया. उनक
जीवन शैली एकदम सामा य थी. भारतीय जनता पाट ने गोपीनाथ मुंडे को उनका गृह िजला बीड से चुनाव मैदान म उतारा
था। वे जनसंघ के दन से ही पाट म स य रहे ह और उ ह ने अपने संबंधी

मोद महाजन के साथ िमलकर रा य म पाट

का जनाधार मजबूत कया है। उ ह ने रा य म भारतीय जनता पाट को काडर बे ट पाट से मास मूवमट म बदलने का काम
कया है। मुंडे जी सन 1980म ही वह पहली बार िवधायक बन गए थे.1980 से 1985 और 1990 से 2009 तक वह
िवधायक रहे. इसके बाद वह लोकसभा चले गए.1992 से 1995 तक वह महारा महारा िवधानसभा म िवप

के नेता

रहे.1995 म जब बीजेपी-िशवसेना क सरकार आई तो मुंडे को उपमु यमं ी बनाया गया.1980 से 2009 तक िवधायक रहे.
मुंडे जी को महारा म बीजेपी को आगे लेकर जाने के िलये भारतीय जनता पाट इकाई का अ य बनाया गया. गोपीनाथ
मुंडे भाजपा क महारा इकाई के िन वरोध अ य भी चुने गये। मुंडे क ितभा को रेखां कत करने के बाद भारतीय जनता
पाट आलाकमान ने द ली बुला िलया। गोपीनाथ मुंडे दस बर 2009 म भाजपा के रा ीय उपा य

चुने गये। 2009 म वह
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बीड संसदीय सीट से सांसद चुने गए. हाल ही म ए लोकसभा चुनाव म भी वह इसी सीट से जीते. मुंडे क छिव एक जमीनी
नेता क थी. वह राजनीितक िवरोिधय से भी अ छे संबंध रखने के िलए जाने जाते थे. महारा के िपछड़े वग म उनका
अ छा जनाधार माना जाता था। महारा म बीजेपी क साथ मुंडेजी 40 साल तक जुड़े रहे ।उनहो ने 37 साल क उ म
चुनाव जीता. इनका बाल ठाकरेक साथ 22 साल पुराने संबं थे. गोपी नाथ मुंडे महारा के नेता मोद महाजन के बहनोई
थ. धनजय मुंडे गोपी नाथ मुंडे के भतीजे ह और राजनेता अ ा मुंडे गोपीनाथ के बड़े भाई है.सन 1995 म महारा म बीजेपी
क सरकार आयी, पहले से ही साफ था क मुंडे को कोई बड़ा पद िमलेगा. इसके बाद मुंडे ने उपमु यमं ी के तौर पर
अंडरव ड के खा मे पर बल दयामुंबई पुिलस ने उ ही के समय काफ अंडरव ड गुडो को मार िगराया िजसमे मुंबई पुिलस को
काफ सफलता िमली वही दूसरी तरफ मुंडे ने अपने कायकाल म काफ िवकास कया. उ ह ने मुंबई – पुणे सड़क का काम
कराया. मुंबई के रा तो म 55 पुल का काम कराया. गोपी नाथ मुंडे का महारा म काफ नाम था. मुंडे जी जैसे इस देश म
कम ही नेता पैदा ह गे, उनके ारा कये गए काय आज भी लोगो क जुबान पर है.
गोपीनाथ मुंडे व 6 अग त 2009 को लोक लेखा सिमित सद य के
सद य, गृह मं ालय के 16 पर िसत बर 2009 के

प म चुना गया था। वह तो सलाहकार सिमित के

प म चुना गया था। वह सामा य योजन सिमित के सद य सिमित के

प म 19 अ टूबर 2009 को चुना गया था। 2009 से 2010 तक िव

पर संसद क सिमित के पूव सद य था। तो वह 6

Jan 2010 से 30 अ ैल 2010 से संसद क लोक लेखा सिमित (पीएसी) के अ य

बने. उ ह ने यह भी 12 जनवरी 2010

को चयिनत नैितकता के आधार पर सिमित के सद य थे। पर बाद म वह 7 मई 2010 को रसायन और उवरक पर संसद क
सिमित के अ य

बन गए। वह 15 लोकसभा (2009-2014) के सद य है और बीड का ितिनिध व करता है। वह 12

दस बर 1991 से 14 माच 1995 महारा िवधान सभा म िवप

के नेतारहे । िजसके बाद िशवसेना - भाजपा गठबंधन

सरकार ने 1995-1999 के दौरान स ा म आते ह। इस समय के दौरान वह महारा रा य उपमु यमं ी रहे । 2014 मे मोदी
सरकार मे क ीय ामीण िवकास मं ी के प म अपना पदभार संभाल चुके थे।
3 जून 2014 वह दन भाजप और मुंडे प रवार के िलए और अशुभ दन था । क ीय मं ी गोपीनाथ मुंडे द ली से मुंबई
आने के िलए सुबह 6:00 बजे अपने घर से एयरपोट क ओर जाने के िलए िनकले गाड़ी म ाइवर पसनल अिस टटसे साथ थे
। मॉ नग मे रा ते पर रेड ॉ सग था ले कन उनके ाइवर ने उनको नजरअंदाज करते ए िनकल गए रा ते म उनक कार
क साथ दूसरी कार टकराई ओर भयंकर अक मात आ । इसमे गोपीनाथ मुंडे को गहरी चोट आई उनको ए स हॉि पटल म
भत कराया गया उनको बचाने के िलए डॉ टर ब त सारे यास कया ले कन शाम को 7:00 बजे डॉ टर ने उनको मृतक
घोिषत कया । यह समाचार रा और महारा के िलए ाणघातक था । कोई यक न नह कर सकते थे ले कन यह सोच था ।
उनक अंितम या ा म रा के द गज नेता शािमल थे सभी रा ीय प के राजनेता भी शािमल थे नर मोदी लालकृ ण
आडवाणी जी उ व ठाकरे और कई सारे नेता भी शािमल थे । गोपीनाथ मुंडे का अंितम दशन करने के िलए हजार क तादात
म लोग क भीड़ जमा हो गई। पीिड़त भूिमहीन कसान वंिचत आ थक प से िनबल लोग क आवाज गोपीनाथ मुंडे हमेशा
के िलए इस दुिनया से चले गए थे उनका दुख सभी लोग क आंख म आंसू बनकर बहता था ।
मुड
ं े महारा राजनीित म लंबे समय से स य थे. जनसंघ और रा ीय वयंसव
े क संघ से उनका र ता ब त पुराना था.
रा ने एक कु शल एवं िवकास के ित सम पत रहने वाला राजनीित खो दया है।
रा यपाल डा० सैयद अहमद
मुड
ं े के िनधन से देश और भारतीय जनता पाट को अपूरणीय ित यी है। िजसक भरपाई संभव नह है।
िवप के नेता अजुन मुड
ं ा
संदभ थ
ं
1 ा.डॉ बाबा साहब के शवराव शेप , लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जीवन आिण काय िच मय काशन औरंगाबाद
2 इं टरनेट िवक पीिडया
3 यू ूब चैनल गोपीनाथ मुंडे बायो ाफ वीिडयो
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22
लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े समाजमा य नेतृ वाची जडण-घडण : एक समाजशा ीय अ यास
डॉ.कािलदास मा ती भांग,े
सहयोगी ा यापक,
ी आसारामजी भांडवलदार महािव ालय, देवगाव(रं .), ता.क ड, िज.औरं गाबाद

ा तािवक :
महारा ा या राजक य इितहासा या ि ितजावरील जी काही ठळक नावं घेतली जातात. याम ये गोपीनाथराव मुंडे
यांचे नाव घेत यािशवाय इितहास पूण होऊ शकत नाही. आज आपण पाहतो क , राजक य वारसा असले यांच कु टुंबात राजक य धडे
िमळतात. पण मुंडे साहेबांनी राजक य वारसा वतः िनमाण के ला व महारा ात भाजप प

मोठा के ला. यां या कतृ वावर एका

शेतकरी कौटुंिबक पा भूमी असुन आ थक प रि थती बेताचीच असताना राजकारण, समाजकारण, सहकार आिण नेते घडवणारा /
िनमाण करणारा नेता हणून यांची ओळख महारा ाला आिण देशा या राजकारणाला िनि त आहे. ते िश ण घेत असतानाच
आरएसएस या संपकात आले आिण आयु यभर संघाम येच काय के ले. ठरािवक जातीचा आिण मया दत लोकांचा असणारा प
जनमानसाचा बनिवला. हणूनच आज महारा ात प ाचे जे थान आहे,ते गोपीनाथराव मुंडे, एकनाथराव खडसे ना. सी. फरांदे अशा
काही ब जन समाजातील ने यां या कायामुळे हा प
असावा हे दाखवून दले व पुढे हा प

जनसामा यात पोहोचिवला. वतः या कतृ वावर रा याला िवरोधी प नेता कसा

स ेत आणला. ते हा उपमु यमं ी, गृहमं ी हणून रा या या राजकारणात स ेचा वापर रं जले-

गांजले, ऊसतोड मजुर, शेतक यां या िहताचे र ण करणारा एक समाजमा य नेता हणून यांची ओळख िनमाण झाली या पाठीमागे
यांचे कतृ व आहे.
गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म परळी तालु यातील नाथरा या गावी द. 12 िडसबर 1949 रोजी झाला. यावेळी या
गावची लोकसं या एक हजार होती. परळी या शहराला वै नाथ योित लग अस याने ओळख होती. मा दुसरी ओळख गोपीनाथराव
यांनी आप या वकतृ वाने िमळवून दली. रा या या राजकारणाचे ल

परळीकडे असे. यांचे कु टुंब हे वारकरी सं दायाचे अनुयायी

होते. यामुळे यां यावर साि वक सो वळ सं कार होते. यांचे वडील धा मक ंथांचे पारायण क न िन पण सांगत असत. विडलां या
आिण घरातील वातावरणाचा भाव पडू न लहानपणी मुंडे साहेबां पोथी- पुराणे वाचत असत, असे असले तरी मुंडे यां या वभाव
लहानपणापासूनच ताठर अस याने अ याय अ याचारा िव

लढा दे याची वृ ी यां यात िनमाण झालेली होती. एक लढव या

वभाव हीच यांची खरी संप ी होती.
गोपीनाथराव यांचे ाथिमक िश ण नाथरा येथील िज हा प रषदे या ाथिमक शाळे त सातवीपयत झाले. पुढे आठवी
ते उ मा यिमक िश ण परळी आिण महािव ालयीन िश ण योगे री महािव ालय अंबाजोगाई िश ण घेऊन पु या या इंिडयन लॉ
सोसायटी

वेश घेतला परं तु व कलीचे िश ण अपूण रािहले. शालेय िश ण घेत असताना परळी येथील आयसमाज मं दरातील

वाचनालय, वृ प े आिण ंथ वाचन यात या कालावधीत तेथील िविवध गु जी व मानवतावादी आिण धम यािवषयी मागदशन िमळत
गेल.े पुढे अंबाजोगाई येथील महािव ालयीन जीवनात िव ाथ संसदे या िनवडणुक या मा यमातून राजक य ि ितजाची खोली
क न घेतली. याच वेळी मोद महाजन खोले र महािव ालयातून िव ाथ संसदे या मा यमातून िनवडणुक त होते दोघांची मै ी
होऊन िव ापीठां या िनवडणुक तही आपला ठसा उमटिवला.

ामीण िव ा या या

ांना वाचा फोडणे,

यां यातील संघटन
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ांची जाणीव असले या गुणांचा पुरेपूर उपयोग मोद महाजन गोपीनाथराव मुंडे यांनी क न पुढे महारा देश पातळीवर

नेतृ व के याचे सव ुत आहे.
मराठवाडा िवकास आंदोलनाची पा भूमी :
संयु

महारा ात िवनाअट मराठवाडा सामील झाला. यापूव

िनजाम राजवटीतही मराठवाडा महारा ातही

मागास रािहला. याम ये औ ोिगक, शै िणक, सचन, र ते, रे वे अशा पायाभूत सुिवधांपासून आजही महारा ा या तुलनेत मागास
रािहलेला आहे. मराठवा

ाची ऐितहािसक पा भूमी पाहता मराठवा

ात चालु य, रा कू ट, संत-महंत, कलावंत, िवचारवंत,

परा मी माणसांची ज मभूमी कमभूमी आहे.' हे िव ची माझे घर' या िव ा मक वृ ीचा

ानराजा, शककता शािलवाहन, याच

मातीतला आहे. जगाला शांतीचा आिण वैभव सांगणारे अ जठा-वे ळची पाषाण िश प, देविगरी अ ज य क ला, दि ण का
ताजमहल (बीबी का मकबरा) असा
मराठवा

ाचीन काळापासून मराठवा

ात हैदराबाद मुि सं ाम, िव ापीठ नामांतर चळवळ, यांसार या लोकचळवळी ही आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी

िम लद महािव ालयाची के लेली थापना मराठवा
मराठवा

ाला ऐितहािसक व सां कृ ितक वारसा लाभलेला आहे. याच

ा या वैभवात भर घालणारे ठरले. आतापयत याच महािव ालयाने आिण

ात देशाला अनेक नेते, शासक य अिधकारी, सािहि यक, िवचारवंत, अ यासकही दलेले आहेत. याम ये ामु याने वामी

रामानंद तीथ, गो वदभाई

ॉफ, बाबासाहेब परांजपे, अनंत भालेराव, शंकरराव च हाण, बापूसाहेब काळदाते, िशवराज पाटील

चाकू रकर, िशवाजीराव पाटील िनलंगेकर, मोद महाजन, िवलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, अशोकराव च हाण असे अनेक नेते
दले. ते मराठवा

ा या िवकासासाठी य

करतात. पश्िचम महारा ातील ने यांनी भेदभाव व पि म राजकारण करत हा भाग

िवकासापासून कायम दूर ठे वला व ठे वत आहेत.
गोपीनाथरावांना आंदोलनाची ेरणा :
वातं यो र काळात पि म महारा ातील ने यांनी सात याने मराठवाडा व िवदभा या िवकासाचा अनुशेष वाढतच
ठे वला. नैस गक दृ

ा ही मोठी तफावत अस यामुळे मराठवा

ाचा िवकास होऊ शकला नाही. याम ये औ ोिगक करण, मोठे

जल सचन क प, सहकारी कारखाने, वै क य महािव ालयांची यो य माणात वाढ न झा याने रोजगारा या संधी नाहीत, दा र ,
बेकारी, कजबाजारीपणा, शेतीचे श्न, बाजारपेठांची कमतरता, रा ीय महामाग, अंतगत र ते यांचे माण पि म महारा ा या
तुलनेत अ यंत कमी होते. याकडे िविवध ने यांचे ल

वेधले गे याने अनेक ने यांनी आंदोलनाचा माग वीकारला व यातूनच नवं नेतृ व

कसे झाले असे हणता येईल. याच दर यान जय काश नारायण यांनी सव दय ही चालवलेली चळवळ बाजूला ठे वून आंदोलनाला
सु वात के ली. िबहार आिण गुजरात म ये मो

ा माणात महािव ालयीन व शालेय िव ाथ आंदोलनात उतरले होते जय काश

नारायण यां या चळवळीने गोपीनाथराव मुंडे भारावून गेल.े जय काश नारायण व गोपीनाथराव मुंडे यांची भेट िनळू भाऊ िलमये
यां या घरी झाली जय काश नारायण यां या चळवळीशी िनगिडत अस याने गोपीनाथरावांना पकड वॉरं ट िनघाले परं तु ते भूिमगत
झाले.
महारा ातील राजकारणात कतु वाची व नेतृ वाची कमी नाही. यातील काही मंडळ नी लोकां या दयात थान िनमाण
के ले आहे. याम ये मुंडे यांचे नाव अ
व संघषाचा महामे

माने यावे लागेल कारण उपेि त, वंिचत व दुबल घटकांसाठी सात याने झटणारा झुंजार नेता

हे मुंडे यांना साथ ठरते. या संघषाची सु वात अंबाजोगाई येथील महािव ालयीन जीवनात सु के ली. परं तु याला

आधार आिण ते पु यातील आयएलएस िवधी महािव ालयात िश ण घेत असताना ते महारा

छा

संघष सिमतीचे संयोजक

अस यामुळे अिखल भारतीय िव ाथ प रषदेचे अनेक स य कायकत यां या सोबत होते. 1974 म ये यांनी िव ा याचे
सोडिव यासाठी व सुिशि त बेरोजगारांना क रता मुंबई येथे मोचा काढला. या मोचाम ये असं य त ण वगाचा समावेश अस याने
त कालीन काँ ेस सरकार हाद न गेले होते. यां या आंदोलनाची दखल घेऊन िव ा याचे
याचबरोबर मराठवा

ातील सामािजक

श्न सोडिव याचे आ ासन घेतले.

कृ षी सम या सोडिव यासाठी मराठवाडा िवकास आंदोलन सु

होते यावेळी या
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मोद महाजन, िवजयराव ग हाणे, जय सगराव गायकवाड, डॉ.

ानोबा मुंड,े सतीश प क , अमर हबीब, जनादन तुपे इ यादी मंडळ चा समावेश होता.

आणीबाणी आिण तु ं गवास :
जून 1975 रोजी त कालीन

धानमं ी इं दरा गांधी यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा के ली आिण जशी िवरोधी

प ीयांना करायची भुिमका होती तशीच काँ ेस वािसयांची होती. या आणीबाणी मुळे कधीही न घडले या गो ी याच काळात घड या.
या म ये रा ीय वयंसेवक संघ आिण अ प संघटनांवर बंदी घातली गेली. सभा, िमरवणुका, मोच, घेराव, संप, यावरही संपूर्ण बंदी
घातली. याचबरोबर लेखन, भाषण इ यादी वातं यावर घाला घाल यात आलेला होता. याच दर यान अनेक नेते भूिमगत रा न
आणीबाणी िवरोधी काम करत होते. याम ये गोपीनाथराव मुंडे होते हणून यांना अटक कर यात आली आिण औरं गाबाद या तु ं गात
काही दवस ठे व यानंतर मीसाबंदी हणून नािशक या कारागृहात पाठिवले. नािशक या तु ं गात असताना यांनी अनेक पु तकांचे
वाचन के ले. सकाळ-सं याकाळ िविवध िवषयांवर

ा याने देत अस यामुळे यां यात अ यासूवृ ी वाढली. नािशक या तु ं गात

जवळपास सोळा मिहने कारावास भोगला. यावेळी सरकारने आिणबाणीचा वापर क न िवरोधी प ातील नेते व हजारो कायक याची
धरपकड के ली. याम ये ामु याने जय काश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृ ण आडवाणी, अटल िबहारी वाजपेयी, रामभाऊ
हाळगी, अ णा डांग,े राम कापशे, कु शाभाऊ ठाकरे, मोहन धा रया, बापूसाहेब काळदाते, आनंत भालेराव, ना. स. फरांद,े मधु
िलमये,

मोद महाजन असे नेते होते. या काळात अनेक ने यांशी मुंडे यांचे घिन संबंध आले यामुळे ते भावी राजक य नेते बनले.

नामांतर चळवळ आिण गोपीनाथराव मुंडे :
आधुिनक महारा ाचा इितहास िलिहताना नामांतर चळवळी िशवाय अपूण आहे. नामांतराचा लढा हा आंबेडकरी
समाजा या अि मतेशी आिण अि त वाशी िनगिडत चळवळ अस याने सामािजक प रवतना या इितहासात या चळवळीची न द
सुवणा रांनी करावी लागेल. कारण भारतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुिनक भारताचे िनमाते दृ य
े ुगपु ष तर होतेच पण एक
थोर सामािजक िवचारवंत आिण उ
थापना क न मराठवा

ात उ

तीचे समाजशा

होते. यांनी 1948 आले औरं गाबाद येथील िम लद महािव ालयाची

िश णाची गंगा आणली आिण औरं गाबादला आपली कमभूमी मानली . 1958 साले मराठवाडा

िव ापीठाची थापना झाली. अगदी सु वातीपासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव िव ापीठाला दे याची मागणी झाली होती.
नामांतर लढा हा िनखळ सामािजक समते या चळवळीतील एक लढा होता. तो अि मतेचा आिण त व णालीचा लढा होता. एक होती
देशक आिण दुसरी होती ती आंबेडकरी जनतेची मराठवा

ाची अि मता. हा

ादेिशक वरवर वाटत असला तरी आतून जातीय

सनातनी दिलत िवरोधी आिण गुणव ा िवरोधी होती. नामांतर चळवळीला महारा भर िवरोध आिण सवण-दिलत दंगली भडक या
बाबासाहेबांसार या महापु षांचे मह व कमी कर याचा घाट रचला गेला, आिण आपले बौि क दा र दाखवून दले या प रि थतीत
संघ प रवारा या िवचारधारे या भाव असतानाही गोपीनाथराव मुंडे यांनी बाबासाहेबांचे मोठे पण मा य करत दिलत समाजा या
मागणी वयं फू तपणे पा ठबा दला आिण फु ले-आंबेडकर चळवळीशी एकिन ता दाखवून दली.
दिलत पथर या मा यमातून 1978 म ये मराठवा

ातील सव िज

ांम ये मोच सभा िनदशने व शेवटी जेलभरो

आंदोलन कर यात आले या आंदोलनाम ये मुंडे यांचा सहभाग मह वपूण होता या यावेळी यांना पु या या जेलम ये अटक कर यात
आली अशी जेलभरो आंदोलन झाले तरी शासन फारसे ल देत न हते. नामांतर चळवळीसाठी मुंडे यांनी परळीत सभा घेतली यासाठी
दिलत कायकत यांचा सहभाग मह वपूण ठरला. या सभेत युगपु ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यां या कायाची महती जनतेसमोर मांडली
व आंबेडकरी जनतेवर अ याय व अ याचार होऊ नये याची यांनी काळजी घेतली. या भागात दंगली उसळ या,

या गावात व

भागात वतः मुंडनी फ न वैचा रक जागृती घडवून आणली. ते हा नामांतर िवरोधी कृ ती सिमतीने परळी बंद कर याची भूिमका
घेतली होती, पण यावेळी मुंडे यांनी नामांतर िवरोधी कृ ती सिमती या कायक याची भेट घेऊन यांचे मतप रवतन घडवून आणले.
1994 या दर यान नामांतर चळवळ अिधक ती

बनली. यावेळी गोपीनाथराव मुंडे िवरोधी प नेते होते. महारा ाचे त कालीन
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ितसाद देत िवधानसभेत नामांतराचा ठराव मांडला. याला िवरोधीप नेता

हणून मुंडे यांनी अनुमोदन दले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या कायावर मौ यवान िवचार मांडले. डॉ.आंबेडकर हे कोणा एका
वगाचे नसून ते रा पु ष व रा ाचे नेते आहेत. यामुळे सरकारने ताबडतोब नामांतर ठराव मंजूर कर यात यावा असे अनुमोदन दले.
14 जानेवारी 1994 पासून मराठवाडा िव ापीठ हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ हणून ओळखले जाऊ लागले.
नामांतर िव ापीठाचा नामिव तार झाला आिण मराठवा

ासह बाजू या िज

ांत दंगली उसळ या जाळपोळ घडवून आण यात

आली. याम ये 172 गावांना अिधक झळ बसली. या या गावात मुंडे वतः जाऊन सामािजक सलोखा िनमाण कर याचा य के ला.
मुंडे हणतात क " डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव मराठवाडा िव ापीठाला दे यामुळे समाजाम ये संघष होत असेल खरे हणजे हा
संघष बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दे यासाठी न हता तर उपेि त समाजाला इतर समाजा या बरोबरीने आण यासाठी जे आर ण
आहे यालाच खरा िवरोध आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव मराठवाडा िव ापीठाला देणे हणजे सामािजक याया या दृ ीने
टाकलेले पाऊल असे मी वणन करतो."
शेतकरी कामगार, ऊसतोड कामगार आिण गोपीनाथराव मुंडे :
भारत हा कृ षी धान देश आहे. यामुळे अिधका-िधक लोकांची उपजीिवका आिण रोजगाराची संधीही शेतीवर अवलंबून आहे.
शेतीचा भारतीय अथ व थेत मोठा वाटा आहे. यामुळे कृ षी
सन 1970 नंतर देशभर शेतक यांची

े ावर झालेला प रणाम भारतीय अथ व थेवर होतो. यामुळे इसवी

ापक आंदोलन झालेली दसून येतात. शेतक यां या माग या रा य तराव न भावीपणे मांडून

न ा बदलांना चालना दली. यामुळे स ाधारी आिण िवरोधी दो ही प ांना शेती, शेतकरी यां या सम या यावर ठोस उपाययोजना
शोधणे आिण कृ ती काय म आखणे आव यक झाले. याम ये गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी पु अस याने आिण बीड िज हा सतत दु काळी
अस याने येथील मजूर िवशेषतः ऊसतोडणीसाठी मो

ा माणात पि म महारा आिण कनाटकात जातात याची जाणीव यांना होती.

हणून यांनी ब जन िवकासाचे ा प तयार के ले. यांनी रचना मक िवकासा या दृ ीने शेतक यां या कामगारांचे िहत जोपास यासाठी
यांनी रा यातील कामगार याम ये ब जन समाजातील, अनुसूचीत जाती- जमाती, भट या जाती- जमाती तसेच इतर मागासवग य
कामगार अिधकािधक आहेत. तो कोण याही जातीचा असेना,तो ऊसतोड कामगार आहे आिण याचा िवकास झाला पािहजे, यांची
मुले िशकली पािहजेत, यां या कामाचा मोबदला,

यांचा व बैलजोडीचा िवमा िमळाला पािहजे अशी ा प बनवून

थािपतांशी

भांडून कामगार व शेतकरी िहताचे िनर्णय सरकारला घेणे भाग पाडले. के वळ िनणयच नाही तर याची अंमलबजावणी काटेकोर होते
क नाही याची कडे ल

ठे वून िवरोधी प ाची भूिमका िनभावत स ेत आ यानंतर या सव बाब कडे ल पूवक काम के ले. हणून

गोपीनाथराव मुंडे ब जन क ी नेते बनले.
दु काळ प रषदेचे आयोजन परळी 1987 :
महारा ाम ये 1985 या दर यान सव दु काळाची छाया पसरलेली होती अशा वेळी शेतक यांना दलासा दे यासाठी परळी
वैजनाथ येथे एि ल 1987 म ये शेतक यांची दु काळ प रषद भरिवली याम ये गोपीनाथराव मुंडे यांची भूिमका मह वाची होती या
प रषदेत प ास हजारपे ा अिधक शेतकरी उपि थत होते यावेळी दु काळ

त शेतक यांसाठी माग या के या यातील ठळक माग या

पुढील माणे होत.
1) शेतीचा िवकास करताना संक रत बी-िबयाणे, रासायिनक खते, क टकनाशके यांचा पुरवठा सवलती या दरात शेतक यांना पुरिवणे.
2) शेतीतील पारं प रक तं े बदलून नवीन तं

ानाचा वापर क न शेतीचा िवकास करणे.

3) बेकारांना रोजगार उपल ध क न देणे पाच कलोमीटर या रोजगार उपल ध क न देण.े
4) दु काळी भागात सचन क पांची िन मती क न शेतीसाठी पाणीपुरव

ाची योजना आखणे.

5) कामगारांचे िहत जोपासणे आिण यांना रोजगार उपल ध क न देण.े
6) कामगार क याणा या योजनांची अंमलबजावणी करणे.
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करणे यासाठी वातावरण

िन मती करणे.
अशा माग या

ा शेतकरी व कामगार चळवळी या उचलून धरत रा यातील मोठा जनाधार मुंडे यांनी मागे उभा के ला. कारण या

चळवळी समाजातून घडतात व यां या दयातील सम या आप या समजून जनसामा यां या
साठी कजबाजारीपणाची सम या मो

ा

दयात थान िमळवले. शेतक यां या

माणात वाढलेली होती. उ पादन कमी आिण खच अिधक यामुळे

ामीण भागातील

दा र याचे माण अिधक वाढलेले होते. याला कारण ओला व कोरडा दु काळ, ल समारं भ, उधळप ी, िविवध कारणांमळ
ु े शेतकरी
कजबाजारी झालेला होता. यांना यातून बाहेर काढ यासाठी आयोिजत देश ितिनधी सभा अिधवेशन अकोला येथे नो हबर 1987
म ये भाषण के ले होते. इसवी सन 1987 म ये द लीला महारा ातील दु काळी प रि थतीबाबत या माग या भारतीय जनता
पाट या वतीने संसदेसमोर धरणे धरले होते. ते हा महारा ातील दहा हजार शेतकरी व कामगार उपि थत होते यांचे नेतृ व
गोपीनाथराव मुंडे यांनी के ले होते. महारा ातील अिधवेशनातही शेतकरी कज

ी

करणी आवाज उठवून ख या अथाने शेतकरी व

कामगारां या िहताचे िनणय घे यास व रा य सरकारला भाग पाडले होते.
शेतकरी कज मु

मोचा माच 1988 :

याने याची नाळ ामीण भागाशी जोडलेली असते यांनाच ामीण भागातील शेतकरी शेतमजूर क करी गरीब जनता यां या
सम या काय असतात याची जाणीव असते, न हे आप याच वाटतात. यामुळे या सोडिव याची तळमळ वाटते हणूनच तोच नेता
आम जनतेचा असतो हाच वसा घेऊन

ी गोपीनाथ मुंडे यांनी महारा ातील कजबाजारीपणा, दु काळ, अवृ ी, अितवृ ी, गारपीट,

िपकांवरील रोग, वाढती महागाई, शेतीमालाला हमीभाव नाही, यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला असतानाही स ाधारी या
गो ीकडे ल

देत नाहीत हणून िवधान भवनावर व

येक िज हा कचेरीवर िवराट मोचा काढू न शासनाचे ल

क त क न शेतकरी

िहताचे िनणय घेणे भाग पाडले. द. 10 माच 1988 चा िवराट मोचा मुंडे यां या राजक य कारक द ला िनणायक वळण देणारा ठरला.
' वावलंबी -समथ -संप शेतकरी' हा िस ांत मुंडे यांनी जोपासत आ मिनभर कसान अंतगत शेतमाला या शेतीमालाला हमीभाव दूध
उ पादकता वाढिव यासाठी व हमीभाव िमळव यासाठी मुंडे सतत अ ेसर असत.
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची समाजमा य जडणघडण होताना शेतकरी क करी मजूर शेतीमालाला हमीभाव
शेतकरी कजबाजारीपणा, दु काळ, अितवृ ी, अनावृ ी, अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान, कामगारां या सम या, ऊसतोड
कामगारां या सम या, याम ये ते यां या मुलांचे िश ण, बैलजोडी व ऊसतोड कामगारांचा िवमा वाहतुक तील भाडेवाढ,
राह या या

व थेिवषयी सुधारणा, दुधाला हमीभाव,

सचन

क पांची िन मती, कायम दु काळी भागात पाणी

व थापन,

शेतमजुरांना कमान वेतन, अशा माग या करत त कालीन मु यमं यांना सळो क पळो क न टाकले. शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड
कामगार आिण िगरणी कामगारां या िहताचे िनणय घे यास भाग पाडले. या कामांतून गोपीनाथराव मुंडे यांचे सव समाजमा य नेतृ व
महारा ाला व पुढे देशाला िमळाले. उपरो

ांची जाणीव ठे वून स ेत उपमु यमं ी व गृहमं ी झा यावर िवरोधी प ा या भूिमके त

असताना या माग या करत होते या सव माग या पूण कर याचा य के लेला आहे. याम ये ठळक काही िनणय आिण योजना झुणका
भाकर क , कृ षी पंपासाठी वीज पुरव

ाचा कलब

ि थर भाव, बळीराजा िवमा योजना, आपद

काय म,

ाहकांना संर ण तीन रं गा या िशधापि का, जीवनाव यक व तूंचे

त शेतक यांना नुकसान भरपाई, पीक संर ण िवमा, यासाठी रा य सरकार 177. 90

लाख एवढी र म राखीव ठे वून िवमा काढणार. यासार या योजना याबरोबरच पूव चा चालू असलेले योजना दु पट र म वाढवून
शेतकरी, क करी, मजूर, ऊस तोड कामगार, िगरणी कामगारां या िहताचे िनणय घेत यामुळे आिण अंमलबजावणी के याने
जनसामा यांचा नेता हणून लोकां या मनात घर क न बसले. ते कोणा एका जातीचे वगाचे प ाची धमाचे नेते नसून आप या
कामा या बळावर खरे लोकनेते ठरले. गोपीनाथराव मुंडे लोकि यता वाढ याने प ीय व िवरोधकां या काळजाचा थरकाप होत असे.
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आम जनता यां या पाठीशी होती. परं तु शेवटी द लीत घात झाला आिण तमाम

जनतेचा नेता िहरावला गेला. खरे लोकनेते या पदास पा झाले ते गोपीनाथराव मुंडे होत.
संदभ :
1) डॉ. बाबासाहेब शेप, लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे, िच मय काशन, औरं गाबाद.
2) वांढरे , सखाराम मा ती, बीड िज

ाचा राजक य इितहास, अ कािशत पीएचडी शोधिनबंध, 2013.

3) अथ व सांि यक संचालनालय, िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, बीड, 2017.
4) बीड िज हा गॅझे टअर, 1969.
5)www.gopinathmunde.com
6) डॉ. अिनल शगारे , डॉ. घुले, आंबेडकर चळवळीचा इितहास.
7) सौ. रे खा मोराळे , कृ षी सोबती (मािसक)जुलै 2003.
8) रघुनाथ कु लकण , शेतकरी चळवळीची तीन दशके .
9) महारा शासन, िशवशाहीची चार वष, 1999.
10) गोपीनाथराव मुंडे यांचे अ य ीय भाषण अ य ीय भाषण, अकोला, 1999.
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23
लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े यांचे संघषा मक काय
डॉ. रमेश ध डीराम राठोड,
समाजशा

िवभाग मुख,

वै नाथ कॉलेज परळी वैजनाथ, िज हा बीड

तावना मानवी जीवनाम ये ही संघष एक अटळ बाब आहे संघषािशवाय गती होणे दुरापा त असते. काही
जीवन हेच एक संघष व संघष हणजे जीवन असते. इितहासाकडे दृि

चे

ेप टाकला असता असे दसून येते क , महापु षां या

आयु यात संघष हा िन याचा भाग आहे. याम ये आपणास लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचा समावेश करावा. या ठकाणी
सवसामा य माणूस दडपला िपळला जाईल कवा रा यात कु ठ याही दुबल घटकांवर अ याय होईल तेथे ता काळ मदतीला
धावून जाणारा लोकनेता

हणजे गोपीनाथराव मुंडे होय. सन 2006 म ये खैरलांजी व काठे वाडी या

करणात

गोपीनाथराव मुंडे यांनी वैयि क ल घालून आरोप ना िश ा झालीच पािहजे अशी भूिमका घेतली होती.
तुळजापूर ते घृ े र पिहली संघष या ा :-इ.स.1984
मराठवा

ाचा इितहास अनेक राजक य घडामोड नी

ओळखला जातो. मराठवा
आंदोलन सु

ापलेला आहे. हा मराठवाडा क येक वषापासून मागासलेला हणून

ातील मागासलेपणा दूर कर यासाठी िवजयराव ग हाणे यां या नेतृ वाखाली मराठवाडा िवकास

झाले होते, यावेळी सु ा मोद महाजन, गोपीनाथराव मुंडे जय सगराव गायकवाड,

अमर हबीब, पंजाब म के इ यादीची भूिमका मह वपूर्ण ठरली होती. या आंदोलनाला
मुंडे यांनी सन 1984 म ये तुळजापूर ते घृ े र अशी पिहली संघष या ा मराठवा

ारकादास लोिहया,

ापक कर यासाठी गोपीनाथराव

ातील मागासलेपणा दूर कर यासाठी,

मागासवग यांचा अनुशेष भ न काढ यासाठी, तसेच सामा यां या जीवनात जनजागृती घडवून आण यासाठी आयोिजत
के ली होती. ही संघष या ा लातूर, नांदेड, परभणी,

हगोली, बीड या मागाने जवळपास 10 दवस चालली होती.

गोपीनाथराव मुंडे यां या नेतृ वाखाली चालले या संघष या ेत ह रभाऊ बागडे, जय सगराव गायकवाड, िम लद पाटील,
रावसाहेब दानवे आदी ने यांचा समावेश होता.
िशवनेरी ते िशवतीथ दुसरी संघष या ा :-इस. 1994:आघाडी सरकार या िवरोधात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी सामािजक लढाई सु

के ली होती. राजकारणाचे झालेले

गु हेगारीकरण, मुंबईसार या शहरात वाढती गु हेगारी, व यामुळे सवसामा य लोकांचे झालेले असुरि त जीवन यावर
यांनी आवाज उठिवला. तसेच रा यक याचा गु हेगारीची असलेला संबंध, जे.जे. इि पतळात ह याकांडातील आरोपी यांचा
, रा यातील ढासळती आ थक

व था, कायदा व सु व थेचा

वासना ह याकांड भूखंड, गोवारी ह याकांड, अशा अनेक
असताना आघाडी सरकारला क डीत पकडले होते. अशा

, मुंबई बॉ ब फोट, आ दवासीचा

, जळगाव

ावर लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी िवरोधी प नेता
कार या बेजबाबदार सरकारिव

आ मक पिव ा घेतला

यामुळे यांची याती संपूण महारा ातच न हे तर देशात पसरली होती. गोपीनाथराव मुंडे यांनी आप या कामिगरीचा
ठसा िवधानसभे या बाहेर उमटिवला होता. वरील

जनजागृती घडवून आण यासाठी व जनतेचा पा ठबा
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िमळव यासाठी जनतेचे श्न आघाडी सरकार पुढे मांड यासाठी 1994 म ये गोपीनाथराव मुंडे यांनी ही दुसरी संघष या ा
काढली. ती महारा ा या इितहासात िशवनेरी ते िशवतीथ या नावाने िस

आहे. या काळात यांनी महारा भर

मण

क न जनतेम ये जनजागृती घडवून आिण प रणामी 1995 या िनवडणुक त काँ ेसचा पराभव झाला. यामुळे महारा ात
पिह यांदा सेना-भाजपची स ा दृढ झाली. जे नेते शरद पवार सार या द गज ने यांला ट र देऊन रा यात भगवा झडा
फडकिवला गेला, हे या संघष या ेचा फिलत होते.
अ लकोट ते नागपूर ितसरी संघष या ा इसवी सन 2002 :इ.स.1994 सारी गोपीनाथराव मुंडे यांनी िशवनेरी अशी संघष या ा काढली. यामुळे महारा ात युती शासन
स ेवर आले. हे ल य डो यासमोर ठे वून गोपीनाथराव मुंडे यांनी द. 21 नो हबर ते 2 िडसबर 2002 रोजी रा यातील
आघाडी सरकार या िवरोधात संघष या ेचे आयोजन के ले. या संघष या ेचा ारं भ अ लकोट पासून झाला तर शेवट नागपूर
या ठकाणी झाला. या वेळचे िहवाळी अिधवेशन या संघष या ेमुळे हाद न गेले होते. महारा ातील काँ ेस
पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकार या धोरणामुळे रा यात िबकट प रि थती िनमाण झाली होती

णीत

याक रता

गोपीनाथराव मुंडे यांनी आघाडी सरकार या िवरोधात संघष या ा काढ या. संघष या ेत मुंडे सोबत यां यासोबत पांडुरंग
फुं डकर, शरद भाऊ कु लकण ,

काश जावडेकर, पाशा पटे ल, नागपूर या अ य ा िमना ी पटे ल यांचीही उपि थती

मह वपूण ठरली. या संगी के ले या भाषणात हणाले क , अ लकोट

ारं भ के ला आहे. कारण रा यात सवात जा त

दु काळी तालुका हणून या तालु याची ओळख आहे हणून ही संघष या ा सु

के ली. रा यातील िवजेचे

ा या संदभात

बोलताना ते हणाले क ,या तालु यातील चार दवस िवखंिडत कर यात येत आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत
अशी भूिमका मांडली होती. नवीन कने शनसाठी अिधकारी वग 10 ते 15 हजार पयांची लाच मागतात या िवरोधात
आपण सवानी आवाज उठवला पािहजे. यासाठी मी तुम या पाठीशी आहे असे सांगन
ू ते पुढे असेही हणाले क , मी युती
सरकार या काळात ऊजामं ी असताना 800 कोटी पयांची िबले माफ के ली होती.
मा

स याची आघाडीची स ा हे दृ च

सापडले या शेतक यांचे वीज कने शन तोड यात अिधका यांना सांगत आहे.

याव न सरकार कोणते चांगले हे आपण ठरवावे. गोपीनाथराव मुंडे यांनी काढलेली संघष या ा शेतक यां या िहतासाठी
मह वपूण ठरली होती. वीज-पाणी, कापूस इ यादी मुळे शेतकरीवग अडचणीत सापडलेला आहे. हणून शेतक यां या
ांना वाचा फोड यासाठी हे संघष या ा सु

के ली. ती महारा भर गाजली होती या संघषया ी गोपीनाथराव मुंडे यांनी

आघाडी सरकार या िवरोधात मह वपूण बाजू मांडली होती. यात शेतक यांचे प ास ट े वीज िबल माफ करावे, सोलापूर
दंगलीचा अहवाल िस

करावा. आघाडी सरकारने याय देणे, िव ासघात के ला आहे. उदा. शेतक यां या उसाला यो य

भाव नाही. युती काळातील योजना बंद पड या. कापसाला 2500 ऐवजी 1500 पये भाव दला. यामुळे शेतकरी व
सामा य जनतेला जागृत कर यासाठी ही संघष या ा सु

के ली होती.

महारा ातील शेतक यांचा िवराट मोचा :- 5 िडसबर 2005:महारा ातील लाखो शेतक यांना कजा या खाईत लोटतो आ मह या करायला लावणा या िव ासघाती
सरकारला जाब िवचार यासाठी द 5 िडसबर 2005 रोजी नागपूर या िहवाळी अिधवेशना या पिह या दवशी
महारा ातील शेतक यांचा िवराट मोचा भारतीय जनता पाट ने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यां या नेतृ वाखाली आयोिजत के ला
होता. या मोचाला शेतकरी वगाचा मह वपूण पा ठबा होता. नागपूर हे नगरी शेतक यां या सरकार िव

के ले या
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उदयास आला. यामुळे मु यमं यांनी आ मह या करणा या शेतक यांना िवशेष अथ सा
लागेल. भारतीय जनता पाट ही शेतक यांचे
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दले. हे या मोचाचे यश हणावे

सोडव यासाठी यामुळे आयोजन के ले होते. यात काही मुख माग या

सरकारपुढे हो या.
उदा. शेतक यां या कजावरील

ाज माफ करावे, कापसाला 2700 पये भाव

ावा, शेतक यांना सहा ट े

ाजदराने कज

ावे, भारिनयमन र करावे, महारा ा या कानाकोप यातून शेतकरी सहभागी हावे यासाठी िनतीन गडकरी, पाशा पटे ल
यांनी शासना या िवरोधात जनमत िनमाण के ले. आघाडी सरकार िवरोधात आवाज उठव यासाठी महारा ातून लाखो
शेतकरी नागपूर यांचे कायालय

ासपीठाव न गोपीनाथराव मुंड,े भाऊसाहेब फुं डकर, खासदार, आमदार पदािधकारी

यांनी फे टे बांधन
ू शेतक यांना अिभवादन के ले. या संगी मुंडे यांनी सरकारने आ मह या के ले या शेतक यांना दोन लाख
पयांची मदत

ावी व यां या प ी कवा मुलास नोकरी

ावी अशी मागणी के ली होती.

गोपीनाथराव मुड
ं े यांची गोदा प र मा :- द. 30 ऑग ट ते 17 स टबर 2006:गोदा प र मा ही पूर

तांचे दु:खत जाणून घे यासाठी, यांचे अ ू पुस यासाठी,

यांचे दुःख हलके कर यासाठी, आिण

मोडू न पडले या भावनांना यां या याय ह ाची जाणीव क न दे यासाठी, अ यायािव

संघष कर यासाठी मुंडे यांनी

ही गोदा प र मा सु के ली होती. आघाडी सरकार या बेजबाबदार वापरामुळे गोपीनाथराव मुंडे यांनी गोदा कर याचा
िनणय घेतला. जनते या दुःख जाणून घे यासाठी आप ी

तांना भेट दे यासाठी, हजारो कु टुंबीयां या पोहोच यासाठी

यांनी ही गोदा प र मा के ली होती. द. 21 ऑग ट 2006 रोजी एकनाथ महाराजांचे दशन घेऊन पैठण येथून या संघष
या ेचा

ारं भ झाला, तर नांदेड या ठकाणी शेवट झाला. ही संघष या ा जवळपास आठ दवस चालणा या या या ेत

वागत समारं भ स कार होता. पैठण, नांदेड, शहागड, महातपुरी आिण औरं गाबाद येथील सभा सोड या.तर सव
गावक यांची संवादािशवाय भाषण न हते. नैस गक आप ीचा फटका संपूण शहराला बसला होता. यामुळे शेतक यांचे
नुकसान मो

ा माणात झाले होते. अशा लोकांना आ थक मदत िमळाली, परं तु काही लोकांना िमळाली नाही. यामुळे ते

ही अशा कार या यांनी हा उप म हाती घेतला सांगत होते क , मी तुम यासाठी आघाडी सरकारला मदत िमळवून देईल.
यामुळे पूर तां या चेहर् यावर आशेचा करण दसत होता. आप या सम या कोणीतरी जाणून घेत आहे अशी भावना
लोकां या मनाम ये िनमाण झाली. गोदा प र मा मराठवा

ात मह वपूण ठरली.

वै क य अिधकारी, अिभयंता, वैमािनक तयार कर यासाठी देशाला ल ावधी पये खच येतो मग रा य व रा ीय
पातळीवर जोरदार काय म आिण लोकि य नेता हो यासाठी एवढी कमत मोजावी लागत नसेल, खरे तर याची कमत
पैशात मोजता येत नाही. वषानुवष लोक सेवा प र म, िनणय मता, कायकु शल, शासन इ यादी लोकनेते गोपीनाथराव
मुंडे यां या अंगी होते. यामुळे भारतीय जनता पाट यांनी मुंडे यां यावर िविवध पदांची जबाबदारी दली होती.
अशा कारचे

ि म व आज आप यात नाही याची उणीव भासते आहे

यामुळे यां या कायाला िवचारांना िवन

अिभवादन!
संदभ : 1) डॉ. बाबासाहेब शेप, लोकनेते गोपीनाथराव मुंड,े िच मय काशन, औरं गाबाद.
2) वांढरे, सखाराम मा ती, बीड िज

ाचा राजक य इितहास, अ कािशत पीएचडी शोधिनबंध, 2013.

3) अथ व सांि यक संचालनालय, िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, बीड, 2017.
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24
लोकनेते गोपीनाथ राव मुड
ं े यांचे राजक य िवचार व काय
डॉ.सिचन भा. बोधाने
एफ एस ग स कॉलेज चं पूर

महारा थोर संतांचा, समाजसुधारकांचा, त व ानवंतांचा, िवचारवंतांचा ांत हणून ओळखला जातो.
अनेक सामािजक राजक य ि थ यंतरे घडू न आलीत. नवनवीन िवचारांना वािहत करणारे अनेक महानुभाव या मातीत
ज माला आले. काह नी आप या कायाने गगनभरारी घेतली तर काह नी सामािजक काय क न जनसामा यांचा दयाचा
ठाव घेतला. असेच एक अ पैलू

म व असणारे, कु ठलाही राजक य वारसा नसताना शू यातून वतःचे अि त व िनमाण

क न तळागाळात या आप या पयत पोहोचव याचा यश वी

य

करणारे एक महानुभाव

हणजे आदरणीय

गोपीनाथरावजी मुंडे होय.
गोपीनाथ मुंडे यांचा जीवन प रचय
िव ाथ चळवळीतील कायकता, आमदार, उपमु यमं ी खासदार ते क ीय मं ी अशी उं ची गाठलेला
महारा ाचा राजक य पटलावरील शि शाली नेते आिण शेतकयासाठी लढणारी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा ज म 12
िडसबर 1949 रोजी बीड िज

ातील ना ा या गावी एका सामा य शेतकरी कु टुंबात झाला होता. वडील पांडुरंग मुंडे आिण

आई लबाबाई मुंडे हे वारकरी होते. आई-विडलांसोबत मुंडे यांनी वया या चौदा ा वष पंढरपूरची वारी के ली होती व
यानंत र सलग सात वष यांनी वारी सहभाग दशिवला. यामुळे लहानपणापासूनच ते आ याि मकतेचा
अस याचे दृ ीस येत.े

भावाखाली

यांची घरची प रि थती हालाखीची होती. 1969 म ये मुंडे यां या विडलांचा मृ यू झाला

अस याकारणाने यां या िश णाची जबाबदारी आिण मोठे बंधू अ णा यांनी उचलली होती. भाऊ पंिडत यांनी वतःचे
िश ण अपूण ठे वन
ू गोपीनाथ मुंडे यांचे िश ण पूण के ले होते. गोपीनाथ मुंडे शालेय जीवनात फार शार न हते. परं तु
िश णाचे मह व जाणून होते हणून शालेय िश णानंतर उ
अंबाजोगाई येथील

िश णासाठी अंबाजोगाई जवळ के ली होती. गोपीनाथ मुंडे

वामी रामानंद तीथ महािव ालयात होते. या महािव ालयाचे ाचाय सबनीस सर होते. सबनीस

सर हे समाजवादी िवचारांचे होते. समाजवादी िवचारसरणी संघाने सु ा आ मसात के याने सबनीस यां या िवचारांचा
भाव िव ाथ जीवनात मुंडवर पडला. पुढे राजकारणात अ ेसर होत असताना संघाचा सु ा

भाव मुंडवर होऊन ते

राजक य जीवनात गतीने माग मण क लागले.
मुंडे यांनी बीड या कॉलेजम ये िव ाथ संसदे या िनवडणुका लढवून राजकारणाचा

ीगणेशा के ला होता

आिण ितथून यां या आयु याला राजक य कलाटणी िमळाली.महािव ालया अंतगत होणा या िनवडणुकांम ये मुंडे नेह मीच
कग मेकर ठरायचे आिण िनवडणुका जक याम ये यश सहजपणे िमळत असे. गोपीनाथ मुंडे यांचे अचूक िनणय राजकारणात
अ ेसर हो यासाठी सहा यभूत ठरत होते. 2014 या लोकसभा िनवडणुक त एकच यास घेऊन संपूण महारा
काढला,

चार के ला आिण यां या

पजून

य ांना यशही आले होते. रा यात महायुतीचे 42 खासदार िनवडू न आले होते.

या यात क ीय ामीण िवकास मं ी मह वाचं खातही यांना िमळाला होत. इतक वष स ेत ये यासाठी जो संघष के ला
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होता मा स ेत आ यानंतर स ेची फळे मा मुंडना चाखता आली नाही. काळाने मुंडवर 3 जून 2014 रोजी असा आघात
के ला क पहाटे द ली िवमानतळाकडे जात असताना यां या गाडीला एका टॅ सीने जोरदार धडक दली आिण

णालयात

भरती के यानंतर यांना आले या दयिवकारा या झट याने यांचे िनधन झाले आिण एका झुंजार धंदा वतने याचा अंत
झाला.
गोपीनाथ मुंडे यांचे राजक य िवचार व काय
काह ना समृ
वकतृ वाने घडवलेला

जीवनाचा ज मत:च वारसा िमळतो तर काही आपले जीवन वकतृ वाने घडवतात. अशाच
हणजे गोपीनाथ मुंड.े राजकारणाचा कु ठलाही वारसा नसलेला राजकारणात िशखर गाठणारा

लोकनेता हणुन गौरव िमळवलेला लोक नायक हणजे गोपीनाथ मुंड.े या लोकने याचे राजक य िवचार व कायाचा आढावा.
ओबीसी चळवळ आिण गोपीनाथ मुंडे
डॉ. बाबासाहेबांनी घटनेत ओबीसी क रता या सोयी सवलत ची न द क न ठे वली आहे या सव सोयी
सवलती ओबीस ना िमळायला पािहजे अशी मुंडे यांची धारणा होती. देशातील ओबीस ची जनगणना 'ओबीसी कोड' टाकू न
करावी अशी यांची मागणी होती आिण ती मागणी पूण होईल असे आ ासनही क ाकडू न िमळिवले होते. परं तु ओबीस ची
जनगणना करताना कोड टाकलाच गेला नाही. घटने या 34 क या कलमानुसार मंडल आयोगाने सांिगतले या िशफारशी
अमलात आण यासाठी ही जनगणना आव यक होती. सोबतच ओबीसी मिहलांसाठी लोकसभेत आर ण िमळाले पािहजे
यासाठी मुंडे यांनी आतोनात असे संघष के ले होते. मुंडे यांनी अिवरत संघष के ला परंतु यां या अथक के ले या संघषाला आज
पावेतो यश

ा

झा याचे दसत नाही. हणून लोकनायक ही पदवी

ा

के ले या या लोकनेते या कायाला बगल देत

सरकारने यां या पदवीची उपे ाच के याचे दसते.
ऊस तोड कामगार व गोपीनाथ मुंडे
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगारांचे नेते हणून ओळखले जात होते. मुंडे यांनी ऊसापासून इथेनॉल िन मतीचा
क प उभा न व ऊस उ पादकांना जा त भाव िमळ या या दृ ीने एक नवीन पाऊल उचलले होते. ऊसतोड कामगारांना
सुर ा

दान हावी,

यांची आ थक सुदढ
ृ ता वाढावी,

यां या मुलांना उ

िश ण िमळावे,

यां यासाठी िविवध

क याणकारी योजना तयार क न यांचा लाभ यांना िमळावा, यासाठी गोपीनाथ मुंडे सदैव यां या पाठीशी उभे राहत
असत

वतः साखर स ाट असले तरी ऊसतोड कामगार व मालक यां यात जर संघष झाला तर मुंडे नेह मीच कामगारां या

बाजूने उभे राहत होते. असंघ टत

े ात काम करणा या ऊसतोड कामगारांना यां या कामाचा यो य मोबदला िमळावा

यासाठी ते नेह मी य शील असायचे.
क शासना या असंघ टत कामगार सामािजक सुर ा अिधिनयम 2008 या अंतगत िविवध योजनांचा लाभ
दे याक रता महारा ातील ऊसतोड कामगार व यां या कु टुंबीयांकडे ता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार सामािजक सुर ा
योजना लागू कर यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अंदाजे आठ लाख ऊसतोड कामगारांना होणार याच बरोबर ऊसतोड
कामगार व यां या कु टुंिबयांचे जीवन ि थर आिण सुरि त होणार ऊस तोडणी

वसायातील संरि त ऊसतोड कामगारांना

काय ा या क ेत आणून यांना िविवध क याणकारी योजनांचा लाभ िमळ यास मदत होणार अशी यांची अपे ा होती.
परं तु सरकार या धोरणामुळे मुंडे यां या अपे ेला मुरड घालत ऊसतोड मजूर अि थर व संघ टत अस याचे िवदारक िच
आप याला पाहायला िमळत आहे.
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नवीन क पांची सु वात
रा या या िवकासासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी अनेक नवीन क प सु
साखर कारखाने वतः चालवायला घेतले व न ाने सु

के ले होते. याम ये यश वी ठरलेले

के लेले कारखाने आजही यश वीपणे वाटचाल करीत आहे. रा यात

साखर कारखाना अितशय कमी खचात काटकसरीने याला यशा या मागावर अ ेसर व अनेक रोजगारा या संधी उपल ध
क न द या. यामुळे जनमानसात यांची ितमा उं चावली गेली. तसेच तो

ात आिण बंद अव थेत पड या या मागावर

असले या काँ ेस ने यां या गोदा- दुधना साखर कारखाना वतः या ता यात घेऊन विनयं णाने ऊ जताव थेत आणला
होता.
दु काळ

तांसाठी आखलेली योजना
मराठवाडा दु काळ

त

देश हणून ओळखला जातो. देशात आिण रा यात प रि थती गंभीर आहे.

दु काळाने पा याची पातळी घटलेली आहे. मराठवा

ात जुलै मिह यात सु ा टकरने पाणी पुरिवले जाते. दु काळ

िनवार यासाठी कृ ि म पाऊस पाड यासाठी हे रा य शासनाने य करणे गरजेचे आहे. रा यातील 21 िज

ाम ये पाऊस

नाही. यामुळे कृ ि म पाऊस पाड याचा बाबत िनणय घे यात यावा या माणे चारा आिण िप याचे पाणी गाव पातळीपयत
पोहोचले पािहजे यासाठी िनयोजन करायला पािहजे. ऑ टोबर मिह यात रोजगाराचा

िनमाण होणार नाही अशी

तरतूदच करावयास हवी. याच माणे ख रपाची आनेवारी स टबर म ये तर र बीची जानेवारीत जाहीर कर याचा जो
महसूल कायदा आहे याम ये आमूला

बदल कर याची गरज आहे. आता अ य

अनुदान दे याची थेट अनुदान

लाभा यापयत पोहोचव यात यावे यासाठी पु तक कायदा नको तर व तुि थतीला धरणाला कायदा आणला पािहजे अशी
योजना आिण मागणी मुंडे यांनी के ली होती.
नवीन योजनांचा िवकास
युती सरकार म ये असताना गोपीनाथ मुंडे यांनी घेतलेले िनणय अितशय मह वपूण ठरले होते. ग रबांना
दोन वेळ या जेवणाची सोय हावी व ती सु ा व तात उपल ध हावी. यासाठी झुणका भाकर क योजना राबिव यात
आली होती. मुंबईतील झोपडप

ांम ये राहणा या लोकांची गैरसोय होऊ नये हणून झोपडप ी पुन वकास योजना

कायाि वत के ली होती. रोजगार ह ाचे नवे साधन िमळावे हणून झुणका भाकर क ासाठी मो या या नवीन जागा मुंडे यांनी
उपल ध क न द या हो या. 'िजजामाता मिहला आधार िवमा' योजनेअत
ं गत कु टुंब मुखाचे आकि मक िनधन झाले तर 25
हजार पयांची मदत कु टुंबाला पुरिव यात येईल सोबतच घरबांधणीसाठी दहा हजार पये दे याचे आ ासनही मुंडे यांनी
दले होते.
शेतक यांसाठी बळीराजा संर ण िवमा योजना सु

के ली होती. मुंबईत 55 उ ाण पुलांची योजना

कायाि वत के ली होती. ती चार वषात 'बांधा, वापरा आिण ह तांत रत करा' ही क पना राबिवली होती. कृ णा खोरे
िवकास महामंडळ थापन क न कृ णा खोरे

क पाला खु या बाजारातून पैसा उपल ध के ला होता. अ याि मकते या

भावाखालील अस याकारणाने पंढरपूरला वारक यांना जा यासाठी एसटी वास 50 ट े सूट दली होती. िशवाय दे ,
आळं दी व पंढरपूर या वारक यांना जा या या धत वर िवकास कामासाठी करोडो पये सु ा मुंडनी देऊ के ले होते.
वाईट वृ

ना आळा
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युती सरकार या शासना या कालावधीत समाजासाठी आव यक आहे ते करताना राजक य जोखीम
वीकार याची मुंडे यांनी मानिसक तयारी नेह मीच असायची. याच कारणामुळे व धोरणांमुळे मुंडे गृह मं ी पदावर असताना
रा यातील पोिलसांचे मनोधैय वाढिवले होते आिण यामुळे सु िस
दखलपा गु
कायदा

गु हेगारांना कं ठ ान घातले गेले होते. कोण याही

ाची न द झालीच पािहजे असा आदेश मुंडे यांनी दले होते. मुंडे उपमु यमं ी आिण गृह मं ी असताना मुंबईचे

व था कमालीची खालावली होती. दवसाढव या र यावर टोळीयु

होते या कारणानेच मुंडे यांनी पोिलसांना

आदेश जारी के ला होता क 'गोळी चा मुकाबला गोळीने करा' आिण याचा प रणाम असा झाला क मुंबईतील टोळीयु
आटो यात आण यात पोिलसांना यश िमळाले होते. समाजातील वाईट वृ ी िव
हणून महारा

संघष करणे हे यांचे मह वाचे वैिश

रा याचे गृह मं ी असताना गृह मं यांचे कदनकाळ ठरलेले गोपीनाथ मुंडे गुंडाळ साठी गुंडां या टो यांना

संताजी-धनाजी वाटत होते.
समारोप
गोपीनाथ मुंडे लोकनेते अस यामुळे सदैव होणारे अ याय व शोषणािव

ब जन समाजा या पाठीशी

खंबीरपणे उभे राहत होते. राजकारणात लागणारी िज आ मिवश्वास यां यात होता नवा िवचार नवे तं

ान आ मसात

कर याची यांची तयारी होती. उपेि त वगाम ये नवा िवश्वास यांनी िनमाण के ला होता. हे सव करीत असताना यांना
राजकारणात असलेली अिनि तता जीवघेणी पधा याला सामोरे जावे लागले. राजकारणाची समीकरण ते जाणून होते.
शू यातून संघष करीत असताना सवाना सोबत घेऊन काम कसे करावे असे मुंडे यांचे

ि म व होते.

गोपीनाथ मुंडे यांनी आपले संपूण आयु य जनते या िहता या दृ ीने वेचले होते गोपीनाथ मुंडे हे ब जन
नावाचे समीकरण गोपीनाथ मुंडे यांनी समाजाचे राजकारण स ा आिण
असले या आिण राजक य दृ

शासनाला सार या मु य

वाहापासून लांब

ा आजारी असले या समाजाला अनुसूिचत जागी के ली नाही तर यां या अि मतेची एक

फु ल ग िनमाण के ले होते.
गोपीनाथ मुंडे यश वी राजकारणी होते िशवाय भारतीय जनता प ाचा चेहरा होते. गोपीनाथ मुंडे फ
भाजपचे नेते न हते तर या प ां या पलीकडे जाऊन अनेक संघटना अनेक गट माणसं यां याशी जोडले गेले होते. मुड
ं े हे ख या
अथाने लोक नेते ठरले ामीण भागाची यांचे घ नाते अस यामुळे तळागळातील माणसाची यांचे संवाद देखील असायचे
नाते यांनी िनमाण के ले होते. ते आज यां या मृ यूप ात देखील माणसांनी जपली होती.
संदभ ंथ सूची
1) https://m.m.wikipedia.org.
2)https://w.w.w.aksharnama.com.
3)https://gopinathmundefamilyphotos.blogspot.com.
4)krishi.maharashtra.gov.in
5)https://marathi.krishijagran.com
6)https://w.w.w.marathi.tv.
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25
" महाराष् ातील िवमु

भट या जाती-जमात चा िवकासात लोकनेते गोपीनाथ मुड
ं े यांचे योगदान "
डॉ.सुिनता हनुमत
ं राव िग े
िवभाग मुख , इितहास िवभाग,

ीमती मीनलबेन महेता कॉलेज, पाचगणी, ता. महाबळे र, िज. सातारा

मानवी िवकासा या ऐितहािसक वाटचालीम ये

गती या पाऊलखुणा न द करणारा इितहास अिभजनां या

कायकतृ वाबरोबंरच सवसामा यांची व यां या कायाची सु ा दखल घेऊ लागला. याच

वाहांम ये इितहासा या

वेगवेग या शाखां आिण दृि कोन िवकास पावले. या अनुषंगाने समकालीन महारा ाचा राजक य इितहास हा लोकनेते
गोपीनाथ मुंडे यां या कया िशवाय अपूण आहे. देशातील इतर मागास वग य, दिलत, वंिचत, उपेि त व अ पसं याक
समाजाचा िवकास घडवून आण यासाठी ते सात याने आ ही रािहले. महारा ाचे एकमेव नेते होते क , यांना
गावाची,

येक

येक लोक ितिनधीची व थािनक राजकारण याची मािहती होती. सामािजक याया करीता समतेसाठी बुलंद

आवाज उठवणारा नेता हणून यांची याती होती. तरीही महारा ातील िवमुइ भट या जाती-जमात या िवकासातील
यांचे योगदान वतं

पणे मांड याचा

य

अ ापही झालेला नस यामुळे

तुत शोधिनबंधात यांची मांडणी कर यात

आलेली आहे.हा शोधिनबंध दु यम व पा या साधनांमधील मािहती वर आधा रत आहे ही याची मयादा आहे.
1 मे 1960 रोजी िनमाण झाले या महारा ाम ये शासनाने भटके -िवमु
ग धळ आहे. मुळात भटके िवमु

हणून उ धृत के ले या जाती-जमात म ये मोठा

ही संक पना एकरे षीय नाही. या भट या जात ना ि टशांनी 1871 या

िमनल

ाई ज नुसार ज मजात गु हेगार ठरवले होते आिण 1952 म ये भारत सरकारने यातून यांची मु ता के ली या जाती
िवमु

जाती हणून ओळख या जातात. तर या भट या जमात वर गु हेगारीचा िश ा पडला नाही या भट या जमाती

हणून ओळख या जातात. अशा भट या िवमु

जाती-जमात ना समाजा या मु य

वाहाम ये आण यासाठी व यांचा

िवकास कर यासाठी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी योगदान दले.
कोण याही मनु या या बु ी वर यो य सं कार झाले असता यापासून काहीतरी फल ा ी होते. बु ी माणेच
मनु या या अंतकरणालाही सं काराची आव यकता आहे आिण हा सं कार करावयाचा यालाच खरे िश ण हणतात. असे
आंबेडकर िलिहतात. हणजे िवमु

भट या जमाती या िवकासासाठी िश ण मह वपूण घटक होय.तो यांना थम िमळाला

पािहजे. हणूनच स ेत आ यानंतर ते रा याचे उपमु यमं ी झाले आिण गृह खाते देखील यां याकडे अस यामुळे यांनी
भटके िवमु

जाती जमात या अनेक

ांना व सामा यांना याय दे याचे, यां या सम या माग लाव याचे काय सु

के ले

होते.
मनु य ाणी जे हा सुसं कृ त बनतो, ते हा तो मानव बनतो . हे प रवतन समूहाने व तीत राह यामुळे होते. व तीत
राहणारा मनु य आप याबरोबर राहणा या मनु याचे संघटन उभारतो. या संघटनांतन
ू मनु याला एक नवे साम य लाभते.
यातून या या वैयि क वातं यावर बंधने येतात, पण याच संघटना मुळे या यावर येणारी पयावरणाची व पधक
ा यांची ताकदी या मयादेची व काळा या आ मणाचे बंधने दूर होतात न होत नाहीत. मनु याचा मानव होतो, ते हा तो
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

सवात

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 104

भावी "जीव" बनतो. तो आपला सात यपूण समाज िनमाण करतो. या सात यपूण समाजाचे

ित बब या या

सात यपूण व यांम ये दसते. मानवव ती हणजे मानवाचा िनवारा असणारे थळ. मानवाचा कायम व पी िनवारा
अस यास कायम व ती िनमाण होते. तर भट या समाजा या भट या कवा ता पुर या व या आढळतात. 'पृ वी परमे राने
िनम ली व व ती मानवाने' असे हटले जाते. अशा कारे मानवाने कायम व पा या व यांम ये वतनाम ये िनयमन
आण यासाठी कवा अंकुश ठे व यासाठी 'शासन' नावाची भावी सं था िनमाण के ली. याचे पालन करणे ही अ याव यक
बाब आहे. आिण याच शासनाने अिधसूिचत के लेली व ती हणजे खेडे होय. खे

ात अथात गावात शेती व अ य ाथिमक

वसायांचे ाब य असते. पण याचबरोबर काही अ य सेवाही येथे उपल ध असतात .िश ण, दुकाने ,लोहार, सुतार, डाक
कायालये, दवाखाना, पानवटा ,र ते , ामपंचायत, बँके ी शाखा, करकोळ दु ती या सुिवधा सामा यता सव खे

ात

आढळतात.
गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे हे महारा ीयन भारतीय राजकारणी होते. ते भारतीय जनता प ाचे सभेला गद खेचणारे व े
व जन पा ठबा असलेले महारा ीय नेते हणून यांची ओळख होती. ते महारा ाचे माजी आमदार एक मह वाचे राजक य नेते
होते. भाजपचे व र नेते लालकृ ण अडवाणी यांनी यांचा गौरव लोकनेते असा के ला होता.
अितशय दुलि त अ या पारधी समाजात यांनी जग याची उमेद िनमाण के ली .आपणही मोठं होऊ शकतो .
स मानाने जगू शकतो, हा िव ास पारधी समाजात यांनी िनमाण के ला. महारा ाचे उपमु यमं ी झा यानंतर काटोलहग याकडे पारधी व तीवर ते गेल.े तेथील अव था, यांचे होणारे शोषण ल ात घेऊन याच ठकाणी यांनी पारधी
व यांना गावाचा दजा देऊन

येक व तीत र ता, वीज, पाणी देऊन शाळा उभा आिण भट या-िवमु ां या सम याचा

अ यास कर यासाठी एक अ यास सिमती नेम याची घोषणा के ली. पुढे 11 माच 1997 रोजी अितशय अ यासू
ी. िभ. रा. उफ दादा इदाते यां या अ य तेखाली भटके िवमु
या देशातील भटके िवमु
यासाठी यांनी भटके -िवमु

यांना स े या

जाती जमात या अ यासासाठी सिमती थापन झाली.

वाहात आण याचे

ेयसु ा गोपीनाथरावजी मुंडे यांनाच जाते.

महामेळावा, पंढरपूर 22 जानेवारी 2004 रोजी आयोिजत के ला होता. तसेच 6 मे 2010

रोजी िनयम 193 अ वये लोकसभेत ओबीस या वतं
ओबीस ची वतं

ि मव

जनगणनेची मागणी के ली होती. सन 2021 या जनगणनेत

जनगणना कर याचा िनणय क सरकारने घेतला आहे. यामुळे वतं

भारतात थमच इतर मागास

वगाची अिधकृ तपणे आकडेवारी िमळे ल. इतर मागास वग कवा ओबीसी हा सामािजक दृ

ा व शै िणक दृ

ा

मागासले या वग (समाज) आहे. भारतात ब सं य समाज हा मागासलेला आहे. या ब सं य मागास समाजापैक जो जा त
मागास आहे तो 'मु य मागास' समज या जातो. याला अनुसूिचत जाती-जमात

हटले जाते. या मु य मागासांप े ा कमी

मागास असले या समाज घटकांना 'इतर मागास' ठरिव यात आले आहे.
आज अनेक जाती जमाती आर ण मागत आहेत. व यातील अनेक जाती जमात या माग यां याय अस या तरी
आर ण कती ट े यायचे याब ल काही शा ीय पाया उपल ध नाही. 2021साली होणा या जनगणनेत आ ा ओबीस चा
एक काँलम असेल. अशी जनगणना वतं भारतात थमच के ली जाणार आहे. भारतात जनगणनेची प त इं जांनी आणली
व पिहली जणांना 1871 साली झाली होती. यानंत र दर दहा वषानी जनगणना होत असे. यात जातीिनहाय मािहती
घेतली जात असे. यानुसार इसवी सन 1931 साली झाले या जनगणनेत जातीिनहाय मािहती उपल ध आहे. यानंत रची
जनगणना 1941 झाली होणार होती.पण, ते हा दुसरे महायु

सु अस यामुळे जनगणना के ली नाही. यानंत र 1947 साली
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देश वतं झाला व 1951साली वतं भारतातील पिहली जनगणना कर यात आली. मा , 1871 सालापासून 1931 पयत
झाले या जनगणना व 1951 तर झाले या वतं भारतातील जनगणना यात एक मह वाचा फरक आहे. वतं भारतातील
सरकारने जातीिनहाय जनगणना बंद के ली आहे. ते हा असे व होते हे आप याला जातीिवरिहत समाज बनवायचा आहे िनमाण करावयाचा आहे. पण आजचे वा तव वेगळे आहे. आपणास राजक य जीवनातील 'जात' या घटकाचे अि त व मा य
करावे लागले आहे.आज जी िनरिनरा या जात या लोकसं येची आकडेवारी मांड यात येते, ती 1931 साल या
जातीिनहाय जनगणनेचा आधार घेऊन दली जाते. यामुळे गोपीनाथरावांनी लोकसभेम ये ओबीस या वतं जनगणनेची
मागणी कर यास िवशेष मह व ा झाले आहे.
अथात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे िवमु

भट या समाजा या िवकासासाठी या योगदानाचा आवाका फार

मोठा आहे. तो अंश पाने वरील माणे मांडला असता पुढील िन कष िनघतात.
1) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी िवमु

भट या जाती-जमात या व यांना गावाचा दजा देऊन व तेथे शाळा

उभा न यांना समाजा या मु य वाहात आण याचे काय के ले.
2)महारा ातील िवमु

भट या जाती जमाती या िवकासासाठी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी आप या राजक य

स ेचा वापर के ला.
संदभ टपा
1)http://divya marathi.bhaskar.com sep. 01. 2919
2) मुकनायक 9आ टोबर 1920,वसंत मून संपा., डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बिह कृ त भारत(1927-1927) आिण
मूकनायक (1920)शै िणक िवभाग महारा शासन मुंबई 1990. पेज मांक 413.
3)vishal josh.marathi.gov.in
4) उपरो .
5)HTTPS://hi.m.wikipedia.org.
6) www.shasannama
7)gosip4u
8)mr.m.wikipedia.org
9) www.mahamtb.com
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26
ऊजचे अमोघ

ोत, सामा यातील असामा य नेतृ व : लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े
ा. ही.बी.गायकवाड
ािणशा

िवभाग ,

वै नाथ कॉलेज , परळी- वैजनाथ , िज हा बीड , महारा

तावना:मागील व या शतकातील महारा ाचा राजक य इितहास लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यां या नावािशवाय पूण होऊ शकत
नाही, यांचे अमोघ काय हे िवसा ा व एकिवसा ा शतकाम ये संपूण भारत देशातील समुदायातील नाग रकांना प रिचत
आहे. यांना लोकनेता हणून ब जन समाजाने दलेली पदवी िह यां या कायाच एक
गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म ना ा, िज हा बीड या छो

े

मानांकन आहे. लोकनेते

ाशा गावाम ये झाला परं तु आप या या छो

यांनी आप या नेतृ वाची मु तमेढ रोवली आिण यां या या असामा य नेतृ वाचे एक अमोघ ऊजचे

ाशा गावातूनच
ोत महारा ाम ये

तसेच देशांम ये िनमाण झाले आिण हणूनच यांना लोकनेते ही उपाधी िमळाली.
महारा व देशातील सव

ांची उ म जाण असणारा एक ाम पातळी पासून ते देश पातळी पयत सव कामांचा अनुभव

असणारा नेता हणून आपण लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेबांना ओळखतो. खरेतर िवधानसभे पासून ते संसदेपयत यांची
दूरदृ ी सवसामा य भारतीय लोकांना माहीत होती. या देशाचे ते एक महान
गुण हा असामा य होता तसेच

येक

होते. यांचा समाजाम ये िमसळ याचा

ला नावासिहत ओळखणारा एक असामा य बु ीचा नेता हे आप या देशाला

लाभलेले भा यच होते. खरेतर यांचा ज म सवसामा य कु टुंबाम ये झाला परं तु आप या प रि थतीची जाणीव यांनी
शेवट या

ासापयत ठे वली व यश वीपणे ती यां या प ात यां या कु टुंिबयाकडू न पुढे होत आहे.

भारत देशातील लोकांच दुदव मानावे लागेल क मुंडे साहेबांची साथ ही आप याला खूप कमी काळापुरती लागली यांचा
ज म 1949 या साली झाला व ते आपणा सवाना सोडू न 2014 म ये गेले. 1949 ते 2014 या यां या काळाम ये यांचे
कतृ व व नेतृ व या देशाला पाहावयास िमळाले.
खरे तर मी परभणी िज

ातील झरी या गावचा, लहानपणी मी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचे नाव पेप रम ये तसेच

टी हीवरील बात यांम ये सतत ऐकायचो मा या मनाम ये याच वेळेस एक

कारचे कु तूहल िनमाण झाले होते आिण

योगायोगाने मला नोकरीची संधी वै नाथ महािव ालय, परळी वैजनाथ येथे 2005 साली ा झाली आिण याच वष
िडसबर 2005 साली जवाहर िश ण सं था, परळी वैजनाथ चे अ य
झाली आिण ते आम या कॉलेजचे अ य

हणून लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबांची िनवड

झाले. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यां या कतृ वाचा, नेतृ व कायाचा थोड यात आढावा

मी या संशोधन पेप र म ये मांडत आहे.
िश ण :लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे ाथिमक िश ण िज हा प रषद, ना ा, या शाळे म ये झाले तसेच मा यिमक िश णासाठी
यांनी परळी वैजनाथ येथील िज हा प रषद हाय कू लम ये वेश घेतला यानंत र महािव ालयीन िश ण हे अंबाजोगाई
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येथील योगे री महािव ालयात 1972 म ये बी.कॉम. िह पदवी घेऊन यांनी पूण के ले व यानंत र यांचा राजक य वास
सु झाला.
अिखल भारतीय िव ाथ प रषद :योगे री महािव ालय, अंबाजोगाई येथे िशकत असताना यांनी आप या नेतृ वाची चुणूक सव थम िव ाथ िनवडणूक
म ये दसून आली. यां या मागदशनाखाली िव ाथ संसदे या िनवडणुक म ये यांनी आप या गटातील उमेदवाराला
िनवडू न आणले , यांनी अिखल भारतीय िव ाथ प रषदे या अनेक शाखा तसेच िव तार क देशातील तसेच महारा ातील
वेगवेग या गावांम ये थापन के ले आिण अिखल भारतीय िव ाथ प रषद म ये वतःला यांनी सम पत के ले, याच
कायाचा उपयोग यांना रा ीय नेतृ व कायाम ये झाला.
रा ीय वयंसव
े क संघातील सहभाग व काय :लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेब अंबाजोगाईला िशकत असताना महािव ालयाम ये यांना रा ीय वयंसेवक संघा या
चळवळीची ओळख झाली . महािव ालयीन वातावरणाम ये यांना मोदजी महाजन यांचा सहवास लाभला व नंतर मै ीचे
पांतर ना यां म ये झाले . या काळाम ये यांनी परळी येथे सु ा रा ीय वयंसेवक संघाचे काम के ले आिण आिण संघाचा
चार व सार यांनी बीड िज

ाम ये चांगलाच जवला. यानंत र यांनी पुढील िश णासाठी पुणे येथे जाऊन पुढे रा ीय

वयंसेवक संघाची पूणतः सेवा व स यता मोतीबाग पुणे येथे के ली. यानंत र यांची कायवाहक हणून िनयु
यानंत र यांनी िव ा या या

झाली.

ासाठी अनेक आंदोलन व मोच काढले तसेच मराठवाडा िवकास आंदोलन काढू न िविवध

ांची उकल के ली. यानंत र आंदोलनाम ये ब जन समाजाचा समावेश क न यांचे काय पूण वास नेले या संगी यांना
आणीबाणी या काळात तु ं गवासही सोसावा लागला परं तु न डगमगता यांनी आपले काय असेच पुढे चालू ठे वले व
सव थम 1978 साली िवधानसभेची पिहली िनवडणूक लढवली. परं तु या िनवडणुक म ये यांना पराभव प करावा
लागला.पुढे रे नापुर मतदार संघातून त बल पाच वेळेस ते िवधानसभे म ये िनवडू न आले.
राजक य कारक द
ी.

मोद महाजन व लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे या भाजप या िशलेदारांनी पंचवीस वषापूव बीड या महारा ा या

ामीण भागातून िनवडणूक चाराला ारं भ के ला व नंतर या दोघां या चाराने संपूण महारा ाम ये चार दौरे व प ांची
पाळे मुळे महारा ा या ामीण भागात घ

जवली नंतर या दोघांनी मराठवाडा, िवदभ आिण पि म महारा म ये फ न

जनसंघा या िमणिमण या पणती पासून भाजपला रा ीय पातळीवर ने याचे मोठे काम ी. गोपीनाथ मुंडे व मोद महाजन
या दोघांनी के ले या दोघां या चंड मेहनतीमुळेच भाजपाम ये व र जातीम ये असले या ने या ऐवजी आता तेथे ब जनाचे
चेहरे दसू लागली याचाच प रणाम हणून संपूण भारताम ये भाजपाची ताकद वाढू लागली.
“घार उडे आकाशी पण ितचे ल

िपलापाशी” या उ

माणेच लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे िवशेष ल य हे मराठवाडा,

बीड आिण परळी म ये असायचे . वया या पंचिवसा ा वष

यांनी अिखल भारतीय िव ाथ प रषदेचे काम करीत ते

सव थम 1978 साली अंबेजोगाई तालु यातील उजनी गटातून िज हा प रषदे या िनवडणुक त उभे रािहले व पिह यांदाच
चंड मतांन ी िनवडू न आले . आिण याच काळात यांचे नेतृ व आिण कतृ व महारा ा सिहत संपूण भारताने पािहले . मुंडे
साहेबांनी पिह याच

य ात बीड िज हा प रषदेची िनवडणूक रा यभरात सवािधक मतांन ी िनवडू न येऊन आपली व

भाजपाची पाळे मुळे यांनी मराठवा

ाम ये घ रोवली. सु वातीला जनसंघ ते भाजप असा वास यांनी मोद महाजन
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यां या बरोबरच के वळ मोटरसायकलवर खां ावर शबनम बॅग घेऊन पूण मराठवाडा यांनी पजून काढला आिण यावेळेस
यांनी भाजपचे 14 उमेदवार िनवडू न आणले.
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची वया या पि तसा ा वष भारतीय जनता युवा मोचा या अ य पदी िनवड कर यात
आली. यानंत र यांचे काम िव तारत गेल,े नंतर ते भाजपचे महारा

सरिचटणीस झाले आिण यांनी बीड िज

गेवराई मतदार संघातून िवधानसभेत वेश के ला या सव वासाम ये यांना यांचे राजक य गु

ातील

ी. वसंतराव भागवत

यांचे अमू य मागदशन लाभले. खरेतर भाजपा ा णी चेह याचा प होता या प ाला या उ वग यां या ितमेतून बाहेर
काढ याचे काम लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी के ले व यांनी भाजप प

हा महारा ातील तळागाळापयत पोहोचला

आिण समाजातील िविवध घटकातील त ण ने यांची फळी यांनी उभी के ली आिण याचबरोबर ओबीसी हा संपूण समाज
आप या बरोबर कसा राहील याचीही यांनी िवशेष काळजी घेतली. या यां या कतु वाला वग य

ी. मोदजी महाजन

यांचे सहकाय लाभले.
लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे यांनी मंडल आयोग थापन झा यानंतर शेतक यांचे
खासदार झा यानंतर संसदेम ये मांडले.
यां या जीवनातील सव

खूप गांभीयाने िवधानसभा तसेच

ी मुंडे साहेब यां या राजक य वासाचा िवचार के ला तर 1990 ते 1995 हा

म काळ होता असेच हणावे लागेल कारण यांनी एकाच वेळेस अनेक आघा

ावर स ाधारी

प ाला जेरीस आणून आपले कतु व आिण नेतृ वाचा ठसा उ या महारा ला दाखवून दला. यां या याच कतृ वामुळे
स ाधारी प सैरभर झाले . यांनी याच वेळेत अनेक गु हेगारी तसेच राजकारणातील ने यां या
सव जनतेसमोर आणला आिण

ाचाराचा

ही यांनी

यांनी वतःचे एक राजक य वलय िनमाण के ले. यांनी अनेक संघष या ा काढ या व

यां या या संघष या ेचा फायदा सवसामा य जनतेला िमळाला व भाजप हा एक पयाय होऊ शकतो असे सव थम
महारा ातील जनतेला पटवून दे यात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यश वी झाले.
खरे तर यां या कतृ वामुळे महारा ा या िवधानसभे या 1995 या िनवडणुक म ये भाजपला न भूतो न भिव यती असे
अभूतपूव यश िमळाले आिण मुंडे साहेबां या कतृ वामुळे यांना उपमु यमंि पद िमळाले. यां या या झंझावातामुळेच काँ ेस
प ाला रा यात थमच पराभव प करावा लागला. उपमु यमं ी असताना सु ा यांनी मुंबई मधील गु हेगारी आटो यात
आणली व थेट अनेक गु हेगारांना तुरंगात पाठवून दले. उपमु यमं ी असताना यां या कु शल नेतृ वाखाली यांचा
नावलौ कक वाढतच गेला तसेच उपमु यमं ीपदाचा बरोबरच ऊजा व

ह यासार या मह वा या खा यांची जबाबदारी

सु ा पाणी समथपणे सांभाळली आिण एक अ यंत यश वी उपमु यमं ी हणून ते नावाजले जाऊ लागले. यां याकडे
येणारा

येक

हा आपले काम होणारच या िव ासाने यायचा आिण मुंडे साहेब या िव ासाला जागायचे यानंत र

यांनी बीड िज हा लोकसभा िनवडणूक लढवली आिण चंड मताने ते सव थम लोकसभेम ये बीड िज
मुंडे साहेबांची राजक य घोडदौड चालू असतानाच यांना अनेक ध े सहन करावे लागले

ातून िनवडू न गेले.

यां यामुळेच िनवडू न आलेले

अनेक नेते पु हा यां यापासून दुरावू लागले. परं तु या सव घटकांचा आप या वतःवर प रणाम न होऊ देता, मन िवचिलत
न होऊ देता ते जोमाने कायाला लागले व वतः याच कतु वाने भाजपा प
यांनी मो

ा

माणात

मराठवाडा न हे तर अ

या महारा ाम ये

जवला. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे नाव संपूण भारत देशात गाजू लागले. बीड िज हा

गोपीनाथराव मुंडे यांचा िज हा हणून ओळखला जाऊ लागला आिण या िज

ांम ये जेव

ा सहकारी सं था, िज हा

प रषद, पंचायत सिम या, पतसं था, बाजार सिम या, िज हा बँक,नगरपािलका या सवावर भाजपाची स ा आण यात मुंडे
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साहेबांचा सहाचा वाटा होता, यांचा हाच भाव तळागाळातील लोकांना तसेच यांची वतः बरोबर घेऊन जा याची
हातोटी आिण एक राज बड

ि म व लोकांना भुरळ पडू लागले. आिण याच कारणामुळे ते लोकनेते हणून जा तच चिलत

झाले . नंतर 2014 साली ते पु हा एकदा बीड मतदारसंघातून संसदेम ये खासदार हणून दुस यांदा चंड मतांनी िनवडू न
गेले. आिण यांना सव थम क ीय मंि मंडळाम ये थान िमळाले.
ी. नर मोदी यां या नेतृ वाखाली पिह यांदाच भारताम ये भाजप सरकार क ाम ये ब मताने स ेत आले आिण यानंत र
यांनी मंि मंडळाम ये लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचा समावेश के ला. यांचा शपथिवधी 26 मे 2014 रोजी झाला व ी.
गोपीनाथराव मुंडे यांना ाम िवकास मं ालय हे ित च
े े खाते िमळाले यां या

पाने तळागाळातील लोकांना बरोबर

घेऊन जाणारा एक ामीण भागातील नेता आज क ीय मंि मंडळाम ये मंि पदावर िवराजमान झाला होता.
पण िनयतीला काही गो ी मा य नसतात याचाच
तसेच महारा ातील, देशातील मुंडे साहेबावर अपार

यय 03 जून 2014 या दवशी सवाना आला. हा दवस भाजपासाठी
म
े करणा या असं य लोकांना आला. भाजप प ाचे ये नेते आिण

क ीय ामिवकास मं ी लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे यांचा द लीव न मुंबईला ये यासाठी िवमानतळाकडे जात असताना
अचानक अपघात झाला व ते आप या सवाना पोरके क न सोडू न गेले. खरेतर शासक य िनवास थान आिण िवमानतळ हा
अव या अ या तासाचा वास परं तु या तीस िमिनटांम ये हो याचं न हतं झालं आिण मुंडे साहेब आप याला सोडू न गेले.
यां या

पाने हा ऊजचा अमोघ

ोत अचानक थांबला आिण सव महारा व देशाला मागे ठे वून ते आप या मधून िनघून

गेले असे हणतात " जो आवडतो सवाना, तोची आवडे देवाला या उ

माणे ते आप या सवाना सोडू न आप याच

खां ावर सव कामाचे ओझे ठे वन
ू पुढे िनघून गेले यां या या कायाला ि वार अिभवादन
जनसेवच
े े बांधन
ु कं कण, ि भुवन सारे घेई जकू न
अपूण अपुले दृढ सहासन, नीत भजतो मानवतेला

संदभ:१) आगलावे दीप -संशोधन प ती शा

व तं ,े िव ा काशन ,नागपूर , थमावृ ी 2000.

2) आंधळे पी .के .- वंजारी बंजारी खंड 1,2. सुराक त
3) इदाते िभ .रा.- वंिचत वगाचे

काशन, नािशक थमावृती 1999

आिण रा ीय वयंसेवक ,संघ भारतीय िवचार साधना, पुण,े काशन फे ुवारी 2005.

4)डॉ शेप बाबासाहेब-- लोकनेते गोपीनाथ मुंडे जीवन आिण काय, िच मय काशन,औरं गाबाद, थमावृ ी िडसबर 2018 .
5) इदाते िभ .रा.- वंिचत वगाचे

आिण रा ीय वयंसेवक ,संघ भारतीय िवचार साधना, पुण,े काशन फे ुवारी 2005.
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27
II राजकारणातील धुरंधर नेतृ व : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे II
डॉ.िवजय एच.नागरे
ाचाय,
एन.एन.महािवदयालय, दुसरिबड ता. सदखेड राजा िज.बुलढाणा

तावना:
गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे (िजवन कालखंड 12 िडसबर 1949 ते 03 जुन 2014) हे मराठी भारतीय राजकारणी
होते.सुरवातीपासुनच जनसंघ व भारतीय जनता पाट या प ाचे सद य होते. यांनी इ.स.2009 पासुन भारता या संसदीय
राजकारणाम ये बीड लोकसभा मतदारसंघातुन ितिनधी व के लेले आहे.ते भारतीय जनता प ाचे लोकसभेतील उपनेते होते
(इ.स.2012) यापुव 14 माच 1995 ते 1999 या काळात ते महारा ाचे उपमु यमं ी व गृह मं ी होते.भारतीय जनता
पाट या सभेला गद खेचणारे व े व जनपाठ बा असलेले महारा रा यातील नेते हणुन यांची ओळख होती.महारा ा या
राजकारणात ते एक बळ राजक य पुढारी समजले जात. यां या बाबतीत भाजपचा भुिमगत तरातला काम करणारा नेता
असेही हटले जाते.रा ीय पातळीवरील भाजपचे नेते हणुन यांची ओळख होती. यांचे सोबत महारा रा यातील भाजपचे
आमदाराची मोठी फळी होती.ते मुळचे मराठवाडयातील असून यां या घराम ये राजक य पाडबळ न हते.राजक य वारसा
न हता.राजकारणाम ये संघष करीतच तळागाळा या राजकारणापासुन ते क ातील

ामिवकास या खा यापयत पदभार

संभाळलेला होता.िडसबर 2010 म ये पु यात आयोिजत कर यात आले या समारं भात भाजपचे जे नेते लालकृ ण अडवाणी
यांनी यांचा गौरव लोकनेता (लोकनायक) असा के ला.अ यायािव द संघषाची नुसती तयारी न हे तर िजदद नवािवचार,नवे
तं

ान एकु णच जे नवे चांगले ते हवे असा उ साही असलेला लोकसंपक नेता भाजपाला जनमाणसात थान िमळु न देवन
ु

आिण िवशेषत:उपेि त सोिशत वगात एक िव ास िनमाण के ला.राजकारणाम ये अनपेि तपणा अपयश आणी िजवघेणी
पधा यां या शेवट या णापयत यांना सामना करावा लागला.
िजवनप रचय :
मुंडे साहेब यांचा ज म िबड िज हातील परळी तालुकयाम ये ना ा या गावी सामा य शेतकरी कुं टु बात 12 िडसबर
1949 रोजी वडील पांडुरंग व आई लबाबाई यां या कु शीत ज माला आले यांचे आई वडील पंढरपुर या वारीत सहभागी
होत असे यांचे वडील अखंडवारी करीत असत आई व वडीलां या वारकरी सां दायाचा भाव यां यावर होवुन वया या
चौदा ा वष पंढरपुरची वारी पायी के ली. यानंत र सात वष िनयिमत वारी के ली. यादर यान मराठवाडयाम ये

ी े

भगवान गडाचे महंत संत भगवान बाबा यां या अ यातमाचा यां यावर भाव होता आई व वडीलासोबत भगवानबाबाचे
कतन ऐक यासाठी ते जात असत. घरची आ थक प र थीती िबकट होती. यां या वडीलांचे 1969 म ये िनधन झाले यां या
आई व थोरले भाऊ पंडीत अ णा मुंडे यांनी वत:चे िश ण बाजुला ठे वन
ु यांचे िश ण पुण कर यासाठी जबाबदारी
उचलली. यांचे धाकटे बंधु

ंकट मुंडे हे होते. यांचा िववाह 21 मे 1978 ला यांचे िम

यां याशी आंबेजोगाई येथे झाला यांना पु

र

नसुन ितन क यार

मोद महाजन यां या भिगनी

ा

पंकजा,ि तम व यश ी यांनी वंशाचा दवा हणुन
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पु ाकडे बघ याची समाजाची दृ ी बदल यास िनि तच यां या कतु वातुन मुंडे साहेबांना पु र

नाही असे ते असताना

तयांना जाणवु दले नाही.
िश ण वाटचाल :
मुंडे साहेब यांचे ाथिमक िश ण िज हा प रषदे या शाळे त व महािवदयालयीन बीकॉम पयतचे िश ण अंबेजागाई येथे
झाले.अंबेजोगाई येथील योगे री िश ण सं थे या वामी रामानंद ितथ महािवदयालयात वािण य शाखे या ि दतीय वषात
1969 म ये पुण झा यावर ते पुढील िश णासाठी पु याला गेल.े पुणे येथे बीके सबिनसे

वामी रामानंद ितथ

महािवदयालयाचे ाचाय होते ते समाजवादी िवचारसरणीचे होते यांचा भाव गोपीनाथ मुंडे व मोद महाजन यां यावर
झाला यांना यां या िवषयी आदर होता. यांचे िवचारसरणी संघाची असुनही इतर मतिवचार बददल दुरा ह न हता. यांनी
चार दशकापुव िबड या महािवदयालयात िवदयाथ संसदे या िनवडणुका लढु न राजकारणाचा

ीगणेशा के ला याच

दर यान मोद महाजन यां याशी मै ी जुळली आणी आयु या या शेवटपयत ती टकवली.
राजक य वाटचाल :
मोद महाजन व गोपीनाथराव मुंडे या भाजपा या िशलेदारांनी त बल 25 वषापुव बीड या महारा ा या

ािमण

भागातुन िनवडणुक चाराचा ारंभ के ला होता.या दोघांनी सव महारा भर चाराची झांजावतीने उभा महारा

पजुन

काढला होता.सुरवातीला जनसंघ आणी नंतर भाजपाचा

ािमण

चार करताना यांनी प ाची पाळे मुळे महारा ा या

भागात घटट जवली होती.मुंडे महाजन ही जोडगोळी मराठवाडा िवदभ आिण पि म महारा यांनी पायांखालुन घातला
होता.संघा या िश तब द पठडीतुन बाहेर प ाला सवसमावेशक आणी देश ापी व प दे यासाठी वंसतराव भागवतांनी
यांना बळ दले एका अथाने सरजांमी नेतृ वाला पयाय
के ले.सुरवाती पासुनच मतदारसंघावर ल

हणन भागवतांनी मराठवाडयाला एक स म नेतृ व उभे

ठे वावे असे मोदमहाजन यांचे हणणे होते. यामुळे मुंडेचे ल

नेहमीच िवशेषत:

मतदारसंघावर असायचे वया या 25 ा वष 1970 म ये परळीत अखील भारतीय िवदयाथ प रषदेचे काम करीत
असताना संघा या संपकात आले यांचे कतृ व बह लागले याच दर यान यां या राजक य कारक द ची सुरवात 1978 म ये
बीड िज हातुन अंबेजोगाई तालु याम ये उजनी गटातुन पही यांदाच िज हा प रषदे या िनवडणुक त निशब आजमावले
होते.ते पही यांच य ात िज हाप रषदे या िनवडणुक त उजनी या गटातुन रा यात सवािधक मतािध याने िनवडु न आले
होते.1980 म ये रेणापुर िवधानसभा मतदार संघातुन िनवडु न आले.तसेच 1990 आिण 1995 म ये देिखल याच मतदार
संघातुन ितिनधी व के ले.1980 ते 1982 या दर यान भाजपा युवा मोचाचे देशा य
उपा य

पद व यानंतर भाजपचे रा ीय

पद भुषिवले रा यात युतीची स ा असताना यांची उपमु यमं ी पदी िनवड झाली.ते 2009 म ये पिह यांदाच

लोकसभेवर िनवडु न गेले होते.
1978 म ये इं दीरा प ाचे 12 आमदार फोडु न शरद पवारांनी िवरोधी प ाबरोबर हातिमळवणी क न वसंतदादा चे
सरकार पाडले आिण शरद पवार यांनी महारा ाचे मु यमं ी हणुन शपथ घेतली पवार साहेबांन बरोबर आलेले 12
आमदार आिण जनता प यांची आघाडी पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने बनली आिण यांचे नेतृ व पवार साहेबांनी के ले
ते हा शरद पवार साहेब यांचेशी भाजपने युती के ली आिण पुलोद सरकार थापन के ले.जनसंघ ते भाजप अशी मोद महाजन
यां याबरोबरीने गोपीनाथराव मुंडेची वाटचाल झाली.बीड मतदार संघात मोटरसायकल व न गोपीनाथरावांनी भाजपसाठी
चार करत असताना खादयांवर शबनम आिण पायी .सायकल,मोटरसायकल यांचा वापर क न यांची ओळख िनमाण झाली
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ा वष 1980 म ये भारतीय युवा मोचाचे

पदी िनवड कर यात आली.1982 म ये महारा भाजपचे सरिचटणीस झाले. यापुव 1980 साली बीड िज हातील

गेवराई मतदार संघातुन यांनी िवधानसभेत
होते.1985

वेश के ला. 1985 म ये लोकसभे या िबड मतदार संघातुन पराभुत झाले

या िवधानसभा िनवडणुक म ये यांना गेवराई मतदार संघातच काँ ेसचे पंडीतराव द ड यांनी पराभुत

के ले.1985 मधील हा पराभव वगळता या नतंर यांनी पराभवाची संधी ित पधाना िमळु दली नाही .तसेच झाले या
पराभवाने खचले नाही. यांचेकडील व ृ व व नेतृ व अिधकािधक िवकिसत करत गेल.े सात याने जनसंपक वाढिवला
लोकांम ये िमळु निमसळु न काम के ले स ा नसतानाही अनेक

सोडिवले. यांनी काम करत असताना िवरोधी प ातील आहे

कवा आप या प ातील आहे असा भेदभाव के ला नाही. यामुळे

येक जाती धमातील

नी यांना ि वकारले .

भारतीय जनता प ाची जनसामा याकडे वाटचाल :
प ाम ये जे व अनुभवी नेते असुन सु दा या सवाना मागे सारत 1986 म ये देशा य
ठरले आिण तेथुनच भाजप या वाटचालीला वेगळे वळण िमळाले.1987 म ये शेतक यां या
मोचा काढु न शासनास कजमु

पदावर िनयु

ला पा

ावर महारा ात कजमु

कर यास भाग पाडले हा भाजपा या कार कद त इितहासातील सवात मोठा मोचा मानला

जातो.समाजातील अनेक आदोलने हातात घेतली आिण यातुनच प ाचा िव तार होत गेला या राजक य वाटचालीत
वंसतराव भागवत हे गु होते. ा हणी चेह यां या भाजपाला यांनी सवसामा याचा चेहरा बनव यासाठी तळागाळापयत
पोहचिव याकरीता िविवध समाजघटकातील ने यांची फळी उभी के ली.ओबीसी हा भावशाली घटक जवळ करणे आव यक
आहे हे वसंतराव भागवत यांनी ओळखले होते.महाजना या जोडीला मुंडे यांना पुढे आण यात आले व मुंडे यांनी यांचा
िव ास साथ क न भाजपचा राजक य पाया घातला.1992 ते 1995 या कालावधीत मुंडेनी िवधानसभेतील िवरोधी प
नेतेपद संभाळले.िवरोधी नेतेपदी असताना राजकारणातील गु हेगारीकरण िवरोधात यांनी आवाज उठिवला अनेक
अ यासपुण मांडुन िवरोधी प

ने याची स्ंवत

दला.आर ण,मंडळ आयोग,शेतक यांचे
हा यां या िजवनातील सव

ितमा िनमाण के ली. यांनी मुदया या राजकारणावर भर

गांभीयाने घेतले यां या राजक य िजवनाचा िवचार के यास 1990 ते 1995

म काळ होता. यांनी एकटयाने आताचे रा वादीचे शरद पवार यां या िवरोधात जोरदार

आघाडी उघडली होती आिण यांना जेरीस आणले राजकारणा या गु हेगारीचा मुददा घेवुन संपु रा यभर दौरा करीत शरद
पवार यां या िवरोधात रान उठिवले होते.जे.जे.ह याकांडातले आरोपी पवार साहेबाबरोबर िवमानात होते हे िस द
के ले,जळगाव मधील से स कॅ डल यां या आरोपानंतरच के स होवु शकली प पु कलानी यांचा

ाचार उघडक स आणला

शरद पवारांनी राजकारणाचे गु हेगारीकरण के ले अस याचे यांनी हटले होते.राजकारणाचे गु हेगारीकरण हो श द योगही
यावेळस अि तवात आला.तसेच शरद पवारांनी गु हेगाराना आ य द याचे लोकांसमोर मांडले.गोवारी ह याकांड
असो,वडाई

करण असो यांनी याबाबत आवाज उठिव यामुळे ही

करणे लोकासमोर आली.आिण यावर कारवाई

झाली.1995 म ये ते स ातरण झाले याम ये राजकारणा या गु हेगारी या िवरोधात रा यभर काढलेली संघष या ेचा
सहाचा वाटा होता याच काळात यांनी महारा ा या कानाकोप यात दौरे के ले आिण शेतकरी शेत-मजुर यांना प ा या
जवळ आणले अव या चाळीसीत

भावशाली नेता हा ठसा यांनी उमटवला.1990 या दशकात मुंडे यांनी दाखवलेला

झुंजारपणा हा इ.स.1995 साली भाजप आिण िशवसेना युतीची स ा ये यात सहाचा वाटा बनला.
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िवधानसभे या 1995 म ये झाले या िनवडणुकात मुंडेनी भाजपला अभुतपुव यश िमळवुन दले.गोपीनाथ मुंडे यांनी
शरद पवार यां या िवरोधात जोरदार उघडलेली आघाडी यांचे ित बब मतपेटीत उमटले.काँ ेस प ाचा रा यात थमच
पराभव झाला.भाजप-िशवसेना युतीस 288 पैक 138 जागा िमळा या तर काँ ेस प ास 80 जागावर समाधान मानावे
लागले.या िनवडणुक नंतर स ेवर आले या भाजप सेने या मंि मंडळात थान दे यात आले व रा याचे नवे मु यमं ी हणुन
गोपीनाथ मुंडे यांचा 14 माच इस 1995 रोजी शपथिवधी झाला.इ.स.1995 ते इ.स.1999 या कालखंडात दर यान ते
महारा ाचे उपमु यमं ी होते. महारा चे उपमु यमं ी या कार कद त यांचा कु शल शासक हणुन नावलौक क होता.
यांनी महारा ा्रत उजा व गृह यासार या मह वा या खा याचीही जबाबदारी सांभाळली.गोपीनाथराव उपमु यमं ी
हणुन अ यंत यश वी झाले रा यातील लोकां या िहताचे

न मांडणारा तडफदार आमदार हणुन यांचा लौ कक आहे

. यांनी गु हेगारीकरणावर अंकुश लावला. वीजिन मती वाढिव यावर भर दला सव खा यांना मागदशन क न रचना मक
बदल घडवुन आण याची

मता दाखवली आहे. शासन प दतीवर यांनी एक वेगळी छाप पाडली आहे तसेच सरकार

समोरील सम यांचे समाधान कर यात यांनी
आहे.उ कृ

शासक

हो यासाठी

सम याचा

ावी य िमळवले आहे.मुंडे यांनी
अ यास, वत:चे

शासनावर चांगली पकड बसवली

मत, शासक य

यं णेवरील

पकड,योजने या

अमलबजावणीतील उणीवा दुर करणे,लाभाथ शी संपकसाधने,योजने या अमलबजावणीसाठी साधनांची जुळवाजुळव क न
ती योजना यश वीरी या राबिवणे याबाबत गोपीनाथ मुंडे यश वी झाले आहेत.
आणीबाणीम ये मुंडे साहेबांचे योगदान :
आणीबाणी नंतर यांनी मराठवाडयातील िनवडणुक लढवली होती रा ीय वयंसेवक संघा या मुशीत घडलेले साखर
कामगाराचे लढव ये आणी चळवळीचे नेते हणुन यांची याती होवु लागली याच दर यान माजी पंत धान व.इं दीरागांधी
यांनी देशावर लादले या आणीबाणीला यांनी कडाडु न िवरोध के ला .आणीबाणी या काळात यांना तुरंगात डाब यात
आले. यांचे नेतृ व हे चळवळीचा अखंड

ोत होता व मोद महाजन यांचावरती यांची अपार िन ा होती आणीबाणी नंतर

यांनी िनवडणुक लढवली होती आमदार खासदार होवुन परंतु स े या बाहेर रा न साखर कामगारासाठी ंचंड योगदान
दले . वातं यो र काळापासुन मुंडे आिण महारा ातील साखर कारखाना आिण कामगार हे सिमकरण होवुन बसले
होते.महारा ा्रात साखर कारखा या या कामगाराची संघटना सव थम यांनीच बांधली होती आिण गेली 50 वष या
कामगारांची अ ाहत पणे नेतृ व के ले साखर कामगारांना संघटीत कर याची जबाबदारी ि वकारली यांनी कामगारा या
याय ह ासाठी वेळोवेळी साखर स ाटांशी आदोलना या मा यमातुन लढा दला . यांनी वत:ला चळवळीत झोकु न दले
याअखेर पयत यां या िवचारावर ठाम राहीले .अ भागी असायचे कामगाराचे नेते यां याशी यांची कायम ओळख
असायची. महारा ातील राजकारणावर भाव पाडतील असे हाता या बोटावर मोज याइतके नेते असतील. यात गोपीनाथ
मुंडे ठळकपणे उठु न दसतात.आप या 35 वषा या राजक य कारक द त अनेक चढउतार अनुभवले या या ने याने
राजकारणात आपले वत:चे असे िवशेष थान िनमाण के ले आहे.भारतीय युवा मोचातुन राजक य कारक द ला

ारंभ

झालेला हा नेता देशा या संसदेतील िवरोधी प उपनेता या पदावर यश वीपणे काम क न आपला कतु वाचा ठसा उमटवत
आहे िह महारा ासाठी अ यंत अिभमाना पद अशी बाब आहे भारतीय जनता प ासार या हदु ववादी प ाचे नेते असुनही
यांची ितमा अ यंत पुरोगामी आिण सवसमावेशक राहीली आहे.महारा ा्र या
यांनी आपले काम सु ठे वले आहे.रा यासमोरील

ाची जाण आणी सामािजक भान ठे वुन

सोडव याची तळमळ आिण यासाठी अथक मेहनत घे याची तयारी
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संगी र यावर उतर याची धडाडी,याचबरोबर कायक याचे आिण लोकांचे संघटन

कर याचे कौश य.संसदीय कामकाजाचा गाढा अ यास,अ यंत

भावी वकत्◌ृ व आिण कत व असे सवगुणसंप

नेतृ व

भारतीय जनता प ाला लाभले,हे या प ाचे भा य तर आहेच,पण महारा ा्रचेही भा य आहे,असेच हणावे लागेल मोद
महाजन यां या मृ युनंतर सव साथीना यांनी आधार दला. मोद महाजन यांचे स े साथी गोपीनाथ मुंडे हे दोघेही बीड
िज हातील होते तरीसु दा ते महारा ा्रशी एक प झाले होते.आणीबाणीनंतर गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठवाडयातुन
िनवडणुक लढवली होती.रा. व स या मुशीत घडलेले साखर कामगाराचे लढव ये आिण चळवळीचे नेते गोपीनाथ मुंडे माजी
पंत धान व.इं दरा गांधी यांनी देशावर लादले या आणीबाणीला गोपीनाथ मुंडे यांनी कडाडु न िवरोध के ला.आणीबाणी या
वेळी यांना तु ं गात डांब यात आले होते.गोपीनाथ मुंडे हणजे चळवळीचा अखंड

ोत होता.िवशेष हणजे गोपीनाथ मुंडे

यांची मोद महाजन यां यावर अपार िन ा होती.आणीबाणीनंतर गोपीनाथ मुंडे यांनी मतदारसंघातुन िनवडणुक लढवली
होती आमदार खासदार होऊन परंतु स े या बाहेर रा न साखर कामगारासाठी हे समीकरणच होऊन बसले होते.महारा ात
साखर कारखाना कामगारांची संघटना सव थम गोपीनाथ मुंडे यांनीच बांधली आिण गेली प ास वष यांनी या कामगारांचे
अ ाहतपणे नेतृ व के ले साखर कामगारांना संघ टत कर याची जबाबदारी वीकारली यांनी कामगारां या यायह ासाठी
वेळोवळी साखर स ाटांशी आंदोजना या मा यमातुन लढा दला. यांनी वत:ला चळवळीत झोकु न दले.ते अखेरपयत
यां या िवचारावर ठाम राहीले अ भागी असाये कामगाराचे नेते अशीच यांची कायम ओळख राहीली गोपीनाथ् मुंडे अखंड
कायरत असायचे.
स्ंसदीय लोकशाही अिधक मजबुत करायची असेल तर िवरोधी प नेता हा अं यंत भावी व अ यासु असला पाहीजे ते
यां या म ये होते यामुळे ते अनेक

ाना चांगला याय िमळवुन देत यां या प ात यांना नेहमीच दु यम दजाची भुिमका

आली. यां या नेतृ व वाढीला मयादा पड या अस यातरी यांनी सतत आप या कामा या जोरावर कतृ वाचा ठसा उमटवला
आहे.शरद पवारांसारखे प

बदलुन कतबगारी या जोरावर मोठ होता आले असते परंतु

येक वेळी आलेली संधी डावलुन

यांनी प िन ा मह वाची मानली इतर ने या माणे ते काँ ेसम ये सु दा जावुन चांग या पदाचा उपभोग घेतला असता परंतु
यांनी प िन ा सोडली नाही भारतीय जनता प ाम ये यांचा बरोबर असले या ने यापे ा यां या म ये असलेले नेतृ व गुध
सव

असुनही सु दा भाजपाचे रा ीय अ य

पद िमळु शकले नाही तरी सु दा यांनी यां या हाताखाली कामे करणा या

लोकांना ती पदे द यानंतरही यांना कमीपणा वाटला नाही.तसेच यांच्◌े घराम ये बंडखोरी झाली तरी ते डगमगले नाही
यांनी आपले कामे सु च ठे वली

मोद महाजन गे यानंतर यांचा राजकारणातील दबदबा कमी होईल असे वाटत

असतानाही सु दा यां य नेतृ व गुणाने व व कु व गुणाने यांनी तसे होवु दले कवा तशी प र थती होवुनही ते डगवगले
नाही.
पवार घराणे व मुंडे घराणे यांचा वैचारीक संघष :
यांचे मोठे बंधु पंडीत अणा तसेच िज हाप रषद हे अ य

पद ,साखर कारखाना संचालक पद िज हाबँकेचे संचालक

पद अशी अनेक मोठी पदे भुषवीली पुत याला िवधानप रषदेवर आमदार के ले तरी देखील रा वादीचे नेते अिजत पवार
यां या भावाखाली येवुन यांनी बंडखोरी के ली.ही बंडखोरी प ांतगत न हती तर

य

यांचेिवरोधीत के लेले बंड होते

तरी ते िवचलीत झाले नाही या प र थतीवरही यांनी मात के ली. सेना भाजप युतीची स ा आन याकरीता अथक प र म
के ले काँ ेस व शरद पवारां या नेतृ वातील सरकार खाली खेच यासाठी यांनी महारा भर रान उठवले यांला िसमा न हती
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रा यभर संघष या ा काढु न या संघष या े या माधयमातुन यांनी पवार सरकारिव द वातावरण िनमाण के ले.िशवसेना
बाळासाहेब ठाकरे आिण गोपीनाथ मुंडे हे दोन नेते पवार सरकारवर तुटुन पडले होते. यावेळी मुंबई महानगरपालीके चे माजी
उपायु

गो.रा.खैरनार यांनी राजकारणात गु हेगारीकरण होत अस याचे गोपीनाथ मुंडे साहेबासोबतच हटले होते. यामुळे

सरकार िवरोधी वातावरण िनमाण होवुन या बद यात यांना फळही िमळाले ते हा ते रा याचे उपमु यमं ी आिण गृहमं ी
झाले ते वत: या कतृ वा या जोरावर.या पदा या काळात यांनी मुंबईतील टोळी यु दाला लगाम लावला होता ते
टोळयांचे कदनकाळ ठरले होते इतके सगळे असुनही शरद पवारासारखे झेप यांना घेता आली नाही तसा िवचार के ला तर
भाजप या व र ा या धोरणामुळे यां या िचज झाले नाही ए हढे मा
प रषद म ये पराभुत कर याचे शत चे

य

खरे अिजतदादा पवार यांनी यांना बीड िजलहा

चालवले होते शरद पवार िव दा गोपीनाथ मुंडे यां या तील िशत यु द

अिजतदादा यांनी गोपीनाथ मुंडे यांना ध ा दे यासाठी पुढाकार घेतला.धनंजय मुंडे या नाराज पुत याला घेरले आणी याला
रा वादीत आणले.थोरले बंधु पंडीत अ णा यांचा भावबंदीक चा वाद टोकाला गेला.व अिजतदादा यांनी यां या कु टुंबाम ये
दुरावा िनमाण के ला.यावेळी एकही िज हातील एकही मोठा नेता सोबत नसताना खासदारक लढणे यां या दृ ीने
ख याअथान राजक य अ मीतेची लढाई होती.परंतु यांनी ही लढाई एकहाती लढवली .आिण जनसम न आपलया बाजुला
वळिव यात ल िणय यश िमळवले.अशा प र थतीम ये थोरले बंधु पंडीत अणणा,पुतणे धनजयं मुडे व जावई क यांचा
पराभव कर यास ते यश वी ठरले. यांनी सामािजक शै िणक सं थाया

े ाम ये सु दा भरीव कामगीरी के ली सहकारी

आणी खाजगी साखर कारखाने चालवुन दाखवले यासाठी यांनी नेहमी मराठवाडा आणी यांत बीड िज हाला अिधक
ाधा य

दले.अशाच एक मराठवाडा िवदयापीठा या नामातंर चळवळी बददलतु ं ग वास सु दा भोगावा लागला

होता.अ याच मराठवाडया या ेमापोटी यांनी एकदा िशवसेनेला सु दा िवरोध के ला होता.पण मोदमहाजन वगवासी
झा यावर युतीसाठी म य थाची भुिमका महाजनानंतर स मपणे िनभावली आहे पण द ली या राजकारणाने यांना कायम
दुलि त ठे वले
व.यशवंतराव च हाण, व.शंकरराव च हाण यां या मृ युनंतर नेतु वाची िपढी उभी राहत असताना महारा ाला
महाजनाचा ध ा बसला महाजनाची पोकळी भ न िनघ यापुव च िवलासराव देशमुखांना िनयतीने नेले.पाठोपाठ मराठी
माणसाचा आधार व बाळासाहेब ठाकरेही कालवश झाले.आता अ या उरते ती फ

एका माणसावर अन ती

हणजे

गोपीनाथराव मुंडे रा या या न हे तर देशा या राजकारणात यांचे योगदान मह वाचे आहे कब ना पंत धान पदावर
िवराजमान हो याची

मता यांचे म ये होती धम, जात, पंथ, देश या सगळया मयादापलीकडे यांचे िवचार होते.

संकट काळात सहका यांचा दुरावा :
महारा ाचे राजकारण मोठया िहमतीने यांनी के ले ते राजकारणात पुढे जायला लागले तसे

यांचे अनेक सहाकरी

यांचेपासुन दुर जावु लागले.मा या दुरावले या लोकांमुळे यां या थानाला फारसा ध ा लागलेला नाही. यांचे सोबतचे
अनेक मोहरे इतर प ाम ये जात अस यामुळे यांचे श

वर याचा प रणाम होत असेल पण ते अि त विहन झाले नाही या

पडझडीचा फायदा रा वादी काँ ेस ने घेतला यांचे जवळचे िनकटवत माजी खासदार जय सगराव गायकवाड रा वादीत
गेले ितथे यांना खासदारही कर यात आले परंतु रा वादीचे खरे व प कालातंराने यां या ल ात आले आिण पु हा ते
भाजपम ये

जु झाले योचे दुसरे िनकटचे सहकारी उदयन राजे भोसले काँ ेस म ये गेले यांचे सम क माजी खासदार

हरीभाउर् राठोड हे ही काँगेसम ये गेले , काश आबा शडे , काश मुंदडा,अमर सग पंडीत,पीपी मुंड,े असे कतीतरी नेते यांना
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सोडु न काही रा वादी म ये तर काही काँगे्रसम ये दाखल झाले परंतु पु हा मुंडे साहेबाबददल असलेली िन ा आ था मुळे ते
पुनह भाजपवासी झाले होते यांचे जावई मधुसुधन क े हेही सु दा अिजतदादा या सोबत रा वादी म ये गेले होते.
इ.स.2009

या ऑ टोबर मिह यातील िनवउणुक

यांनी बीड लोकसभा मतदारसंघातुन लढवली.बीड लोकसभा

मतदारसंघातुन हणुन िनवडु न येताना भाजपचे आमदार गोपीनाथ मुडे यांनी रा वादी काँ ेसचया रमेश कोकाटे यांना 1
लाख 40 हजार 952 मतांनी पराभव के ला होता बीड लोकसभे या अटीतटी या िनवडणुक या िनिम ने भाजपचे नेते
गोपीनाथ मुंडे यां या क या पंकजा पालवे िनवडणुक या

चारात उतर या हो या. यांनी ओटयावर,बाजेवर, चावडीत

जाऊन लोकां या भेटीसाठी घेत या, 300 गावांम ये सभा आिण 400 गावाना भेटी द या. यामधुन यांनी आपले नेतृ वगुण
िस द के ले.मु य हणजे गोपीनाथरावांचे जे जे कटटर िवरोधक होते यां या घरी जावुन काका मी आता आलीय असे सांगुन
अनेक ठकाणी कटुता िमटिव याचा

य

के ला .बीडमधील मतदार पंकजालाच गोपीनाथरावांची राजक य वारस मानु

लागले. गोपीनाथरावा या यशात वुमन ऑफ द मॅच हणुन पंकजा पालवेचा उ लेख के लाच पािहजे
भाजपने खासदार गोपीनाथ मुंडे यांची महारा ाचे भाजप

भारी हणुन नेमणुक 11 जुलै इ.स.2009 रोजी के ली

आहे.महारा ा्रात इ.स.2014साली होत असले या िवधानसभा िनवडणुकांची धुरा लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे
यां यावरच सोपिव याचा िनणय आरएसएस आणी भाजप बैठक त घे यात आ याचे समजते. यानुसार मुंडे महारा ात
िवधानसभा िनवडणुकांची जबाबदारी घेतील.
िज हातील स ा थापन :
बीड िज हा हा गोपीनाथराव मुंडेचा िज हा हणुन ओळखला जातो या िज हात ते जे हणतील तेच मानले जायचे
एके काळी ते हणतील ती पुव दशा होती.िज हा प रषद,पंचायत सिमती,बाजार सिमती,िज हा बँक,नगर पालीका आदी
स ा थानावर आमदार मुंडेचा दबदबा होता .िज हात

बळ िवरोधक कोणीच नस यामुळे सव जातीधमा या लोकांना

हाताशी ध न यांनी राजक य वैभव उभे के ले पण नंतर याला ओाहेटी लागत गेली 2007 म ये बीड िज हाप रषद
िनवडणुक नंतर भाजप म ये पानगळ सु

झाली

ताप स ळके ,सुिनल धस यांनी रा वादी म ये गेल.े 2009

या

िवधानसभे या िनवडणुक वेळी भाजपने उमेदवारी न द यामुळे िभमराव घ डे,तळे कर यांचे सोबत फारकत घेवुन रा वादी
म ये वेश के ला तसेच 2012 म ये के ज िवधान सभे या वेळी उमेदवारी न द यामुळे डॉ.नयना िशरसाट हया अप

उ या

राही या.
संसदीय लोकशाही अिधक मजबुत करायची असेल तर िवरोधी प नेता हा अ यंत भावी आिण अ यासु अस याची
गरज आहे.ते सव गुण गोपीनाथ मुंडे यां या म ये अस यामुळेच आजवर अनेक

ांना चांगला याय िमळाला यां या

प ाम ये यां या वाटयाला नेहमी दु यम भुिमका आली अस यामुळे राजकारणात यां या नेतृ व वाढीला मयादा पड या
अस या तरी यांनी सतत आप या कामा या जोरावर कायकतृ वाचा ठसा उमटवला आहे.शरद पवारां माणे प बदल क न
आप या कतबगारी या जोरावर यांना मोठे होता आले असते.पण

येक वेळी आलेली संधी डावलुन यांनी प िन ा

मह वाची मानली नारायणरा राणे यां या माणे मुंडे यांनाही काँ ेस प ाने अनेकदा खेचुन घे याचे य

के ले.मोठमोठया

पदांचे गाजर यांना दाखवले.पण मुंडेनी प िन ल
े ा अिधक मह व दले.भाजपा या रा ीय पातळीवरील अनेक ने यांपे ा
कचतही अनेक ने यापे ा

म वाम ये कसलीही कमतरता नसताना सव

पदाचा राषटीय अ य पदाचा मान यांना

िमळु शकला नाही.तुलनेत लहान असलेले िनतीन गडकरी यांना रा ीय अ य

कर यात आले तरी देखील यं◌ा या
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हाताखाली काम करणे मुंडेनी कमीपणाचे मानले नाही अगदी अलीकडे यां या घरातुनच बंडखोरी झाली,तरीदेखील ते
डगमगले नाहीत.
िनरोप :
03 जुन 2014 चा उजाडला तोच भाजपसाठी अशुभ बातमी घेऊन प ाचे ये नेते आिण क ीय मं ी गोपीनाथ मुंडे
द लीव न मुंबईला जा यासाठी िवमानाकडे िनघाले होते.मुंडेचे द लीतील शासक य िनवास थानात आिण िवमानतळ हा
अवघा अधा तासाचा
यांना आपले

वास.पण तेवढया वेळात हो याच न हत झाल आिण गाडीला झाले या अपघातात गोपीनाथ मुंडे

ाण गमवावे लागले.गोपीनाथराव मुंडे यांचा मृ यु 03 जुन 2014 ला द लीम ये झाला.पिह यांदा भाजप

सरकार क ात ब मताने स ेत आले होते यानंतर मं याचे शपथिवधी झाले 26 मेला गोपीनाथ मुंडे यांनी क ीय मं ीपदाची
शपथ घेतली.मुंडे

ित च
े े मानले जाणारे असे

ामिवकास मं ालय िमळाले होते.पण यानंतर घात झाला आिण बीड

िज हासह संपुण महारा ा्र या पदरी िनराशा आली.
03 जुनला 21 लोधी इ टेटस िवमानतळा या दशेने जात असतानाच काळाने यां यावर घाला घातला.गोपीनाथ मुंडे
लोधी इ टेट न िनघा यावर पृ वीराज रोड तुघलक रोजचे इं टरसे
गाडी उभी होती गाडीत यांचे पीए आिण

असले या मागावर पोहोचले यावेळी िस लवर यांची

ाय हर होतो.यावेळी उज ा बाजुने येणा या इं िडका गाडीची धडक मुंडे या

गाडीला बसली.यात मुंडे समोर या सीटवर आपटले यानंतर यांना अ व थ वाटु लागले सकाळी 6.20 या सुमारास ही ट
ना घडली यांना तातडीने गणालयात हलव यात आले मा काही वेळातच डॉ टरांनी यांचा मृ यु झा याचे घोिषत के ले.
संदभ –
1.दैिनक वृ प े
2.मािसके मधील लेख
3. दवाळी अंक मधील लेख
6.भारतीय जनता प ाचे मािसक द ली
.7.भाजपा वेबसाईट .
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मराठवा

ाचा लोकनेता गोपीनाथ मुड
ं े यांचे मुि लम समुदायासाठीचे काय
डॉ झाक र पठाण
औरं गाबाद

वातं यनंतर संयु
जोखडातून मु

महारा ाचा लढा महारा ात उभा रािहला, यात नुकतेच 17 स टबर 1948 ला मराठवाडा िनझामा या

झाला होता. पुढे नवीन पवाची सु वात होणार होती, गरज होती ती लोकक या यासाठी झटणारे आिण या

समुदायाला भिव यात नवीन दशा दे याची, आिण या पिव

भूमीत नवनवीन समाज सुधारक,लोकनेते उदयाला आलीत

यांनी जनक याण साधले कारण नवीन समाज यांना उभा करावयाचा होता ,मराठवा
होते, यासाठी िव ानाची कास ध न नविनमाण करायचे होते ,नाव उ ोगधंद,े

ाचे मागासलेपण घालवायचे

वसाय,सु

कर यासाठीचे उपाय करणे

काळाची गरज होती,आिण याच ताकतीवर मराठवाडा उभा रािहला.
मराठवा

ाचा म य भागात असलेले बीड िज हा आिण यात पु हा परळी वैजनाथ तर सां कृ ितक दृ

ा िस

कारण परळी परळी तालु याला ऐितहािसक वारसा लाभलेला आहे . भारतातील बारा यो त लगापैक मराठवा

होतेच
ात तीन

योित लग आहेत यापैक परळी वैजनाथ येथील वै नाथ हे एक योित लग हणून ओळखले जाते. हा भाग पूव पासूनच
मागासलेला होताअशा मागासले या िज

ात 12 िडसबर 1949 या वष नामदार गोपीनाथराव मुडे यांचा ज म परळी

तालु यातील नाथरा या गावी झाला, यावेळी नुकतेच मराठवाडा मु
लहानपणापासूनच नेतृ वगुण अस यामुळे या मराठवा

झालेला होता.

ा या भूमीपु ाने अनेक सामािजक,राजक य,सां कृ ितक काय के ले.

एका वंजारी कु टुंबातून ज माला येऊन पुढील सात िपढीचा उ ार यांनी के ला,हे करीत असतांना के वळ वतःचा समाज न
बघता,दिलत,मुि लम,मारवाडी,मराठे ,व इतर समाज बांधवांसाठी काय के ले, यामुळेच ते लोकनेते झाले.
आर.एस.एसशी जडलेले असतांना,भाजपाची िवचार सारणी याची
बांधवांसाठी या तळमळीने यांना कधी प

ेरणा होती . परंतु रा

िन मती आिण समाज

आिण इतर िवचारसरणी चा भाव होऊ दला नाही यातच यांचे

े व

जाणवते.ऊसतोड कामगार असतील कवा उदोगधंद,े िविवध शेतक यां या सम या असतील या चौफे र बाजूने सतत काय
के ले.रा याचे गृहमं ी असतांना यांनी के ले या कामाची दखल इितहासाने घेतली आहे. यांनी दिलत आिण मुि लम समाज
साठी देखील खूप काय के लेले आहे हणूनच यांचा मुि लम कायकता पाशा पटेल आिण यांचे असं य मुि लम कायक याची
लाट संपूण बीड िज

ाम ये आज ही दसते हे या ठकाणी नमूद करवायशे वाटते.आमचे िम

यां यावर एक िवशाल मा सखोल ंध िलिहला असून तो आज बीड िज

ा या

डॉ.बाबासाहेब शेप यांनी

येक घराघरात जाऊन पोहचला आहे

, यातील काही आठवणी मी खाली नमूद क इि छतो...
लोकनेने गोपीनाथराव मुंडे साहेबानी मुि लम समुदाय साठी असं य काय के ले. जे हा ते गृहमं ी होते यांनी खलील गो ी
के या
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1) जे हा मुंबई बॉ ब फोट झाला यावेळेस िवनाकारण ब सं य मुि लम समुदायलाच जवाबदार ध न तु ं गात टाक यात
आले ते हा तो अ याय होत हे जे हा गोपीनाथरावां या ल यात आले ते हा टाडा या 35 मुि लम कै ांना जािमनावर
सोडले.
2) मुि लम धमा या सणासुदीलाच टागट क न िविश प तीने दंगे घडिवले जात हणून कायदा व सु

व तेमाफत यांनी

सुरि तता धान के ली
3) बकरी ईद ला कु बानी दे याव न अनेक वाद िनमाण झाले िवशेषतः मालेगाव या संदभात अशावेळी ह त ेप क न तो
माग लावला
4) िडसबर 1997 चा मुंबई येथील इजतमाला संपूण देशातून 10 ते 15 लाख मुि लम लोकांनी हजेरी लावली,ते हा
गोपीनाथराव मुंडे खंबीरपणे मुि लम समुदाया या बाजूने उभे रािहले व सवाची सुरि तता, या या दररोज या अडचणी वर
मात करीत हा ए हडा मोठा धा मक काय म यश वी क न दाखिवला.
5) मुंबई या योितबा फु ले माकट समोरचे हज हाऊस तयार होऊन पडले होते मा एका कँ टीन या वादामुळे ते बंद पडले
होते ते हा गोपीनाथ जी नी ह त ेप क न हज हाउस लोकांसाठी खुले के ले. यामुळे हज ला जाणा यांची सोय लागली.
6) मुंबई या मिशदीचे
े वाढिव याने हा

े वाढिव यावर भर दला यामुळे लोकांना र यावर नमाज पठण करावे लागत होते मशीद चे
िमटला

7) उदू मा यमांची शाळा,कॉलेस सु

कर यास

ो साहन दले,आखिलयत किमशन र के ले व मुि लमांना शासना या

िविवध योजनेत समािव के ले,OBC म ये मुि लमांचा समावेश के यामुळे नौका रत मुि लमांना सवलती िमळू लाग या.
8. अखिलयत किमशन र

के ले यावेळी भारतीय जनता पाट ला खूप बदनाम के ले, परंतु स य हे आहे क

आखिलयत किमशनमुळे मुि लमांना फायदा झालेला नाही. काँ ेस सरकारने मत ा ीसाठी अखिलयत किमशन
के ले परंतु या सिमतीला कोण याही कारचे अिधकार ह

थापन

दले नाहीत असे ह व अिधकार नसले या नसले या सिमतीला

बंद के ले. यामुळे मुि लम समाजाचे नुकसान झाले नाही तर यांना अनेक सवलती िमळा या आहेत.
9. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठा या वतं

उदू िवभागाचे उ ाटन त कालीन महारा ाचे रा याचे

मु यमं ी गोपीनाथराव मुंडे यां या ह ते झाले होते या काय मा या अ य
अ

व नागरी पुरवठा मं ी

अकादमीतफ एक लाख

थानी डॉ. र फक झके रया तर मुख पा णे

ी ह रभाऊ बागडे होते. यावेळी मुंडे हणाले क , उदू िवभागात या िवकासासाठी उदू

पये तर रा य शासनातफ 1 लाख 50 हजार

पये दे यात येतील या काय माला

ये

वातं यसेनानी गो वदभाई ाफ ,इ कलाब दैिनकाचे संपादक ी हा न रशीद यांची उपि थती होती
अशाप तीने लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जी नी के लेले सव समावेशक काय आज ही िवसरता येत नाही, यां या या
कायमुळेच ते लोकां या मनात बसले यांना लोक पुजू लागले
अशा या मराठवा

ा या भूमीपु ाला ि वार अिभवादन.

संदभ.
1. डॉ टर बाबासाहेब लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जीवन आिण काय िच मय काशन औरंगाबाद थमावृ ी 2018.
2. दैिनक त ण भारत औरंगाबाद माननीय ी गोपीनाथराव मुंडे वाढ दवस िवशेषांक 12 िडसबर 1996.
3.दैिनक नवश

मुंबई ी लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे वाढ दवस िवशेषांक 12 िडसबर 2000.
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4. दैिनक लोकस ा लोकनेता वाढ दवस िवशेषांक 12 िडसबर 2003.
5. अ यंकर वा.ना - नेतृ वाचे पैलू , ेहवधन पि लके शन हाऊस

काशन ,पुणे 1996.
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राजकारणातील धुरंदर नेतृ व: लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े
घुगे अनंत शंकरराव
के .के .एम. कॉलेज, मानवत.( हगोलीकर) जी. परभणी. [म.रा.]
सारांश:
गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचे महारा ातील आघाडीचे व मह वाचे सव साम याचे सवसमावेशक नेते होते. ते जसे रा य
पातळीवर भाजपचे नेते होते तसेच रा ीय पातळीवरचे सु ा नेते होते. जमीन तरावर काम करणारा धुरंदर लोक नेता
अशी यांची ओळख होती. गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी शेतकरी, शेतमजूर, उसतोड कामगार, क करी मजूर वग, इतर मागास
वग, कमचारी वग, ि या, अबला, अपंग, या सवसामा यांचे

सोडव यासाठी संपूण महारा ात अनेक मोच काढले,

मोठमोठी आंदोलने उभी के ली व संघष क न याय िमळवून दला. हणून यांना संघष नेता, झुंजार व लढव या नेता असे
हणतात. गोपीनाथ मुंडे एक िवचार होता व स ा प रवतनाच वादळ होत. काही िविश मुठभर उ वगापयत मया दत
असलेला भाजप प तळागाळातील जनतेपयत ने याचे काम मुंडे साहेबांनी के ले आहे व कां ेस व रा वादी कां स
े प ाला
स म भाजप चा पयाय लोकांना दला. १९९५ म ये महारा ात िशवसेना व भाजप युतीचे सरकार आण यात मुंडे साहेबांचा
फार मोठा वाटा होता. अनेक वष ते आमदार व खासदार होते. अनेक वप ीय व इतर प ातील मात बर ने यांना मागे
टाकू न ते पुढे गेले. ते महारा ाचे उपमु यमं ी, गृहमं ी व उजामं ी झाले ते यां या कतृ वा या बळावर. युती या काळात
भाजपने नेहमी दु यम भूिमका वीकार यामुळे िशवसेनेने यांचावर कु रघोडीचे राजकारण के ले व यामुळे मुंडे यांची गोची
झाली, यांचे राजक य ि म व आिण कतृ व संकुिचत रािहले. यां यात नेतृ व गुण असूनही यांना मु यमं ी होता आले
नाही. ते भाजपचे लोकसभेतील उपनेते होते. गोपीनाथ मुंडे हे मरा वा ातील मोजे ना ा ता. परळी जी. बीड. चे होय.
यांना कोणताही राजक य वारसा न हता. संघष करीत यांनी १९१४ म ये देशा या मंि मंडळात क ीय मं ी हो यापयत
मजल मारली.
नमुना श द: गोपीनाथ मुंडे, धुरंधर लोकनेता, उपमु यमं ी, महारा .
तावना:
१२ िडसे बर १९४९ या वष मौजे ना ा ता. परळी जी. बीड या छो ा या खे ात वडील पांडुरंग व आई ली बाबाई
यां या पोटी ज मले या गोपीनाथ नावा या एका अ पभूधारक शेतक या या महान मुलाने पुढे आप या कतु वाने भारत
देशात इितहास घडवला. यांचे ाथिमक िश ण िज हाप रषदे या शाळे त झाले. गोिपनाथाने वया या १४ ा वष
पंढरपूरची वारी पायी चालत के ली. आई-वडीलांसोबत सोबत गोपीनाथ भगवान बाबाचे क तन ऐक यासाठी भगवान
गडावर जात असे. घराम ये धा मक वातावरण होते यामुळे यां यावर चांगले सं कार बालवयातच झाले होते. अ यंत
गरीब प रि थती असतांना यां या विडलांचे िनधन गोपीनाथ अवघा २० वषाचा असतांना ई.स. १९६९ म ये झाले. यांचे
पुढील िश ण यांची आई ली बाबाई व मोठे बंधू पं ीत अ ा मुंडे यांनी के ले.
अंबाजोगाई येथे वामी रामानंद तीथ कॉलेज म ये बीकॉम शाखेत िश ण घेत असतांना यांनी वग ितिनध ची िनवडणूक
लढवली होती आिण येथूनच यां या राजक य वासाला सुरवात झाली. कॉलेज म ये िशकत असतांना यांची मोद महाजन
यां याशी मै ी झाली. यांचे पदवी नंतरचे िश ण पुणे येथे झाले. १९७० म ये ते परळीत अिखल भारतीय िव ाथ प रषद
या िव ाथ संघटने या चळवळीत स य असतांना जनसंघा या स पकात आले व अशा कारे इथून पुढे ते प ीय
राजकारणात आले. १९७८ म ये यांचे ल
मोद महाजन यांची बिहण
ा महाजन यां याशी झाले. व यांना पंकजा,
ीतम व यश ी या तीन मुली झा या. अगोदर जनसंघ व नंतर भाजप म ये ते स य रािहले आिण यांची राजक य
कारक द सु झाली.
िव ष
े ण:
गोपीनाथ मुंडे साहेबांची कमभूमी सुरवातीला बीड िज हा होती नंतर मा महाजन व गोपीनाथ मुंढे या दोन िम ांनी पूण
महारा भर सुरवातीला सायकलवर, नंतर मोटार सायकलवर व नंतर चारचाक वाहनाने झंझावाती चार दौरे काढले व
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यामुळे उभा महरा ढवळू न िनघाला. अशा कारे यांनी प ाची पायाभरणी पूण महारा ा या ामीण भागात के ली.
काही मोज या उ िशि त वगाचा हा प यांनी तळागाळातील गोर गरीब सव सामा य जनतेपयत पोहचवला. मुंडे
साहेबांनी ा णी चेह या या ितमेतून भाजपला पूण बाहेर काढले होते. संपूण महरा ात प ाचा िव तार के ला व प ाची
पाळे मुळे खे

ापा

ा पयत घ रोवली. यामुळे मुंडची ओळख एक कणखर, धुरंदर, झुंजार लोकनेता हणून व भाजपची

ओळख रा ीय प
हणून उ या महारा ाला झाली. २५ जून १९७५ ते २१ माच १९७७ या काळात देशात पंत धान
इं दरा गांधी यांनी आणीबाणी लावली होती याला गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी जोरदार िवरोध के ला होता यामुळे यांना
तु ं गात जावे लागले होते.
मुंडे साहेब १९७८ म ये पिह यांदा व पिह याच य ात बीड िज हा प रषदेसाठी अंबाजोगाई तालु यातील उजनी गटातून
रा यात सवािधक मतािध य घेऊन िनवडू न आले होते. १९८० म ये पिह यांदा गेवराई िवधानसभा मतदार संघातून
आमदार झाले आिण यांनी पिह यांदा िवधानसभेत वेश के ला. १९८० ते १९८२ दर यान वया या ३५ ा वष ते
महारा रा य भारतीय जनता युवा मोचाचे पिहले अ य झाले व यानंतर ते भाजपचे रा ीय उपा य झाले. यानंतर
मा १९८५ म ये बीड लोकसभा िनवडणुक त मुंडे साहेबांचा पराभव झाला. १९८५ म ये महरा रा य िवधानसभा
िनवडणुक तही गेवराई मतदार संघात कां ेसचे पंिडतराव द ड यांनी मा यावेळी ी गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचा पराभव
के ला. यानंतर मा इथून पुढे यांची िवजयी घोड दोड सु रािहली व कोण याही िनवडणुक त यांचा पराजय झाला नाही
आिण यांनी पुनः कधीही मागे वळू न पिहले नाही. वया या अव या ३७ ा वष अनेक जे व मात बर ने यांना मागे टाकू न
ते १९८६ या वष भाजप देश अ य झाले. गोपीनाथ मुंडे साहेब देश अ य झा यानंतर यांनी प ाचा िव तार
कर यावर भर दला, अनेक वलंत
ावर आंदोलने के ली, मोच काढले. व भाजपला जनसामा या या
ाला वाचा
फोडणारा प असा नवा आयाम, नवा चेहरा िमळवून दला. १९८७ म ये महरा ात शेतक यां या
ावर इितहासातील
सवात मोठा रा य ापी मोचा मुंडे साहेबांनी काढला. १९९० म ये पु हा ते रेणापूर मतदार संघातून आमदार झाले. यां या
अ यासू, झुंजार, लढाऊ व ब आयामी ि म वामुळे १९९२ म ये यां या वकतुवा या गुणामुळे प ाने यांना महारा
रा य िवधान सभेतील िवरोधी प नेते पद दले. १९९२ ते १९९५ या काळात िवरोधीप नेतेपदी असतांना यांनी अनेक
अ यासपूण मांडले व स ाधारयांना जेरीस आणले होते. व नंतरही मुंडे साहेबांनी रा या या राजकारणातील
गु हेगारीकरणाचा मु ा घेऊन रा यभर दौरे के ले, आवाज उठवला, व शरद पवार यात कसे गुंतले आहेत हे जनतेला पटवून
दले होते. यासाठी यांनी िशवनेरी ते िशवतीथ संघष या ा काढली व शरद पवार यांना पळता भुई थोडी के ली होती.
यांनी जे.जे. याकांडातले आरोपी शरद पवारांसोबत िवमानात होते हे िस क न जनतेला दाखवले. प पू कलानी याने
पै याचा
ाचार के ला हे मुंडे साहेबांनी उघडक स आणले. तसेच जळगाव से स कॅ डलम ये ाथिमक मािहती अहवाल
(F.I.R.) मुंडे साहेबां या दबावामुळेच दाखल झाला होता. वडराईची घटना व गोवारी ह याकांड या सव करणात मुंडे
साहेबांनी आवाज उठवला व रान पेटवले यामुळे िह करणे जनतेसमोर आली व सरकारला याची दखल घेऊन या
करणातही कायवाही करावी लागली. अशा कारे मुंडे साहेबांची शरद पवारांना तोडीसतोड देणारा नेता, जनतेचा
लोकनेता,
ाचार िवरोधी नेता, व छ ितमा असणारा, िनभ ड, कणखर, संघष नेता अशी ितमा जनमानसात तयार
झाली. १९९० या दशकात मुंडे साहेबांनी जो लढव या संघष के ला, शरद पवार सरकार िव
वातावरण तयार के ले,
यामुळे १९९५ म ये भाजप िशवसेना युतीचे सरकार स ेवर आले. १९९५ म ये ते पुं हा एकवेळ रेणापूर मतदार संघातून
आमदार झाले व यांना महारा रा य मं ी मंडळात उपमु य मंि पद िमळाले. १९९५ ते १९९९ या काळात ते युती
सरकारम ये उपमु यमं ी होते. तसेच ते रा य् मंि मंडळात क ीय उजा मं ी व गृहमं ी होते. सरकारम ये यांनी यांची
जबाबदारी अ यंत स मपणे सांभाळली व उ म, कु शल शासक, यश वी उपमु यमं ी व नेता हणून गौरव व नावलौ कक
ा के ला. मुंडे साहेबांनी अनेक धडक व धाडसी िनणय घेतले तसेच िवकास कामही के ली. १९९९ व २००४ म ये दोनवेळा
ते पु हा रेणापूर िवधानसभा मतदार संघातून िनवडू न आले होते व सलग २००९ पयत आमदार होते. २००९ म ये ते बीड
लोकसभा मतदार संघातून पिह यांदा लोकसभेवर िनवडू न आले व २००९ ते २०१४ पयत खासदार होते. या िनवडणुक त
यांनी त बल १ लाख ४० हाजार ९५२ मतांनी रा वादी कां ेसचे उमेदवार रमेश कोकाटे यांचा पराभव के ला होता.
यावेळी पंकजा मुंडे यांनी घरोघरी जाऊन डोर टू डोर असा जी ीने चार के ला व त बल ४०० गावांना भेटी द या व ३००
गावांम ये सभा घेत या. पंकजानी िवरोधकांची मने जकली व िनवडणूक जक यास सकारा मक वातावरण तयार झाले.
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अशा कारे पंकजानी वतःतील नेतृ व गुणाची चुणूक जनतेला दाखवून दली आिण यामुळे ते वा पासूनच लोक पंकजाला
गोपीनाथ मुंडे साहेबांची राजक य वारस मानू लागले. आिण खरच पुढे २०१४ म ये पंकजा रा य मं ी मंडळात क ीय मं ी
झा या व ीतम मुंडे खासदार झा या. ११ जुलै २००९ म ये मुंडे साहेबांना प ाने महारा रा य भाजप चे भारी क न
ई.स. २०१४ म ये होऊ घातले या लोकसभा िनवडणुकांची जबाबदारी टाकली. यानंतर साहेबांची २००९ म येच प ाने
लोकसभेतील भाजपचे उपनेते हणून नेमणूक के ली. २०१०मधे यांनी जनगणनेत ओबीसीची वेगळी गणना क न वेगळी
न द करावी आशी मागणी पिह यांदा माननीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी के ली. १२ िडसे बर २०१० म ये पु यात आयोिजत
के ले या समारंभात लालकृ ण आडवाणी यांनी यांचा गौरव लोकनेता असा के ला होता ते वा पासून मुंडे साहेबांना सव
महारा लोकनेता हणू लागले. १४ माच २०११ या दवशी मुंडे साहेबां या नेतृ वाम ये मुब
ं ई म ये ‘मा फया राज हाटाव’
मोचा काढला होता. २०११ म येच मुंडे साहेबांनी जनलोकपाल िवधेयकावर अ ा हजारे यांना पाठ बा जाहीर के ला होता.
०३ ऑ टोबर २०११ रोजी बीड म ये मुंडे साहेबांनी उसतोड कामगारांसाठी उसतोडणी वाढवून िमळ यासाठी ‘िनधार
मेळावा’ आयोिजत के ला होता. २०१२ म ये मुंडे साहेबांची प ाने भाजप चे लोकसभेतील उपनेते हणून िनवड के ली व
तसेच गोवा िवधानसभे या िनवडू क चारासाठी व उ र देश िवधानसभा िनवडनुक तही २०१२ मधेच प ाचे टार
चारक हणून मुंडे साहेबाची भाजपने नेमणूक के ली होती. याच काळात मुंडे साहेबांनी दु काळी भागाचा दौरा के ला.
२०१३ म ये भाजपचे क ीय िनवडणूक सिमतीत मुंडे साहेबांचा समावेश कर यात आला. २०१४ म ये मुंडे साहेब पु हा
लोकसभेत खासदार हणून िनवडू न आले व पंत धान नर मोदी सरकार या मं ी मंडळात क ीय मं ी हणून यांचा
समावेश झाला होता. पण द ली न परळीला स कारासाठी येत असतांना द. ०३ जून २०१४ या दवशी यांचे द ली येथे
दुदवाने दुखःद िनधन झाले. आिण यां या आकि मत मृ यूची बातमी ऐकू न सव महारा दुखः सागरात बुडाला. समारोप:
मुंडे साहेबांनी जसे धडाडीचे अनेक राजक य व शासक य िनणय घेतले तसेच अनेक िवधायक व िवकास कामेही के ली
आहेत. यांनी अनेक सामािजक व शै िणक सं था उभार या. परळी-बीड-नगर या रे वे मागाला मंजुरी िमळवली व आ थक
गुंतवणूक क न घेतली. सहकारी साखर कारखा याबरोबरच खाजगी कारखाने सु ा उभे के ले व चालवूनही दाखवले. यांनी
अनेक बंद पडलेले साखर कारखाने भाडे त वावर यश वीपणे चालवून दाखवले. कमचायाना व शीर पनाची िश त लावणे.
कु टुंब मुखांचे आकि मक िनधन झा यास प रवाराला . २५०००/- ची तातडीची मदत देण,े शेतक यांसाठी बळीराजा
संर ण िवमा योजना, बांधा,वापरा व ह तांत रत करा, वीज िन मती े ात खाजगी े ांचा सहभाग अशा अनेक योजनांना
मंजुरी दली होती. मुंडे साहेब क करी, शेतमजूर, उसतोड कामगार, शेतकरी, गरीब, मजूर, अबला, ि या व इतर
मागासवग य यांचे
घेवून, यांना यांचे याय ह िमळवून दे यासाठी जीवनभर लढले. ते अ भागी असायचे, अखंड
कायरत असायचे. मराठवाडा िव ापीठा या नामांतर चळवळीत मुंडे साहेबांचा मुख सहभाग होता, याम ये यांना
तु ं गात जावे लागले होते. गो.रा. खैरनार करणाचा यांनी राजकारणात फायदा क न घेतला. गोपीनाथ मुंडे साहेब गुंड
टो याचे कदनकाळ होते. गृहमं ी असतांना यांनी मुंबईतील टोळी यु स पु ात आणले, व गृहमं ी कसा असावा ाचे
आदश उदाहरण रा यापुढे ठे वले. यां या सारखा कतृ वान आिण ताक ान गृहमं ी यापूव महारा ाला लाभला न हता.
युती सरकार या काळात मुंडे साहेबांची कारक द अितशय भावी व यश वी ठरली. यांनी सरकारवरचा भाव आप या
कायाने सतत कायम ठे वला होता. यामुळे त कालीन मु यमं यांनी मुंडे साहेबांना दाबून ठे व याची एकही संधी सोडली
नाही. भाजप मधील अनेक जे ने यांपे ा ते सरस होते परंतु यां या ऐवजी भाजप ने रा ीय अ य पद यां यापे ा लहान
िनतीन गडकरी यांना दले होते. कां ेस व इतर प ांनी यांना मोठ-मो ा पदाचे आिमष दाखवले परंतु यांनी भाजप
सोडला नाही, ते प िन होते. राजक य प रप ता दाखव या बरोबरच यांनी िवधायक कामावर भर दला होता आिण
हणूनच यां या कतु वाचा ठसा ारा ा या राजकारणात उमटला आहे. मुंडे साहेबांची राजकारणातील तप या व अनुभव
वाखाण या जोगा आहे. नेतृ व सहज घडत नाही. मुंडे साहेबाची राजक य उं ची फार मोठी होती. ते या पातळीवर होते तेथे
पोहोचणे सोपे नाही यासाठी फार मोठा संघष करावा लागतो. गोपीनाथ मुंडे साहेबांच नेतृ व, चार-साडेचार दशके
राजकारणात घात यानंतर उभ रािहलेले नेतृ व आहे. १९९५ ते १९९९ हा उपमु यमं ी पदाचा काळ सोडला तर मुंडे
साहेबांना स े या बाहेर रा नच संघष करावा लागला. मुंडे साहेबांच नेतृ व संघषातून , क ातून उभ रािहलेलं नेतृ व आहे.
मुंडे साहेबांनी भाजप या आंदोलनात संगी का ा पण खा या. पण ओबीसी नेतृ व अस यामुळे अनेकवेळा यांचे
ख ीकरण सु ा झाले. पुढे हा संघष कोटूि बक पातळीवर पोहचला. मुंडे साहेबां या राजक य िवरोधकांनी यां या
पुत याला यां यापासून फोडले होते व यामुळे यां या पुत याने यां या िवरोधात दंड थोपटले होते त हा सु ा ते डगमगले
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नाहीत. या सग यांना ट र देत ते उभेच रािहले. काही लोकांनी यांचे नेतृ व संपव याचे दवा व पािहले होते . यांनी
प ाचे काम चालूच ठे वले होते. मुंडे साहेब चळवळीचा अखंड झरा होते. महारा ातील साखर कामगारांसाठी यांनी सव
थम संघटना काढली होती. जात, धम, पंथ िवरिहत सव समावेशक आस याचं नेतृ व होत यामुळे देशा या पंत धान
पदापयत भरारी घे याची साहेबांची मता होती. असा हा झुंजार, खंबीर, धाडसी, कणखर, लढव या, पुरोगामी लोकनेता,
जनतेशी, प ाशी व देशाशी ामािणक असणारे बला व उ ुंग, दूरदृ ी, मनाने व कतृ वाने ड गरापे ाही मोठे व सव
समावेशक नेतृ वगुण संप , राज बड ि म व. एक युगपु ष, संघष पु ष, दृ ा व जनते या मनातील जाणता राजा
काळा या पड ाआड गेला आिण मुंडे नावा या युग पवाचा अंत झाला आिण सारा भारत देश हळहळला. मुंडे साहेबांना
कतीही मो ा उपमा द या तर या कमीच पडतील एवढे पवता पे ाही मोठे होते मुंडे साहेब. कोण याही कारचा
राजक य वारसा यांना नसतांना फ जनतेचे िवधायक
घेऊन यांनी संघष के ला.
‘होता एक आमचा नाथ पण आता आ ही झालो अनाथ’ अस हणायची वेळ आम यावर या दवशी िनयतीने आणली. मुंडे
साहेबा सारखे मुंडे साहेबच. यां या सारखा धुरंदर लोकनेता आता पुनः होणे नाही.
संदभ:
१.गोपीनाथ मुंडे: वादळी आिण बेडर राजकारणी, उमदा िम : वीण बदापूरकर.
२.िव किपडीया
३.संघष या ी: सा ािहक साधना-शिनवार ६ जून २०१५. संजीव कु लकण , नांदेड.
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30
देशपातळीवर भटके िवमु

जाती जमाती अ◌ायोग थापन कर यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे
योगदान
ा.डा◌ॅ.कािलदास दनकर फड
लोक शासन िवभाग,
राजीव गांधी महािव ालय,करमाड,ता.व.िज.औरंगाबाद

★

तावणा:-

छ पती राज ी शा महाराज, महा मा योतीबा फु ले व डा◌ॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लोकक याणकारी व ब जनवादी
हा खरा वारसा पुढे गोपीनाथ मुंडे यांनीच चालवला, हे करताना यांनी थािपतांना मागे सा न हजार वषापासून सतत
भटकत फरणा-या व कपाळावर गु हेगारीचा ठ पा बसले या भट या जाती जमात ना िवकासा या मु य वाहात
आण यासाठी चे अनेक य वा तिवक पणे राबणारा नेता हणुन गोिपनाथ मुंडे यांची भुिमका व योगदान फार मोठे आहे.
★संशोधन लेखाचा उ े यभट या जाती- जमात या क याणात व यां या सवागीण िवकासात मह वपूण ठरले या क य भटके
िवमु

जाती जमाती अ◌ायोगासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी के ले या कायाचे योगदान नेमके काय आहे हे तपासणे

सदर लेखाचा उ े य आहे.
★संशोधन लेखासाठीची संशोधन प दतीसदर संशोधन लेखासाठी ऐितहािसक, वणना मक व िव षेणा मक संशोधन प तीचा उपयोग के ला असुन
यासाठी ाथिमक व दु यम साधनसाम ीचा वापर कर यात आला आहे.
★िवमु

भट या जाती-जमाती:-

प रक य अ◌ा मने,ि टीशां या िवरोधात थम लढा उभारणारा,अ◌ा ांतीकारक असा हा अ◌ामचा िवमु समाज तर
अ ं,व ,िनवारा,रोजगारासाठी सतत भटकं ती करणारा,या देशाची परंपरा,लोक ढी,लोकपंरपरा,लोकधारा,धम,सं कृ ती
यांना पर कय अ◌ा मनापासुन र ण करणारा, याचा
सरकार, शासन अ◌ािण

चार, सार व संवधन करणारा हा समाज अ◌ाहे.परं तू येिथल

व थेने यांना गु हेगार अ◌ािण िभकारी ठरवले.

★रा ीय तरावर भटके िवमु

अ◌ायोगासाठी योगदान:-

क ात भाजपाचे सरकार अस यामुळे यांनी भटके िवमु ांचे क सरकार या अख या र या असले या
ासाठी लढा व
पाठपुरावा चालुच ठे वला होता. याच दर यान दादा इदाते यांनी पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी अ◌ािण उपपंत धान
लालकृ ण अ◌ाडवाणी यां याकडे क य अ◌ायोग थापन कर यासाठी िनवेदन दले होते.गोपीनाथजी मुंडे यांनी वारंवार या
ने यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा चालुच ठे वला होता.याचाच प रणाम हणजे
पंत धान अटलिबहारी वाजपेयी यांनी १५ अ◌ा◌ॅग ट २००३ रोजी लाल क याव न भाषण करताना भटके िवमु ांना
वाहात अ◌ाण यासाठी यां या सम यां या अ यासाठी रा ीय अ◌ायोगाची घोषणा के ली.
★रा ीय भटके िवमु

जाती जमाती अ◌ायोग:-

ी.नाईक अ◌ायोग(२२ नो हबर,२००३):-
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भारत सरकार या सामािजक याय व स िमकरण मं ालयाअंतगत भटके िवमु
िवमु

0 126

जाती जमाती या अ यासाठी रा ीय

घुमंतू अध घुमंतू जनजाती अ◌ायोगाची थापना द.२२ नो हबर २००३ रोजी कर यात अ◌ाली.अ य पदाची

जबाबदारी

ी.नाईक यां याकडे दे यात अ◌ाली परंतू काही कारणा तव अ◌ायोगाचे कायच सु झाले नाही. यातच यांनी

राजीनामा दला अ◌ािण अ◌ायोगाचे काम काही काळासाठी थिगत झाले होते.
★भटके िवमु

महामेळावा,पंढरपूर:-

अ◌ायोगाचे कामकाज लवकर चालू हावे,अटलज नी अ◌ायोगाची थापना के यामुळे अ◌ािण भट या िवमु ां या समा या
यां यापयत पोहचा ात यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी द.२२ जानेवारी २००४ रोजी पंढरपूर,िज.सोलापूर येथे
भटके िवमु ांचा महामेळावा अ◌ािण अटलज या स काराचे िनयोजन के ले होते.अ◌ाजवर या इितहासातील हा ऐितहािसक
असा मेळावा झाला होता जो पु हा कधीही झाला नाही.या मेळा ात गोपीनाथजी मुंडे यांनी या समाजा या सम या
अटलजीसमोर मांड या अ◌ािण यात ल घाल याची िवनंती के ली.तसेच अ◌ायोगाचे ता काळ पुनघठन कर याची िवनंती
के ली.अटलज नी पनं ता काळ अ◌ायोगाची रचना क ण या वंिचत,उपेि त समाजाचे
माग लाव याची घोषणा
के ली.पनं पुढील काही काळातचं क ातील भाजपाचे सरकार गेले अ◌ािण काँ ेसचे सरकार स ेत अ◌ाले.
★ ी.बाळकृ षाण रेणके अ◌ायोग (२००५-२००८) िशफारसी साठी लढा:गोपीनाथजी मुंडे यांनी िविवध सं था अ◌ािण संघटनां या मा यमातुन स ेवर अ◌ाले या सरकारकडे रा ीय अ◌ायोग ग ठत
कर यासाठी पाठपुरावा व दबाव वाढिवला होता तसेच काही सं था व संघटना यायालयात पनं गे या हो या. याचा
प रणाम हणून डा◌ॅ.मनमोहन सग यां या सरकारने द.१६ माच,२००५ रोजी जे सामािजक कायकत ी.बाळकृ ण रेणके
यां या अ य तेखाली अ◌ायोगाची थापना के ली.अ◌ायोगाचे य ात कामकाज ६ फे ुवारी २००६ पासून सु झाले.३०
जून २००८ रोजी अ◌ायोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला.परंतू सरकारने वेळकाडु पणाचे धोरण ि वकारत
अ◌ायोगा या िशफारस चा अ यास कर यासाठी एक सिमती डा◌ॅ. नर जाधवां या अ य तेखाली नेमली. या सिमती या
सुचने माणे रेणके अ◌ायोगा या िशफारसी न ि वकारता या अ◌ाणखी ऐका निवन अ◌ायोगाची गरज अस याचे नमुद
के ले.गोपीनाथजी मुंडे यांनी रेणके अ◌ायोग लागू कर यासाठी सरकारकडे िनवदने दली. वत: पंत धान डा◌ॅ.मनमोहन सग
यांची भेट घेतली. यांनी अ◌ा◌ंदोलनाचा देिखल पिव ा घेतला होता.सरकार,िवचारसरणी यांचा कसलाही िवचार न
करता,कु णाला ेय िमळे ल याचाही िवचार न करता भट या िवमु ांसाठी सव व पनाला लावनारा हा लोकनेता होता.
★ओबीसी जनगणना कर याची मागणी:इ.स.२००९ म ये लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी बीड लोकसभा िनवडणुक लढवली अ◌ािण मो ा मतािध याने ते
िवजयी झाले अ◌ािण रा ीय राजकारणात यांचा वेश झाला.पिह याच ट यात यांची लोकसभे या उपनेते पदी अ◌ािण
लोकलेखा सिमित या अ य पदी िनवड झाली हे यां या नेतृ वाचा क र मा होता. द ली या राजकरणात गे यावर सहसा
ब रच नेते जुळवुन घे या या नादात मवाळ होतात पनं गोपीनाथजी मुंडे मधला सामािजक याया या ित ेत असेलेला
ओबीसी जागा झाला.क य पातळीवर सव भटके िवमु जे िविवध रा यात िविवध वगात अ◌ाहेत ते एकि त ओबीसी या
वगात येतात अ◌ािण जे महारा सोडता चंड मागासलेले आहेत याना कोणतेही राजक य नेतृ व नाही तरयाची जाणीव
यांना होती. द.६ मे २०१० रोजी गोपीनाथजी मुंडे िनयम १९३ अ वये लोकसभेत ओबीस या वतं जनगणनेची मागणी
के ली.१९३१ नंतर ओबीस ची जनगणना झालेली नाही.या देशात पशुंची,जनावराची,प ाची जनगणना होते तर ओबीस ची
का नाही असा
उपि थत के ला एका वलंत
ाला हात घातला.संपूण देशात एका तािपत राज कय व थेत भूकंप
अ◌ाला होता.ओबीसी मिधल अनेक जाती जमाती दिलतांपे ाही वाईट अ◌ािण िहन जीवण जगतात याची जािणव यांनी
सरकारला क न दली. अ◌ाज ओबीसी वगाला िमळालेला घटना मक दजा,कायम व पी रा ीय ओबीसी अ◌ायोग याचे
मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान अ◌ाहे.
★रा ीय भटके िवमु

जाती जमाती अ◌ायोग(९ जानेवारी २०१५ - ८ जानेवारी,२०१८):-

कमवीर दादा इदाते यां या अ य तेखाली पंत धान नर मोदी यांनी रा ीय िवमु घुमंतू अधघुमंतू जनजाती अ◌ायोगाची
थापणा के ली.खरं तर हा रा ीय अ◌ायोगच मुळ महारा ातील इदाते सिमती या(१९९९) िशफारसीवर अ◌ाधा रत अ◌ाहे
अ◌ािण दादा इदाते यांची अ य पदी िनवड झा यामुळे गोपीनाथजी मुंडे यांना अपेि त काय यां या मृ युप ात दादा
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इदाते पुढे चालुच ठे वले. तीन वषा या कायकाळात यांनी अितशय अ यासपुवक अशा िशफारसी सिहत अ◌ापला अहवाल ८
जानेवारी रोजी क सरकारला सादर के ला अ◌ािण हा अ◌ायोग लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांना सम पत क रत अस याची
भावना
के ली अ◌ाहे. क सरकार सकारा मक ितसाद देत अ◌ाहे.क य िवमु घुमंतू जनजाती क याण मंडळाची
२०१९ या अथसंक पात घोषणा देिखल कर यात अ◌ाली अ◌ािण कमवीर दादा इदाते यां या अ य तेखाली वातं यानंर
पिह या िवकास व क याण मंडळाची थापना सु दा कर यात अ◌ाली अ◌ाहे.
★िन कषएकं द रत अ◌ापण लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान कती अिव मरिणय होते. यांची दुरदृ ी कती े होती अ◌ािण
या समाजा या िवकासाचा पाया क ी भ म यांनी रचुन ठे वला अ◌ाहे याची जाणीव होत अ◌ाहे.ओबीसी
जनगणना,रा ीय िवमु घुमंतू अधघुमंतू जनजाती अ◌ायोग,ओबीसी घटना मक दजा,ओबीसी अ◌ायोग,क य िवमु घुमंतू
जनजाती क याण मंडळ,ऊसतोड कामगार क याण मंडळ ई. िनमाण होत असले या व थेचे मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे या
चळवळीतील िन वाथ भावनेने दलेले योगदान अ◌ाहे याचा िवसर अ◌ाप याला पडता कामा नये.ख या अथाने भट या
िवमु समाजाला िवकासा या,सामािजक,शै िणक,राज कय वाहात अ◌ाण याचे
चे गोपीनाथजी हे अ◌ा
वतक व
णेते अ◌ाहेत.
★संदभ1).िवमु

जाती व भट या जमाती अ यास व संशोधन(इदाते सिमती)अहवाल,समाज क याण िवभाग,महारा

शासन,जानेवारी १९९९.
2).रा ीय िवमु

जनजाती अ◌ायोग(इदाते अ◌ायोग) अहवाल(२०१८),समािजक याय िवभाग,भारत सरकार

3).लोकनेता मृती िवषेशांक,भाजपा मुंबई
४).लोकनेते गोपीनाथ मुंडे अ◌ािण यांचे काय,डा◌ॅ.बाबासाहेब शेप.
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31
ब जनांचा नेता लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े
डॉ. िमना गीताराम मेह े
अथशा िवभाग,
वै नाथ कॉलेज, परळी वै.

“जे जे शोिषत आहेत यां या बाजूने मी उभा आहे. मी जगलो तो मागासले या, दुब या यांचा कोणी वाली नाही”.
सवसामा य लोकांचा कधी आधार झाला, आंध या

चा कधी डोळा झाला, हात नसणा याचा हात झाला, मजुराचा

िवळा झाला तर कधी ऊसतोड कामगारांचा कोयता झाला. हे थोर
लोकनेते कै . गोपीनाथ पांडुरंग मुड
ं े.

ि म व हणजे महारा ाचे होऊन गेलल
े े एकमेव

तावना: संघ वयंसेवक, िव ाथ प रषद कायकता ते भाजप नेते असा राजक य वास असले या गोपीनाथ मुंडे यांचा
ज म परळी तालु यातील ‘ना ा’ या गावी एका ऊसतोड कामगारा या घरात झाला. गोपीनाथ मु डे हे मूळचे
मराठवा ातील होते. संघष आिण िज यांचे दुसरे नाव हणजे गोपीनाथ मुड
ं े. यांचे घराणे राजक य नस याने यांना
घ न कु ठलाही राजकारणाचा वारसा न हता. महािव ालयीन जीवनात मोद महाजनांसारखा धुरंधर राजक य ने याचा
प रचय झाला आिण यां या जीवनाची दशा ठरली. संघ वयंसेवक, िव ाथ प रषद ते भाजप नेते असा यांचा वास
सामा य माणसाला आ यकारक िततकाच ेरणादायी ठरलेला आहे. मुंडे साहेब यांचा वास नाथरा ते द लीपयत सतत
संघष व क ाचाच होता. राजकारणात वेगवेगळी पदे उपभोगली, परंतु कोण याही पदाचा गव न हता. मुंडे साहेबांना आवड
आिण

सन होत ते माणसांचं. संघष करीत ते लोकसभेचे सद य झाले. तथाकिथत उ वग यांपुर या मया दत असले या

भाजपला तळागाळातील लोकांपयत ने याचे काम मु डे यांनी के ले, असे समजले जाते. १२ िडसबर, इ.स. २०१० रोजी
पु यात आयोिजत कर यात आले या समारंभात भाजपचे व र

नेते लालकृ ण अडवाणी यांनी यांचा गौरव लोकनेता

(लोकनायक) असा के ला होता.
ब जनांचा नेता
गोपीनाथ मुंडे एका सवसामा य कु टुंबातून आले अस यामुळे यांना दिलत-ओबीसी, गरीब, उपेि त भट या-िवमु
शेतक यां या

व

ांची जाण होती. यांचं व ृ व, संघटन कौश य आिण अ यासूवृ ी, साहसी व धाडसी वभाव हे न भाजप

ने यांनी यांची यां या अव या ३५ ा वष १९८६ साली महारा

देश भाजपचे अ य

हणून िनवड के ली. यामुळे

यां यातील नेतृ वगुणाला अिधक बळ िमळाले. आधीच लढाऊ व संघषशील वृ ीचे मुंडे अिधक आ मक व लढाऊ बनले.
शरद पवारां या

कारभारावर व यां या अंडरव डशी असले या किथत संबंधावर मुंडे यांनी वारंवार आघात के ले .

यासाठी ‘िशवनेरी ते िशवतीथ’ अशी संघष या ा काढू न काँ ेस सरकारची ल रे वेशीवर टांगली. यामुळे महारा ातील
जनतेत अ यायावर हार करणारा धाडसी ब जन नेता अशी ितमा िनमाण झाली. पिहले शेतकरी कजमु

चे आंदोलन

क न यांनी शेतक यां या मनात शेतक यांचा कै वारी असे थान िनमाण के ले.
या सव गो चे पयावसान १९९५ या स ातंरात झाले. महारा ात काँ ेसचा पराभव होऊन भाजप-िशवसेनेचे
सरकार आले. गोपीनाथ मुंडे महारा ाचे उपमु यमं ी झाले. महारा ात पूव बाळासाहेब सावंत, नािशकराव ितरपुडे इ.
उपमु यमं ी झाले होते. परंतु, गोपीनाथ मुंडे यांनी यां या कायशैलीमुळे उपमु यमंि पदाची ग रमा वाढवली. पूव नग य
असले या िवरोधी प नेतेपदाची मुंडनी आप या सभागृहातील कायकतृ वाने ित ा वाढवली.
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ितमा होती. गोपीनाथ मुंडे हा

यां याशी यांची असलेली जवळीक व यां या

ांची

यांना भाजप आपला प वाटू लागला. भाजपची जातीवादी

ावर नेला. यामुळे भाजपला महारा ात फार मोठा जनाधार िमळाला.

सामािजक समरसतेचा पाईक
मुंडना दिलत-शोिषत-पीिडत, ओबीसी व भटके -िवमु

समाजाब ल कणव होती. ते यां या भावभावनांशी एक प झालेले

होते. हणून हे लोक आप या आशा-आकां ांचे ित बब गोपीनाथ मुंडम ये पाहत होते, आिण मुंडनीही संघात िमळाले या
सामािजक समरसते या बाळकडू चा पुरेपूर उपयोग आप या राजक य जीवनात के ला. भाजपम ये माळी, धनगर व वंजारी
समाजाची मोट बांधली. पुढे ही संक पना ‘माधव‘ या नावाने अि त वात आली आिण या संक पनेचा भाजप संघटना मक
िव तारासाठी फार मोठा फायदा झाला. गोपीनाथ मुंडे यां या या सामािजक समीकरणामुळे भाजप महारा ात मोठा झाला.
आज भाजपातील ओबीस वरील अ यायाबाबत जी चचा सु

आहे, या पा भूमीवर गोपीनाथ मुंडे यां या या सामािजक

समीकरणाचा ऊहापोह करणे म ा बनते.
महारा ाची नस माहीत असलेला नेता
गोपीनाथ मुंडे यांनी देशा य

झा यानंतर वासाची पुरेशी साधनं नसतानाही बस-रे वेने संपूण महारा

पजून काढला.

भाजप संघटनेचा िव तार के ला. िविवध जातीजमात या कायक याशी यांची जवळीक िनमाण झाली. ओबीसी, वनवासी,
दिलत, भटके -िवमु

जात ना गोपीनाथ मुंडे ‘आपला माणूस‘ वाटू लागले. गोपीनाथ मुंडे या िनभ ड, धाडसी व अ यासू

वृ ीमुळे मागासवग यां माणेच म यमवग यांनाही मुंडे भावू लागले. मुंडे ब जनांचे नेते झाले.
सामािजक यायाचे पुर कत
गोपीनाथ मुंडे हे सामािजक यायाचे पुर कत होते. यांनी सामािजक यायाची भूिमका मांडत असताना प पातीपणा कधीच
के ला नाही. मराठा समाजाची आ थक प रि थती यांनी पािहली होती, हणूनच यांनी िवरोधी प नेता असताना मराठा
समाजा या आर णाचा आ ह धरला. यासाठी सभागृहात आवाज उठिवला. यां या मराठा समाजा या मागणीला मूत प
दे याचे द

युतीचे मु यमं ी देव फडणवीस यांनी पार पाडू न गोपीनाथ मुंडे यां या िवचारांना आदरांजली वािहली.

धनगर समाजा या आर ण संदभातही मुंडे आ ही होते. बारामती येथे धनगर समाजाचे उपोषण सोडव यासाठी देव
फडणवीस यांना पाठिवताना यांनी फडणवीसांना सांिगतले होते, “बारामतीला जा. धनगर समाजाची आर णाची याय
मागणी आहे. आपलं सरकार आ यावर यांना आपण आर ण देऊ!‘’ गोपीनाथ मुंडे यांचा हाच आदेश घेऊन फडणवीस
बारामतीला गेले आिण यांनी आर ण दे याचे आ ासन दले. फडणवीसांनी आर ण दे याचे

य

के ले. परं त,ु काही

संिवधाना मक बाबी पूण न झा यामुळे धनगरांना अजून आर ण िमळालेले नाही.
वतमाना या संदभात...
गोपीनाथ मुंडे हे एक वादळ, एक झंझावात होता. तारेतारकांइतक

चंड लोकि यता िमळिवलेले मुंडे हे एकमेव राजक य

नेते होते. व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे गोपीनाथ मुंडवर िनतांत ेम होते. १९९९ साली युती सरकार बनवताना भाजपचे
आमदार कमी असतानाही यांनी गोपीनाथ मुंडनाच मु यमं ी करा, असे सांिगतले होते. दुदवाने, युतीचे सरकार बनू शकले
नाही, तो भाग वेगळा. गोपीनाथ मुंडे आज असते तर महारा ातील राजक य िच वेगळे असू शकले असते.
लोकि य नेता:
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भाजपचे सभेला गद खेचणारे व े व जनपा ठ बा असलेले महारा रा यातील नेते हणून यांची ओळख होती. ते
महारा ाचे माजी आमदार व महारा ातील एक मह वाचे राजक य नेते होते. महारा ा या राजकारणात ते एक बळ
राजक य पुढारी समजले जातात. यांना भाजपमधील भूिमगत तराला काम करणारा नेता असे हटले जाते. रा ीय
पातळीवरही भाजपम ये नेते हणून गोपीनाथ मु डेची ओळख होती◌े. मु डेसोबत महारा रा यातील भाजप आमदारांची
मोठी फळी होती.
संघषशील नेतृ व:
संसदीय लोकशाही अिधक मजबूत करायची असेल तर िवरोधी प नेता हा अ यंत भावी आिण अ यासू अस याची गरज
आहे. ते सव गुण गोपीनाथ मु डे यां याम ये अस यामुळेच आजवर अनेक
ांना चांगला याय िमळाला. यां या प ाम ये
यां या वाटय़ाला नेहमी दु यम भूिमका आली अस यामुळे राजकारणात यां या नेतृ व वाढीला मयादा पड या अस या तरी
यांनी सतत आप या कामा या जोरावर कायकतृ वाचा ठसा उमटवला आहे. शरद पवारां माणे प बदल क न आप या
कतबगारी या जोरावर यांना मोठे होता आले असते; पण

येक वेळी आलेली संधी डावलून यांनी प िन ा मह वाची

मानली. नारायण राणे यां या माणे मुंडे यांनाही कॉ ेस प ाने अनेकदा खेचून घे याचे य के ले. मोठमोठय़ा पदांचे गाजर
यांना दाखवले. पण मु डनी प िन ल
े ा अिधक मह व दले. भाजपा या रा ीय पातळीवरील अनेक ने यांपे ा कचतही
अनेक ने यांपे ा ि म वाम ये कसलीही कमतरता नसताना सव पदाचा रा ीय अ य पदाचा मान यांना िमळू शकला
नाही. तुलनेत लहान असलेले िनतीन गडकरी यांना रा ीय अ य कर यात आले, तरी देखील यां या हाताखाली काम करणे
मु डनी कमीपणाचे मानले नाही. अगदी अलीकडे यां या घरातूनच ब डखोरी झाली, तरीदेखील ते डगमगले नाहीत आिण
यांनी आपले काम सु

ठे वले. मोद महाजन यांचा मु डना चांगला पा ठबा होता. यां या िनधनानंतर मु डचा भाव कमी

होईल, असे यां या िवरोधकांना वाटत होते; परंतु कोण याही संकटावर मात क न पुढे जा याचा िनधार अस यामुळे यांचे
मह व कमी होऊ शकले नाही. युती सरकार या काळात 1995 ते 1999 हा उपमु यमं ीपदाचा काळ सोडला तर मु डना
स े या बाहेर रा नच संघष करावा लागलेला आहे. यामुळे या संघषा या ि थतीतही मु डे एक ताकदवान नेता हणून
कायमच उभे रािहलेले आहेत. गोपीनाथ मु डचा संघष हा सगळय़ाच पातळीवर रािहला आहे. आणीबाणी या काळात
तु ं गवास भोगला. भाजपा या आ दोलनात काठय़ाही खा या. ओबीसी नेतृ व अस यामुळे अनेकवेळा ख ीकरणाचे य ही
झाले. पुढे-पुढे हा संघष कौटुिं बक पातळीवरदेखील उतरला; पण या सगळय़ांना ट र देत मु डे उभेच आहेत . स ेची ऊब
िमळावी हणून प ा तर कर याइतके ते तकलादू नेते बनले नाहीत.

िणक लाभासाठी यांनी िवचारांशी तडजोड के ली

नाही. भारतीय जनता प ात ज मलेले मु डे, भारतीय जनता प ाशीच
भाजपाला स ेवर आण यासाठी य

ामािणक रािहले आिण आप या ताकदीवर

के ले. रा यात एकदा स ा िमळाली आिण रा यातील िविवध स ाक ावर मु डनी

आपला ताबा कायम ठे वला आहे. कतीही संकटे आली, वादळे आली तरी यांनी आपली वाटचाल तशीच ठे वलेली आहे.
भारतात इतर मागासवग यांची (ओबीसी) समाजातील सं या पाहता क ात ओबीस साठी वतं

मं ालय हवे तसेच

जनगणनेत ओबीस ची वेगळी न द करावी, असे मत गोपीनाथ मुंडे यांनी ओबीसी ने यां या स कारा या काय मात
के ले.ओबीसी मिहलांसाठी लोकसभेत वेग या आर णाचीही यांनी यावेळी मागणी के ली. ओबीसी समाजाने लढायला तयार
रािहले पािहजे. मी यां यासोबत आहे. ओबीसी मिहलांनाही आर ण िमळाले पािहजे. ओबीस साठी देशभर चळवळ
करायची अस यास याचे नेतृ व छगन भुजबळ यांनी करावे, असे मुंडे यांनी सांिगतले. जनगणनेत ओबीस ची वेगळी न द
करावी अशी मागणी लोकसभेतले भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी के ली.
आंतररा ीय गु हेगारांिव
यापण व कायदेशीर कारवाई कर यासाठी भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ
मुंडे यांनी पा ठबा दशिवला. संयु

रा ा या ६५

ा सवसाधारण सभेत "आंतररा ीय कायदा आयोग' या िवषयावर यूयॉक

येथे बोलताना खासदार गोपीनाथ मुंडे हणाले, गु हेगारांना कु ठ या ना कु ठ या देशात िश ा िमळते, हे दसून आले क
यांना वचक बसेल. या देशात गु हा के ला आहे कवा ते या देशाचे नाग रक आहेत, या देशात यांना िश ा िमळाली
पािहजे. गु हेगारांचे

यापण कवा कायदेशीर कारवाईला भारताने नेहमीच पा ठबा दला आहे. सीमेपलीकडील खिनज तेल
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व गॅस या वाट या भौगोिलक, ादेिशक, लोकसं या आदी बाब चा िवचार क न ि प ीय चचतून कर यात या ात. कोणते
िनयम क न हे वाटप के ले, तर याचे प रणाम ि प ीय चचवर होतील. या बाबीचे सावि क करण के ले तर ते अिधक
गुंतागुंतीचे होईल, असे मत मुंडे यांनी

के ले.

िनतीन गडकरी यांना गोपीनाथज ब ल िनतांत आदर व अिभमान होता. यांचे मतभेद होते. परंतु, मनभेद न हते. दिलत,
उपेि त ओबीसी भटके - िवमु

समाजात आिण भाजप कायकत, नेते व िवरोधी प ातही िततक च लोकि यता असलेले

गोपीनाथराव हे एकमेव राजक य नेते होते. यां या अकाली जा याने महारा ातील राजक य िव ाचं फार मोठं नुकसान
झालं आहे. हणून हणावसं वाटतं ‘गोपीनाथजी परत या महारा ा या राजकारणाला तुम या सामािजक भानाची िनतांत
गरज आहे.
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32
ekU;ojkaP;k 'kksd lans'kkrwu izxV gks.kkjs LoxhZ; xksihukFkjko eqaMs lkgsckaP;k usr`Rokps iSyw
izk-MkW- nso"khZ eqdwan vjfoan
bfrgkl foHkkx izeq[k]
[kksys'oj egkfo|ky;] vacktksxkbZ ft-chM
fu>keh jktoVhus gksjiGysyk ejkBokMk Lokra«;kuarj foukvV egkjk"Vªkr lkehy >kyk- rsaOgkiklwu
dks.kR;kuk dks.kR;k rMk[;kus ejkBokM~;kph dk;e llsgksyiV gksr vkyh vkgs- ;k izns'kkps nqnsZo gs dh
dk;ep fodklkph mis{kk] nq"dkG] vuq'ks"k g~;k izns'kkP;k okV~;kyk vkys- ek«k ;kp ejkBokM~;kus Lokra«;ksRrj
dkGkr egkjk"VªkP;kp uOgs rj ns'kkP;k jktdkj.kkyk dkgh egRRokps usr`Ro fnys- R;kauh Lor% cjkscjp ;k
izns'kkps] lektkps uko ns'kkr xktoys- v'kk usr`Rokr eqaMs lkgsckaps uko vk?kkMhoj gksrs- oatkjh ;k ekxkl
lektkrwu iq<s ;sÅu Hkktik e/;s vkiys osxGs LFkku fuekZ.k dj.kkjs] cgqtukauk HkktikP;k >saM~;k[kkyh vk.kwu
1995 P;k LkkoZf+=d fuoM.kwdhr lRrsoj ;sr nk[kowwu fnys dh Hkktik gk i{k loZlektkpk vkgs- egkjk"Vªkps
mieq[;ea=hin Hkw"ko.kkjs eqaMs lkgsc 2014 e/khy yksdlHksr chMps [kklnkj Eg.kwu izfrfu/khRo djrkuk iq<s 26
es 2014 jksth R;kauh ^dsanzh; xzkefodkl ea=h* inkph 'kiFk ?ksryh gksrh- vkrk ;k izsn'kkojhy vU;k; nwj
gksÅu fodklkph pk[kk;yk QGs feGrhy v'kh vis{kk vlrkukp 3 twu 2014 jksth R;kaps nq[k%n fu/ku
>kys vkf.k vkEgh usr`RRok cjkscjp fodklkiklwugh nwj xsyk- ;k yksdusR;kP;k 6 O;k iw.;frFkh fufeRr R;kauk
fouez vfHkoknuy<o¸;k yksdusrk] nwjn'khZ] 'ksrdjh] xfjckapk] tulkekU;kapk usrk v'kh drZ̀Rokus fo'ks"kus ykxysY;k ;k
usR;kPkk tUe ikaMwjax vkf.k fyackckbZ ;kaP;kiksVh okjdjh o vk/;kRe fopkj/kkjsps laLdkj >kysY;k nkaiR;kP;k
iksVh fn- 12 fMlsacj 1949 yk ukFkzk ;k ijGh rkyqD;krhy [ksMsxkokr >kyk- vacktksxkbZ ;sFks ch-dkWe rj
dk;|kP;k inohps f'k{k.k iw.ks ;sFks iw.kZ >kys- iw<s LOkfxZ; izeksnth egktuka'kh eS=h] vaxHkwr usr`Ro
;kek/;ekrwu vf[ky Hkkjrh; fo|kFkhZ ifj"knsP;k dk;kZrwu jk"Vªh; Lo;alsod la?k ;kaP;k laidkZr vkysvfHkO;Drh Lokra«;kph xGpsih dj.kkÚ;k vk.khck.kh fojks/kkr dk;Z d#u ukf'kd ;sFks 16 efgus rq#axokl
R;kauh Hkksxyk gksrk] ;sFksp olarjko HkkxorkaP;k ekxZn'kZuk[kkyh R;kauh jktdh; pGoGhpk vkjaHk >kykR;krwup iqw<s 1978 yk chM ft-i-ph fuoM.kwd y<foyh] 1971 yk tula?k mesnokjkpk izpkj] 1972 yk
iq.;kr jk-Lo-la laHkkthuxj eaMG dk;Zokg Eg.kwu tckcnkjh] Hkkjrh; turk ekspkZps izns'kk/;{k] 1980 rs
2009 pkj osGk fo/kku ifj"kn lnL;] 1991 rs 1995 egkjk"Vª jkT; fo/kku ifj"kn fojks/khi{k usrk] 1995
rs 1999 mieq[;ea=h] 2009 rs 2014 chM ernkjla?kkrwu [kklnkj] 26 es 2014 dsanzh; xzkefodkl
ea=hinkph 'kiFk- ft-i-lnL; rs ns'kikrGhojhy usr`Ro gk izokl lgt lksik uOgrk] jktdkj.kkrhy
tulewgkph ul vksG[krk vkyh ikfgts] gk mRre jktdkj.;kapk fud"k vlrks- egkjk"VªkP;k jktdkj.kkph ul
vpwdi.ks vksG[k.kkjk jktdh; /kUoarjh Eg.kwu xksihukFkjko eqaMs lkgsckapk mYys[k dsyk] rj rks vfr'k;ksDrhiw.kZ
Bj.kkj ukgh vls MkW-rkR;kjko ygk.ks Eg.krkr] ;krp R;kaP;k izxrhps xed vkgsfu;rhP;k iVykoj v'kk dkagh ?kVuk ?kMrkr T;kP;koj dks.kkpsp fu;a=.k ulrs- v'kk ?kVuk fgrS'kh
dk;ZdrkZ Eg.kwu vkiY;kyk lgu djkO;k ykxrkr- v'khp nwnSZoh ?kVuk ?kMyh vkf.k fnYyh ;sFks vi?kkrkr
lkgsckapk e`R;w 3 twu 2014 jksth >kyk- R;kaP;k Lej.kkFkZ jk"Vª/otgh v/;kZoj ?ksÅu ns'kkus 'kksd O;Dr dsykR;kaP;k fu/kukuarj orZekui=] ckrE;k] lkekthd lapkj ek/;es ;krwu vusd usR;kauh 'kksd lans'k fnysR;kvk/kkjs izdV.kkjs lkgsckaps usr`Ro ;kpk vk<kok ;sFks ?ks.;kr vkyk vkgs- rRdkyhu jk"Vªirh ek- iz.ko eq[kthZ
;kauh izfrdzh;k nsrkuk EgVys gksrs] ^^eqaMs ;kaP;k vdkyh tk.;keqGs ns'kkus ,dk ofj"B usR;kyk xekoys vkgseqaMs ;kauh g~;krHkj lkekU; ek.klklkBh dk;Z dsys] R;kaP;k fu/kukeqGs egkjk"Vª vkf.k Hkkjr okfl;kaps eksBs
uqdlku >kys-** ek-iariz/kku ujsanz eksnh ;kauh 'kksdlans'k nsrkuk] ^^,d lPpk fe= vkf.k lgdkjh iM|kvkM
xsyk] eqaMs gs [kjks[kjp yksdusrs gksrs] rkdnoku usR;kyk ek>h Jn~/kkatyh] R;kaP;k fu/kukus ljdkjps vkf.k
ns'kkps eksBs uqdlku >kys] rs HkkjrkP;k jktdkj.kkrhy eksB~;k maphps usrs gksr-s u Fkdrk R;kauh vktoj tursph
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lsok dsyh-** vls mn~xkj dk<ys- dkWaxzsl v/;{kk lksfu;k xka/kh ;kauh i= fygwu] R;kr fyghys gksrs dh]
^vkschlh lektkpk psgjk vlysY;k eqaMsoj R;kaP;k jktdh; o lkekftd thoukr T;k tckcnkÚ;k lksifo.;kr
vkY;k] R;kauh R;k leiZ.kkP;k Hkkousus izkekf.kdi.ks ikj ikM.;kpk iz;Ru dsyk-* ^,d loZlk/kkj.k dqVqackrwu
vkysY;k eqaMsuh dBksj d"V] fouez LoHkko vkf.k vkschlh izrh vlysY;k vkiY;k dVhcn~/krsrwu jktdh; o
lkekftd thoukr vkiyh ,d osxGh Nki lksMyh- R;kaps dk;Z brjkauk lnSo izsj.kk nsbZy] R;kaP;k fu/kukus rhoz
nq%[k >kys* vls ekth iariz/kku MkW- eueksgu flax ;kauh O;Dr dsys gksrsdsanzh; x`gea=h jktukFkflag ;kauh] ^eqaMs rGkxGkrhy usrs gksrs] lkekU; turs'kh R;kaph ukG twGyh
gksrh] R;kauh xksj&xfjc vkf.k 'ksrdÚ;kaps usr`RRo dsys* vls EgVys gksrs- dsafnz; ea=heaMG cSBdhr 'kksd izLrko
Bsowu yksd'kkghps [kans leFkZd Eg.kwu eqaMs ;kaP;k fu/kuk ckcr 'kksdizLrko ikfjr dj.;kr vkyk- ek-furhu
xMdjh ;kauh ifjokjkrhy usr`Ro tsaOgk vdkyh tkrs rsaOgk vkHkkG QkVrs] eqaMs ;kaP;k tk.;kus vkeP;koj
vkHkkG QkVys] ofMy ca/kwP;k tk.;kus eyk nq%[k vkgs] vls EgVys gksr-s e/;izns'kps eq[;ea=h f'kojktflag
pkSgku ;kauh ^eqaMsP;k #ikus fodkl lw;kZpk vLr >kyk vls EgVys gksrs- ftoujke eka>h ;kauh] eqaMsP;k fu/kukus
jktdh; vkf.k lkekftd {ks=kph eksBh gkuh >kyh rs izfln~/k jktdh; usrs rFkk yksdfiz; lektlsod gksrs vls
EgVys gksr-s fufr'kdqekj ;kauh] eqaMs ,d deZB vkf.k >qatkj jktdh; usrs vkf.k lektlsod gksrs vls EgVys
gksr-s je.kflag ;kauh deZB vkf.k dq'ky usrk xekoyk vls EgVys gksrs- t;yfyrk ;kauh egku ekuorkoknh
usrk xekoY;kus nq%[k >kY;kps EgVys gksrs] rj ckaxyk ns'kkP;k iariz/kku 'ks[k glhuk ;kauh] ckaxyk ns'kkus ,d
fe= xekoyk vls er O;Dr dsys gksrsxqyke uch vk>kn ;kauh] eqaMs ;kauh egkjk"VªklkBh vrqY; ;ksxnku fnys vlwu R;kaP;k tk.;keqGs
Hkktikph eksBh gkuh >kY;kph izfrdzh;k fnyh gksrh- euksgj ikfjZdj ;kauh] ;kiw<s xksok o egkjk"Vª eqaMsP;k
ekxZn'kZukyk eqd.kkj vls EgVys gksrs- panzkckcw uk;Mw ;kauh] ^ekxkloxhZ; lektkps nenkj usr`Ro eqaMsauh dsys]
R;kaps usr`Ro vkf.k tulsok gs vkeP;klkBh ,d vkn'kZ mnkgj.k gksrs* vls Ekr O;Dr dsys gksrs- ,d egku
ns'kHkDr vkf.k tuek.klkrhy usrk xekoyk vls ljckuan lksuksoky Eg.kkys gksrsgsear lksjsu ;kauh] ^eqaMsaP;k #ikus 'kksf"krkapk vkf.k fiMhrkapk cqyan vkokt gkjiY;kus egkjk"Vªkps uqdlku
>kys vls er O;Dr dsys gksrs- l¸;n vgen ;kauh] ^lkekftd iz'ukaph tk.k vl.kkjk laosnu'khy
yksdizfruh/kh o Li"V oDrk gjiY;kph izfrdzh;k ;kauh fnyh gksrh- olqa/kjkjkts ;kauh ^eqaMs ;kauh lektkrhy
nqcZy]nfyr rFkk ekxklofXkZ;kaP;k dY;k.kklkBh dk;e vkokt cqyan dsyk] ;kcjkscjp egkjk"Vªkr Hkktik
la?kVuk etcwr dj.;klkBh egRRokph Hkwfedk ctkoyh*] vls EgVys gksrs- Jhikn ukbZd ;kauh] xksok] egkjk"Vª
rlsp ns'kkP;k izxrhlkBh R;kauh ;ksxnku fnys- vnHkwr leiZ.k rlsp lkekftd lsosP;k cGkoj R;kauh
jktdkj.kkr ,d fof'k"V maph xkByh gksrh vls EgVys gksrseqaMs gs nwjn`"Vh Bso.kkjs deZ;ksxh usr`Ro gksrs vls m|kstd txrkrwu EgVY;k xsys- xzkefodkl]
iapk;rjkt vkf.k is;ty 'kq+)hdj.k ea=h Eg.kwu R;kaP;kdMwu [kwi vis{kk gksR;k- fQDdhps v/;{k fl)kFkZ
fcYkkZ ;kauh deZ;ksxh xekoyk vls er O;Dr dsys rj vlkspWeps v/;{k jk.kk diwj ;kaP;k ers] ^eqaMs ea=h
>kY;kus m|ksxtxrkr ldkjkRed fopkj gksr-s rs rGkxGkrhy vkf.k eufeGkÅ usrs gksrs- bfrgkl ladyu
lferhps nsoxhjh izkar dk;Zokg HkkLdj czEgukFkdj ;kauh ys[k fygwu ^vk.khck.khrhy 16 efgU;kP;k rq#axkr
lq)k lkekftd ckaf/kydh ti.kkjs gs lg`n; usr`Ro gksrs* vls EgVys gksrsckWyhowM {ks=krwu yrk eaxs'kdj ;kauh ^eaqMs ,d ea=hp ukgh rj pkaxys fe= gksrs* vls EgVys gksrs rj
tkosn v[rj] vk'kk Hkkslys cjkscj egs'k HkV~V ;kauh ^pkaxY;k usR;kps fu/ku gh 'kksdkafrdk vkgs-* Js;l
rGins ;kauh fu;rh ;kis{kk funZ;h vlw 'kdr ukgh vls EgVys gksrs- fjrs'k ns'keq[k ;kauh gh 'kksd O;Dr dsyk
gksrki{kkckgsjps ukrs tiukjs usr`Ro gksrs vls egkjk"Vª dkWaxzsl ps usrs ckGklkgsc Fkksjkr Eg.krkr rj ekth
eq[;ea=h v'kksd pOgk.kkauh mRd`"V la?kVd gjiyk] jkolkgsc nkuosauh egkjk"Vª iksjdk >kyk] vls EgVys gksr-s
panzdkar [kSjsauh jk"Vªh; jktdkj.kkr eksBs uqdlku >kY;kph Hkkouk O;Dr dsyh- QkSth;k [kku ;kauh] la?k"kZ
dj.kkjk usrk dkyo'k >kyk] rj jktho lkro ;kauh egkjk"Vª fnYyhr iksjdk >kyk vls er O;Dr dsys gksrsJhdkar tks'kh ;kauh] egkjk"Vªkrhy oknG 'kkar >kya vkf.k vkEgh iksjds >kyks vls er O;Dr dsys gksrsflrkjke ?kunkV ;kauh cgqtukapk usrk gjiyk vls er O;Dr dsys gksrs_____________________________________________
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i`Fohjkt pkSgku ;kauh] jktdkj.kkP;k ifydMs tkÅu yksdkaps dke dj.kkjs usr`Ro] rj vkj-vkj-ikVhy
;kauh >qatkj usrk xekoyk vls er ekaMys gksrs- jke ukbZd ;kauh fu;rhus fo'okl?kkr dsyk] vkf.k mn;kykp
>kyk lw;kZLr v'kh Hkkofud izfrfdz;k fnyh gksrh- la?k"kZ o bPNk'kDrhP;k cGkoj ldkjkRed jktdkj.k]
lektdkj.k d#u ns'kikrGhoj usr`Ro dj.kkjk fnynkj usrk xsyk vls t;ar ikVhy ;kauh er ekaMys gksrs,dukFk [kMlsauh /kMkMhpk >qatkj usrk xekoyk vls er ekaMys rj fouksn rkoMsauh ,d y<o¸;k o la?k"kZ'khy
usR;kP;k la?k"kZ;k+=sph lkaxrk nq%[kn >kyh vls er O;Dr dsys gksrs- lkekftd pGoGhr dkedj.kkjs
dkafryky ;kauh] tkrhokn u dj.kkjk usrk ;kaP;k tk.;kus vifjfer gkuh >kyh vls er O;Dr dsys gksrsguqear mijs ;kauh] ^eqaMsP;k tk.;kus vkschlhpk v'kkokn ekoGyk vls er O;Dr dsys gksrs rj iq#"kksRre
[ksMsdjkauh] ejkBk vkj{k.kkpk leFkZd xsyk] R;kaP;k tk.;kus ejkBk lektkph gh eksBh gkuh >kyh vkgs vls
er O;Dr dsys gksr-s
Lo-xksihukFk eqaMs [kÚ;k vFkkZus tulkekU;kaps usrs gksrs- fojks/khi{k mHkk dj.;klkBh R;kauh thokps jku
dsy-s R;kaP;k ;k la?k"kZ;k=sph Qy fu'prh fnlr vlrkukp dkGkus R;kaP;koj ?kkyk ?kkryk] vkiY;k
okVpkyhrwu R;kauh jktdh; usr`RRokpk ekinaMp fuekZ.k dsyk gksrk- vuqHkokrwu ?kMysY;k ;k fodklizh; vkf.k
tufiz; usr`RokP;k fu/kukus jktdkj.khp uOgs rj lektdkj.kh] m|kstd] lkfgR;hd] ys[kd] lgdkj] vFkZ{ks=]
i=dkj ;k lxG~;kae/;sp mnklhurk o 'kksd fuekZ.k >kyk gksrk o R;kauh vkiY;k izfrdzh;k 'kksd lans'kkr
O;Dr dsY;k gksR;k- R;kaP;k dk;kZP;k lgoklkP;k izHkkokrwu ;k izR;sd {ks=krhy ukeoar O;Drhauh vkiY;k
ikrGhoj 'kksd lans'k izlkjhr dsys gksrs- R;k vk/kkjs LoxhZ; xksihukFk jkokaps usr`Ro o O;DrheRokph vki.kkal
tk.k gksr-s
1okjdjh laLdkj ykHkysY;k lkekU; dqVqackrwu iq<s ;sr eksB~;k maphps f'k[kj xkB.kkÚ;k xksihukFkjkokaP;k
tk.;kus ejkBokMk] egkjk"Vªp uOgs rj ns'kkps uqdlku >kys2ejkBokM~;kps Hkwfeiw=] Hkktikpk /keZfujis{k fopkjlj.khpk psgjk Eg.kwu vksG[k vlysY;k
xksihukFkjkokaP;k fu/kukus ejkBokMkP;k fodklkP;k vis{kk /kqlj >kY;k3ek.kql] NksVk eksBk vlks] R;kpk iz'u NksVk&eksBk vlks R;kph n[ky ?ks.kkjk] dk;ZdR;kZyk ti.kkjk usrk
tursus xekoyk4'ksrdjh] d"Vdjh] etwj oxkZP;k iz'ukaph tk.k vl.kkjk laosnu'khy usrk xekoyk] tulkekU;krhy ,d
yk<kÅ usrk xekoyk v'kh izfrdzh;k gksrh5ejkBokM~;krhy r#.k m|kstd eksBk gksÅu ;k izns'kkpk fodkl >kyk ikfgts vlk vkxzg vl.kkjk
fodkl'khy n`"Vhpk usrk ;k izns'kkus xekoyk6HkVD;k&foeqDr lektkP;k mUurhlkBh >V.kkjk usrk] ea=ky;] U;k; esGkok] fofo/k lfeR;kaph LFkkiuk
d#u fodkl ekxZ nk[ko.kkjk usrk xekoY;kus HkVdk lekt fdz;kf'ky usr`Rokyk ikj[kk >kyk7f'k{k.k] lkfgR; o dzhMk {ks=kr Hkjho dkefxjh d#u ;k ?kVdkauk U;k; o fodklkph fn'kk nk[k.kkjs
usr`Ro xekoY;kus ;k {ks=kph gkuh >kyh8vkschlh lektkyk loZ{ks=kr U;k; feG.;klkBh vkxzgh vl.kkjk ;k lektkpk yksd usrk xekoY;kus]
izHkkoh fdz;k'khy usr`Rokyk gk lekt ikj[kk >kyk9Hkktik lkj[;k HkVth 'ksVthpk i{k Eg.kwu vksG[k vl.kkÚ;k ;k jktdh; i{kkl lkekU; turspk i{k
Eg.kwu vksG[k fuekZ.k d#u ns.kkÚ;k ;k i{kkus xksihukFkjko ;kaP;k tk.;kus] tuk/kkj vlysyk yksd usrk
xekoyklanHkZ %
1'ksi ch-ds-] yksdusrs xksihukFkjko eqaMs thou vkf.k dk;Z] fpUe; izdk'ku] vkSjaxkckn] izFke vko`RRkh]
10 vkWDVkscj] 20182jkBksM gfjHkkÅ] Hkktik vkf.k misf{kr HkVdk foeqDr lekt] Hkkjrh; turk i{k] ppZxsV eqacbZ] 20043nS->qatkj usrk] chM] ek-vk-xksihukFkjko eqaMs] xkSjo fo'ks"kkad] fn- 12 fMlsacj] 20064nS- lqjkT;] chM] cq/kokj] fnukad 4 twu 2014] o"kZ 13 vad 2485nS-iq.;uxjh] vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014 o"kZ 12] vad 3026nS- egkjk"Vª VkbZEl] vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014 o"kZ 3] vad 149_____________________________________________
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nS-yksdlRrk]vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014] o"kZ 67] vad 120nS- yksdk'kk] chM] cq/kokj] fn- 4 twu 2014nS- >qatkj usrk] chM] cq/kokj fn- 4 twu 2014 o"kZ 47] vad 208nS- yksdiz'u] chM] cq/kokj fn- 4 twu 2014 o"kZ 5] vad 135nS- ldkG] vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014nS- yksder] vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014nS- lksykiwj r#.k Hkkjr] chM] fn- 4 twu 2014] o"kZ 1 ys] vad 322nS- fnO; ejkBh] vkSjaxkckn] cq/kokj fn- 4 twu 2014-
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33
" महारा ातील शेतकरी व गोपीनाथराव मुड
ं े : एक अ यास "
मुंडे द ा य राम कशनराव
संशोधक िव ाथ ,
वै नाथ कॉलेज, परळी –वैजनाथ

तावना
भारत हा कृ िष धान देश आहे. देशातील ब सं य जनतेची उपजीिवका शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हा भारतीय
अथ व थेचा कणा अस यामुळे शेतीवर होणा या बदलांचा प रणाम थेट भारतीय अथ व थेवर पडतो. 19 व 20

ा

शतकात महा मा फु ले, राजष शा , डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय शेतीचे अथ व थेतील थान व याब ल या सुधारणा
यावर सिव तर िवचार मांडलेले दसतात. वातं यो र कालखंडात इ स.1970 नंतर देशभर शेतक यांचे आंदोलने ती
झाली. महारा ात इ. स. 1970 या दशका या शेवटी शेतकरी वगाचे
चळवळ सु

झाली. महारा ातील शेतकरी व कामगारांचे

सोडव यासाठी शरद जोशी यां या नेतृ वाखाली

सोडव यासाठी काय करणा यांम ये कै . यशवंतराव च हाण,

कै .वसंतराव नाईक, कै .शंकरराव च हाण, उ वराव पाटील, शरद जोशी,

अनील गोटे, गंगा साद अ वाल, एन.डी.

पाटील, शरद पवार, िवलासराव देशमुख व गोपीनाथ मुड
ं े यां या नावांचा उ लेख करावाच लागतो.
संशोधनाची उ

े

1.

गोपीनाथराव मुंडे यां या शेती सुधारणा िवषयक कायाचा अ यास करणे.

2.

युती शासन काळात शेतकरी व शेती सुधारणेसाठी के ले या योजनांचा अ यास करणे.

संशोधनाची गृिहतके
1.

गोपीनाथराव मुंडे यांनी शेती वसाय सुधारणेसाठी मोलाचे योगदान दले आहे.

2.

युती शासन काळात शेतकरीवग व शेती

वसाया या सुधारणेसाठी अनेक मह वपूण उपयु

योजना अमलात

आण या गे या.
शेती व शेतक यांचा िवकास: गोपीनाथराव मुड
ं े यांचे योगदान
गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म एका सामा य शेतकरी कु टुंबात झाला अस यामुळे शेती व शेतकरी वग हा यांचा अितशय
िज हा याचा िवषय होता. इ.स.1970 नंतर महारा ात या शेतकरी चळवळी झा या यांची उ
पारंपा रक तं

बदलून अ याधुिनक तं

े ामु याने: शेतीचे

ाना या आधारे शेती िवकास करणे, रासायिनक खते, क टकनाशके , संक रत

िबया यांचा वापर करणे, बेकारांना रोजगार उपल ध क न देणे, शेतीसाठी मुबलक पाणीपुरवठा योजना आखणे, शेतकरी
वगावर होणा या अ यायािव

लढा देणे आदी होती1.

परळी वैजनाथ येथील दु काळी प रषद (इ.स.1987)
इ.स. एि ल 1987 म ये परळी वैजनाथ येथे 1985 या दु काळी ि थती या पाश्वभूमीवर दु काळ प रषद भरव यात
आली होती. या संगी जवळ-जवळ प ास हजार शेतकरी उपि थत होते. याम ये गोपीनाथराव मुंडे यांची भूिमका अितशय
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मह वाची होती. या प रषदेत दु काळी भागातील पीक कज व कोरडवा शेतक यांचे कज माफ करावे, पररा यातून चारा
आणून अखा

धा य मो

ा माणात खुले क न सव पा

वाचवावे, िप या या पा याचा

शेतक यांना पंधरा दवसांत तगाई देऊन महारा ाचे पशुधन

यु पातळीवर हाताळावा, दु काळी भागातील कोरडवा

सपाटीकरणाचे काम रोजगार हमी योजने या खचातून करावे, टंचाई
अशी

त व गारपीट

शेतक यां या जमीन

तांनाही नुकसान भरपाई िमळे ल

ापक पीक िवमा योजना अमलात आणावी, अशा अनेक माग या कर यात आ या.
याचबरोबर फे िमन कोड बदलणे, 50 ट े िव ासाहतेवर योजनांना मा यता देण,े पाणी अडिवणे व पाणी िजरिवणे

याला ाधा य देण,े दहा वषासाठी पाणीयोजना बनिवणे, उपल ध पा याचे िव तृत वाटप करणे, सचना या न ा प ती
अमलात आणणे, िव ान व तं

ानाचा वापर क न पा याची उपल धता वाढिवणे, इ.स.2000 पूव कृ णा-गोदावरी

क पातील अपूण कामे पूण करणे,

येक गावापयत शु

पाणी पुरिवणे, इ यादी योजना गोपीनाथराव मुंडे यांनी

सुचिव या हो या2.
शेतकरी कजमु

चळवळ

महारा ातील ब तांश शेती पावसावर अवलंबून अस यामुळे उ प

कमी व खच अिधक झाला होता. यामुळे ब सं य

शेतकरी कजबाजारी बनला होता. 28, 29 नो हबर 1987 रोजी अकोला अिधवेशनाचे अ य ीय भाषणात गोपीनाथराव
मुंडे हणाले, " शेती उ पादनातील उ पादनाचा खच, भरमसाठ

ाज आिण िबगर शेती उ पादनां या कमतीत जबरद त

वाढ यातून ही हलाखीची ि थती िनमाण झाली आहे. महारा ातील शेतकरी खचा या दु काळात पार बुडाला आहे. असा
एकही शेतकरी नाही क

या या डो यावर कज नाही"3. इ.स. 1987 म ये द लीला महारा ातील दु काळी ि थती या

िनवारणासाठी संसदेसमोर धरणे धरले होते. दहा हजार नाग रकांनी यात सहभाग घेतला होता.
शेतक यां या कजमु

साठी िवराट मोचा

10 माच 1988 रोजी मुंबईला दोन लाखां न अिधक शेतक यांचा िवराट मोचा काढला. याला महारा ा या कानाकोप यातून अपूव
याचा भ
कजमु

ितसाद िमळाला. वावलंबी-समथ-संप -शेतकरी हा मूलगामी िस ांत यांनी जोपासला हा मोचा

आिव कार होता. यातील उ पादन खचावर आधा रत शेतमालाचे कफायतशीर भाव आिण या शेतक याची
या दोन माग या अितशय मह वपूण हो या4.

दूध व शेतमालाला उ पादन खचावर आधा रत भाव
गोपीनाथराव मुंडे यांनी दूध व शेतमालाला उ पादन खचावर आधा रत भाव िमळावा अशी मागणी सरकारकडे के ली
होती. तसेच गायी- हशी, पशुखा

आिण चारा यां या कमती वाढ या तरी दूध उ पादकाला योग्य तो भाव िमळत नाही.

यामुळे शेतकरी कजबाजारी होत आहे, हणून दुधाचे भाव वाढवावेत. परंतु हे करत असताना

ाहकांवर बोजा वाढणार

नाही हेही सरकारने पािहले पािहजे5. शेतमजुरांना कमान वेतन िमळावे अशी मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी के ली. ते हणाले,
" दवस दवस महागाई वाढत आहे, पण मजुरांचे दर, रोजगार हमी योजनां या कामावरील दरात मा फरक पडत नाही”.
ग रबां या हातात जा त पैसा गेला तर यातून यश

वाढते, यामुळे अथ व था व शासनाचेही क याण होते6. वाढ या

महागाईला आळा घाल यासाठी ‘ ाहक संर ण कायदा’ कद्र सरकारने के ला, परंतु रा य सरकारने याची अंमलबजावणी
के ली नाही, ती व रत करावी अशी मागणी के ली होती.
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सहकारा या मा यमातून महागाई व नफे खोरीवर मात करता येईल असा िव ास गोपीनाथराव मुंडे यांना वाटत होता.
टाइ स ऑफ इं िडया या वधापन दन समारंभात बोलताना, "आज

येकाने आप या घराचे अंदाजप क तयार क न

या माणे खरेदी के यास आिण आप या गरजा कमी के यास महागाईला आळा बसेल" असे मत यांनी

के ले

होते7.
युती शासन काळातील कृ षी िवषयक धोरणे
इ.स. 1995 म ये महारा ात िशवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आले. युती शासन काळात अनेक योजना राबव यात आ या.
यात गोपीनाथराव मुंडे यांचा सहाचा वाटा होता. शेतक यांना वीज जोडणीसाठी खूप अडचण चा सामना करावा लागत
असे हणून शेतीपंपासाठी वीज जोडणीचा अज के यापासून सहा मिह यां या आत वीजपुरवठा िह योजना सु

के ली.

1995-96 म ये एक लाख 70 हजार शेतक यांना वीज पुरवठा कर याची शासनाने योजना के ली व या अंतगत 63 हजार
शेतक यांना कने शन िमळाले होते8. गोर-गरीब जनतेला दलासा दे यासाठी 1 जून 1995 पासून तांदळ
ू , ग , डाळी,
गोडतेल व साखर या पाच जीवनावश्यक व तूंचे भाव पाच वषासाठी ि थर राहतील असे ठरिवले व या कारचे
भावफलकही जाहीर के ले9. 1मे 1999 महारा ात शेतकरी व यां या कु टुंबांसाठी हणून 'बळीराजा सुर ा िवमा योजना'
अंमलात आणली. या योजनेनुसार शेतक यास कमान 5 हजार पये व कमाल 10 हजार पये आ थक मदत दे यात येईल
असे जाहीर कर यात आले10.
अनावृ ी, अितवृ ी, गारपीट, महापूरसार या नैस गक आप ीमुळे होणारे नुकसानीपोटी शेतक यांना कमान 80 ट े
यादृ ीने नवीन पीक िवमा योजनेची आखणी के ली11. शेतक यां या अडचणी ल ात घेऊन युती

नुकसान भ न िनघावे,

शासन काळात 2,50,00,000 शेतक यांना सात-बारा उतारा घरपोच दे यात आला. कापूस एकािधकार योजनेअंतगत
कापसाला एकवीसशे

पये

ित टल भाव दे यात आला12. 1998-99 या काळात 243 कोटी

पयांची गारपीट

त

शेतक यांना भरघोस मदत कर यात आली, जी पूव 19 कोटी होती.
सचन सुिवधांबाबत काय
इ. स. 1995 म ये पाटबंधारे योजनांचा आढावा घे यात आला. यावेळी एकवीस हजार कोट ची कामे अपूण अस याचे
िनदशनास आले. ती कामे व रत कर यासाठी ' सचन महामंडळाची थापना' कर यात आली. शासन फ
पये िनधी देऊ शकत होते हणून खाजगी

बाराशे कोटी

े ातून कजरोखे ारे िनधी उभा क न 1995-98 पयत पाच हजार कोट पे ा

जा त खच सचनावर कर यात आला. 1995 पयत हा खच 7, 584 कोटी पये इतकाच होता13. ठबक सचनाखालील
वाढिव यासाठी पुढील पंधरा वषात ितवष 100 कोटी पये खच कर याचा िनधार कर यात आला. मराठवा
सचन

े

ातील

े ात वाढ कर यासाठी 22 हजार कोटी पये पाटबंधारे क पांवर खच कर यात येत अस याचे गंगापूर शेतकरी

मेळा ात पाटबंधारे मं ी ी एकनाथ खडसे यांनी सांिगतले14.
शेतीचा उ ोग हणून िवकास कर यासाठी कृ षी िवषयक धोरण जाहीर
शेतीचा उ ोग
पोहोच यासाठी

हणून िवकास कर यासाठी शेतीचे

गत तं

ान रा यातील लहानात -लहान शेतक यापयत

व था कर यात आली. पीक ा यि के , माती व पाणी परी ण, रोग-क ड व कमी ख चक जैिवक खतांचे

उ पादन व यां या वापराची ा यि के हो याक रता सव िज हे व तालु यात कृ षी िच क सालये ट या-ट याने थापन
कर यात आली. कृ षी, फलो पादन, मृदा संधारण व पाणलोट

े ाचे एक ीकरण एक िखडक प ती ारे कर यात आले.
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आंतररा ीय बंदरे हवाई वाहतुक या सोयीमुळे

या के लेली उ पादने, फळे , फु ले, भाजीपाला व मांसज य पदाथ

िनयातीस वाव िमळाला. ऍ ो एडवांटज महारा

प रषदेचे आयोजन कर यात आले

या या मा यमातून परक य

गुंतवणूकदारांना महारा ात गुंतवणूक कर यास ो साहन दे यात आले.
कृ षीिवषयक योजनांची मािहती शेतक यांना िमळावी हणून महारा िश ण संशोधन प रषदे या व महा मा फु ले कृ षी
िव ापीठा या संयु

िव माने कृ षी संशोधन व िवकास सिमतीच्या बैठक त गोपीनाथराव मुंडे हणाले, "आपण या

उ ेशाने संक रत िबयाणे वाण संशोिधत के ली याचा उ श
े सफल झाला का? हे पाहणे मह वाचे आहे15. शेतक यांना याची
यो य मािहती व िश ण देणे आव यक आहे हणजे शेतीचे उ पादन वाढव यासाठी शेतकरी जागृत होऊन याचा फायदा
घेईल. याला शेतीची पूण मािहती असणे आव यक आहे. यािशवाय शेतीचे उ पादन वाढवणे अश य आहे असे यांचे मत
होते.
गोपीनाथराव मुड
ं े यां यामुळे झोन बंदी उठली
ऊसाची झोनबंदी

हणजे

वातं य ा ीनंतर शेतक यांना आ थक पारतं यातच वागिवणारा हा कायदा होता.

झोनबंदीमुळे महारा ात काँ ेसचे गवत वाढले होते. ऊस उ पादक शेतक यांचे जोडे कारखा या या दारी चकरा मा न
िझजून गेले होते व ऊसाचे भाव कारखानदारच ठरिवणार तसेच तो यायचा अथवा नाही हे तेच ठरिवणार. यामुळे
हजारो शेतक यांची ऊस वाळले होते. शेवटचा ट पा हणून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आमरण उपोषण के ले16.
यावेळी गोपीनाथराव मुंडे यां या अ य तेखाली एक सिमती थापन के ली व शेतक यांचे कै वारी असणा या मुंडे यां या या
सिमतीने बंदी उठव याची िशफारस के ली.
वीज-दु काळ-शेतकरी व जनते या

ावर

व अकाय म सरकार या िवरोधात संघष या ा यां या मा यमातून

जनजागरण
गोपीनाथराव मुंडे यांनी िवजेची वाढती गरज ल ात घेऊन वीज िनयोजन के ले. जागितक बँकेपुढे न झुकता वीज मंडळा या
िवभाजनास नकार दला. दुधा या भावात झालेली वाढ, कापूस एकािधकार योजनेमुळे कापसाला 2300 पये भाव अशा
कार या सुधारणा के या. तसेच रा यातील िबघडलेला कायदा आिण सु व थेची ि थती, साखर िनयात घोटाळा, तीनशे
कोट चा बँक घोटाळा, इ यादी आघाडी सरकार या घोटा यांवर मुंडे यांनी संघष या ेतून आवाज उठवला. शेतक यांची
प ास ट े वीज िबले माफ कर याची मागणी आपण करणार अस याची घोषणा देखील यावेळी मुंडे यांनी के ली होती.
याचाच एक भाग हणून 12 माच 2005 रोजी कापूस व वीज

ावर गोपीनाथराव मुंडे यां या नेतृ वाखाली बीड-गेवराई

मागावर रा ता रोको आंदोलन कर यात आले होते. या आंदोलनाम ये 16 िज
आले होते. अंबाजोगाई तालु यातील ये डा येथे भ

ातील 125 तालु यात आंदोलन कर यात

शेतकरी मेळा ाचे ऑ टोबर 2005 म ये आयोजन के ले. या संगी

"रा यातील लोकशाही आघाडीचा िनवडणुक तील जाहीरनामा फसवा िनघाला. मी शेतक यां या िहतासाठी लढत आहे.
िनवडणुक त शेतक यांना वीज मोफत, कापसाला 2700 पये भाव, असे जाहीरना यात जाहीर के ले. परंतु आघाडी सरकार
स ेवर येतात यांना दले या आ ासनांचा िवसर पडला. यामुळे शासन शेतक यांची फसवणूक करीत आहे. िविधमंडळा या
िहवाळी अिधवेशनात मी शेतक यां या

ावर बोलणार आहे. शेतक यां या िहतासाठी लढत आहे. रा यातील शेतक यांची

प रि थती िबघडत चाललेला आघाडी सरकार जबाबदार आहे”, असे ते हणाले.
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िवदभातील शेतक यांना याय िमळवून दे यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी िवदभ दौरा के ला यावेळी यांनी शेतक यांसाठी
5 ट े

ाजाने कज िमळाले पािहजे, तसेच शेतक यां या

अवधी देऊ, अ यथा बेमुदत उपोषण सु क

ावर िवचार कर यासाठी सरकारकडे वीस दवसांचा आ ही

असे सांिगतले. तसेच शेतक यांना वीज मोफत

ावी व कापसाला 2700 पये

भाव व संपूण कजमाफ या सू ांची मागणी के ली. मराठवाडा देश मागासलेला अस यामुळे मराठवा
मराठवा

ास एक

ा या सुधारणेसाठी

िवशेष पॅकेज दे याची मागणी गोपीनाथराव मुंडे यांनी मु यमं यांना माफत पंत धानांकडे

के ली.
यािशवाय नागपूर िहवाळी अिधवेशन संगी शेतक यांचा िवराट मोचा, गोदा प र मा व यातील काय व बीडम ये
कृ िष पीक िव याची सु वात करणे अशी अनेक मह वपूण कामे गोपीनाथराव मुंडे यांनी आयु यभर के याचे
दसते.
समारोप
एका छो

ा खेडेगावातील सामा य शेतकरी कु टुंबात गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म झाला अस यामुळे यांना शेती, शेतीशी

संबंिधत उ ोग व गोर-गरीब शेतकरी व यां या कु टुंिबयां या ि थतीची पूण जाण होती. यांनी शेती मालाला रा त भाव
िमळवून दे यासाठी आधुिनक तं

ाना या सा ाने कृ षी िवकास घडवून आण यासाठी सतत य के ले. युती शासन काळात

उपमु यमं ीपदावर असताना यांनी अनेक कृ षी उपयोगी धोरणे आखली. महागाई, शेतक यां या आ मह या, दहशतवाद,
ऊसतोड कामगारांचा
पकड याचा य

सोडव यासाठी सरकारकडे मागणी लावून धरली व वेळ संगी आंदोलने क न सरकारला क डीत

के ला. यामागे शेती व शेतकरी िवकासशील- संप

झाला पािहजे, हा यांचा उदा

हेतू होता. गोदावरी

महापूर संगी गोदा प र मा क न लोकांना दलासा दे याचे व मदत कर याचे मह वपूण काय गोपीनाथ मुंडे यांनी के ले.
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34
Yk¨dusrs x¨ihukFk eqaMs ;kaph lkekftd U;k;krhYk Òwfedk
Ák-M‚- eqaMs jkefd'ku gfjnkl
lkekftd'kkó foÒkxÁeq[k]
dYkk egkfo|kYk;] fcMdhu] rk- iSB.k] ft- v©jaxkckn
izLrkouk %
lekt&O;oLFkk ijLijka'kh vkarjfØ;k dj.kkÚ;k vusd O;äÈph feGwu cuY¨Ykh vlrs- vkarjfØ;k
fof'k"V ifjfLFkrhr ?kMwu ;srs dh ftYkk fdeku Ò©frd fdaok i;kZoj.kkRed iSYkw vlr¨- vkarjfØ;srhYk O;Drh
lar¨"k fdaok lek/kku feGfo.;kP;k gsrwus Ásfjr >kY¨Y;k vlrkr- R;kaps ijLijka'kh vkf.k R;kaP;k ifjfLFkrh'kh
vl.kkjs laca/k] lkaLÑfrd O;oLF¨}kjs vkf.k leku Áfrdka}kjs fuf'pr g¨rkr- v'kk Ádkjs lektO;oLF¨fo"k;hps
fo'Y¨"k.k Áfl) lekt'kkL«kK VkWYkd¨V iklZUl ;kauh dsY¨ vkgs- vFkkZr lektO;oLF¨r O;ähYkk egÙoiq.kZ LFkku
vkgslekt'kkókr LFkqYk o lq{e ;k n¨u Ádkjps fl)kar ekaM.kh fnlwu ;srs- LFkqYk fl)kardkj
lektO;oLF¨Ykk dsaæhÒwr ekaMwu lektkps fo'Y¨"k.k djrkr- rj lq{e fl)kardkj O;ähYkk dsaæhÒwr Eg.kwu
lktkps fo'Y¨"k.k djrkr- Eg.kts lektkrhYk ,d O;ähgh egÙoiq.kZ vkgs dh t¨ lektkps ifjorZu ?kMowu
vk.kw 'kdr¨egkjk"VªkP;k tM.k?kM.khr vusd egkiq#"kkps ;¨xnku egÙoiq.kZ vkgs- T;kauh ;k egkjk"VªkYkk ÁxrhiFkkoj
usÅu i¨gpoY¨- R;kr Yk¨dusrs x¨ihuk;jkoth eqaMs ;kaps uko vxzØekus ?¨rY¨ tkrs- misf{kr] oafpr] nqcZYk
?kVdkalkBh vg¨jk«k >V.kkjk >a>kor usrk o la?k"kkZpk egkes# gs fc#n eqaMs ;kauk lkFkZ Bjrs- ckYkk?kkVkpk
la>koku x¨ihukFkjkokaP;k #ikus ÁR;;kYkk vkYkk- R;keqGs vk/kqfud egkjk"VªkP;k jktdh; bfrgklkrhYk eqaMs ;kaps
dk;Z lqo.kkZJjkauh fYkgkos YkkxY¨- x¨ihukFk eqaMs ;kaP;k dk;kZpk vk<kok ?¨.¨ egÙoiq.kZ Bjrsla'k¨/kukph mfÌ"Vs %
ÁLrqr 'kk¨/kfuca/kklkBh [kkYkhYk Ádkjph mfÌ"Vs le¨j Bso.;kr vkYkh vkgsr1)
x¨ihukFk eqaMs ;kapk jktdh; Áokl letwu ?¨.¨2)
x¨ihukFk eqaMs ;kaph lkekftd U;k;krhYk Òwfedk vH;kl.¨la'k¨/ku i)rh %
ÁLrqr 'k¨/kfuca/kklkBh rF; ladYkukP;k nq¸;e lkexzhpk vk/kkj ?¨.;kr vkYkk vkgs- ;ke/;s lanÒZ xzaFk]
'kkldh; vgokYk] 'k¨/k&fuca/k] orZekui«¨] ekflds] baVjusV] vknhpk vk/kkj ?¨.;kr vkYkk vkgs- rlsp
fo'Y¨"k.kkRed o o.kkZukRed v/;;u i)rhpk vk/kkj gh ?¨.;kr vkYkk vkgsegkjk"VªkP;k jktdkj.kkYkk osxGh fn'kk ns.;kps dk;Z x¨ihukFkjko eqaMs ;kauh dsY¨- egkjk"Vªkpk vlk
,deso usrk g¨rk dh] R;kauk ÁR;sd xkokph] ÁR;sd Yk¨dÁfrfu/khph o LFkkfud jktdkj.kkph bR;aÒwr ekfgrh
g¨rh- R;kaP;k jktdh; dk;kZph lq#okr 1974 e/;s t;Ádk'k ukjk;.k ;kaP;k pGoGhr lØh; lgÒkx
?¨rYkk- vkf.kck.khph ?k¨"k.kk rRdkYkhu iarÁ/kku bafnjk xka/kh ;kauh fn- 25 twu 1975 e/;s dsYkh- eqaMsuh
vk.khck.khfo#) xqIr dk;Z dsY;keqGs R;kauk vVd >kYkh- v©jaxkcknP;k rq#axkr R;kauh dkgh fnol dk<Y¨R;kuarj felkcanh Eg.kqu R;kauk ukf'kdP;k dkjkx`gkr ikBfoY¨1978 e/;s fo/kkulÒsph js.kkiqj ernkjla?kkrwu ifgYkh fuoM.kwd Yk<oYkh- i.k R;kauk R;kr ijkÒo
iRdkjkok YkkxYkk- R;kuarj chM ftYgk ifj"knsph mtuh ernkjla?kkrwu R;kapk lokZf/kd erkf/kD;kus fot; >kYkk1980 e/;s js.kkiqj fo/kkulÒk ernkjla?kkrwu fot; >kYkk- rlsp egkjk"Vª Òkjrh; turk ;qok e¨pkZps ifgY¨
v/;{k >kY¨- 1982 egkjk"Vª jkT; Òkjrh; turk ikVÊps ljfpV.khl in gh R;kauh Òw"kfoY¨- 1992 e/;s
egkjk"Vª fo/kkulÒsps foj¨/kh i{kusrsin gh R;kaP;kdMs g¨rs- 1990] 1995] 1999 o 2004 e/;s js.kkiqj
fo/kkulÒk ernkjla?kkps Áfrfuf/kRo R;kaps g¨rs- 1995 rs 1999 ;k dkYkko/khr egkjk"Vª jkT;kps mieq[;ea«kh]
ÅtkZ vkf.k x`g[kkR;kpk dkjÒkj lkaÒkGYkk- 2009 e/;s chM Yk¨dlÒk ernkjla?kkrwu [kklnkj Eg.kwu fot;h
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>kY¨ o Yk¨dlH¨rhYk Òktispps miusrs >kY¨- 26 es 2014 e/;s dsaæh; xzkefodklea«kh Eg.kwu R;kauh 'kiFk
?¨rYkh- eqaMs ;kauh R;kaP;k jktdh; dkGkr osxosxGÓk Ádkjph ins ;'kLohfjR;k lkaÒkGwu Yk¨dfgrkFkZ vusd
Ádkjps fu.kZ; ?¨rY¨eqaMs ;kauh R;kaP;k thoukr lektO;oLF¨rhYk ts misf{kr] oafpr] nqcZYk ?kVdkaP;k mérhlkBh Á;Ru dsY¨R;kauk lkekftd U;k; feGowu ns.;kpk Á;Ru dsYkk- R;kr Ákeq[;kus ÒVD;k foeqä tkrh&tekrh] '¨rdjh]
'¨reatwj] Ålr¨M dkexkj rlsp ekxkloxÊ;kaP;k fodklklkBh R;kuh vk[kY¨Y;k fofo/k ;¨tukaps egRo
vuU;lk/kkj.k g¨rs- R;kaP;k lkekftd o vkfFkZd fodklkph n`"Vh gh lexz lektkP;k ÒY;klkBh lkFkZ Bjrsb-l- 1985 e/;s nq"dkGkph Nk;k egkjk"VªÒj iljY¨Ykh vlrkuk '¨rdÚ;kauk fnYkklk ns.;klkBh ijGh
oStsukFk ;sF¨ ,fÁYk 1987 e/;s '¨rdÚ;kaph nq"dkG ifj"kn HkjfoYkh- R;kosGh x¨ihukFkjko eqaMs ;kaph Òqfedk
egÙoiq.kZ g¨rh- ;k ifj"knse/;s 50% fo'oklkgsrsoj uO;k ;¨tukauk ekU;rk ns.¨ ik.kh ?kMfo.¨ o ftjo.¨ ;kYkk
Ák/kkU; ns.¨ ngk o"kkZph ik.kh ;¨tuk cufo.¨] miYkC/k ik.;kps foLr`r okVi dj.¨] flapukP;k uO;k i)rh
vaeYkkr vk.k.¨] foKku o ra«kKkukpk okij d#u ik.;kph miYkC/krk ok<fo.¨- v'kk vusd ÁdkjP;k ;¨tuk
eqaMs ;kauh lwpfoY;k g¨R;kegkjk"Vªkr fn- 14 ekpZ 1995 j¨th f'kolsuk&Òktik ;qrhps 'kklu lÙ¨oj vkY¨- brj ekxkl oxZ]
ÒVD;k foeqä tkrh&tekrh] x¨jxjhc o rGkxkGkrhYk tursP;k fodkl dY;k.kklkBh tursus ;qrhdMs lÙkk
l¨ifoYkh vkf.k ;qrh 'kklukP;k dkGkr iq<hYk ÁdkjP;k ;¨tuk jk[kfoY;k- R;kr x¨ihukFkjko eqaMs ;kapk
flagkpk okVk g¨rk'¨rh fodkl dj.;klkBh ;qrh 'kklukus uo&uohu miØe gkrh ?¨rY¨- R;kiSdh ,d Eg.kts vtZ
dsY;kiklqu lgk efgU;kaP;k vkr '¨rhlkBh ohtiqjoBk gk g¨;- '¨rhYkk ik.kh ns.;klkBh fotsph vR;ar xjr
vlrs- '¨rdÚ;kauh iSls Ò#u ns[khYk oht feGr ukgh- gh rØkj nqj dj.;kr ;qrh 'kklukYkk ;'k feGkY¨egkjk"VªkrhYk x¨jxjhc tursYkk fnYkklk ns.;klkBh ;qrh 'kklukus thouko';d oLrwaps Òko ikp
o"kkZlkBh ,dkp Òkokus foØh dj.;kpk Økafrdkjh fu.kZ; ?¨rYkk- R;keqGs loZlkekU; tursYkk fnYkklk feGkYkkfodlu'khYk ns'kkar egkxkbZps Áek.k fnolsafnol ok<rp vkgs- R;keqGs egkxkbZpk Á'u loZlkekU; Yk¨dkauk
ÒsMlkor vkgs- ;qrh 'kklukus loZlkekU;kapk fnYkklk ns.;klkBh ,d #i;kr *>q.kdk Òkdj* gh egRokdka{kh
;¨tuk R;kosGh vk[kYkhxzkgdkaP;k vf/kdkjkaP;k j{k.kklkBh ;qrh 'kklukus dsY¨Y¨ dk;Z vR;ar egÙokps vkgs- xzkgd dY;k.k
mPpkf/kdkj lferh LFkkiuk dj.kkjs egkjk"Vª gs ns'kkrhYk ifgY¨ jkT; vkgs- ;keqGs loZ lkekU; tursYkk vkiY¨
vf/kdkj feGork vkY¨dsaæ 'kklukP;k funsZ'kkuqlkj jkT;kr Yk{;fu/kkZfjr lkoZtfud forj.k O;oLFkk fn- 1 twu 1997 iklwu
lq# dj.;kr vkYkh- ;k ;¨tusrxZr xzkeh.k o 'kgjh Òkxkar fioGÓk jaxkP;k f'k/kkif«kdk forfjr dj.;kr
vkY;k- R;kvarxZr nkfjæ;js"¨[kkYkhYk dqVaqckauk njegk 10 fdYk¨/kkU; lqekjs v/;kZ fdaerhr forjhr dj.;kr ;sr
g¨rsxzkeh.k Òkxkr oknG] okjk] egkiqj] Òwdai] vfro`"Vh v'kk uSlfxZd vkiÙkh dsOgk ;srhYk ;kpk dkgh
;sr ulr¨- R;keqGs loZ lkekU;kauk R;kpk QVdk clr¨- R;keqGs 'kklukus *cGhjktk lqj{kk foek ;¨tuk*
vaeYkkr vk.kYkh- ;k ;¨tusuqlkj d¨.kR;kgh ,dk vkiÙkheqGs uqdlku >kY¨Y;k '¨rdÚ;kl fdeku 5]000 o
dekYk 10]000 #- ph vkfFkZd enr ns.;kr ;sr g¨rh'¨rhlkBh tYkflapukph vR;ar vko';drk vlrs- R;keqGs ;qrh'kklukus egkjk"Vªkr Ñ".kk [k¨js fodkl
eaMG] fonÒZ flapu egkeaMG] fonÒZ flapu egkeaMG] d¨d.k ikVca/kkjs fodkl egkeaMG] rkih fodkl
egkeaMG o x¨nkojh ikVca/kkjs fodkl egkeaMG ;k ek/;ekrwu gtkj¨ gsDVj tehu v¨fYkrk[kkYkh vkYkhR;keqGs '¨rdÚ;kaps fuf'pr mRié ok<Y¨egkjk"Vªkr Ålkps mRié e¨BÓk Áek.kkr ?¨rY¨ tkrs- Ålkph >¨ucanh dk;nk vfLrRokr g¨rk] Ålkps
Òko ns[khYk dkj[kkunkj Bjfo.kkj rlsp Ål U;k;pk vFkok ukgh rs Bjfo.kkj] R;keqGs gtkj¨ '¨rdÚ;kaps Ål
okGY¨ g¨rs- '¨oVpk VIik Eg.kwu '¨rdjh la?kVusps usrs 'kjn t¨'kh ;kauh >¨ucanh fo#) vkej.k mi¨"k.k dsY¨
g¨rs- ;k mi¨"k.kkeqGs 'kklukus x¨ihukFkjko eqaMs ;kaP;k v/;{krs[kkYkh >¨ucanhP;k lanÒkZr ,d lferh LFkkiu
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dsYkh o lferhus mlkph >¨ucanh mBfo.;kph f'kQkjl dsYkh- R;keqGs '¨rdÚ;kaP;k ik;krhYk canhP;k csMÓk
rqVY;k o R;krwu '¨rdjh eqä >kYkkegkjk"Vªkr fo'¨"kr% ejkBokMÓkr Ålr¨M eatwj cgqrka'kh Áek.k vkgsr] eqaMs ;kuh Ålr¨M eatqjklkBh
vusdnk e¨pZ] lai] fun'kZu dsYkh- Ålr¨Mhpk nj ok<Ykk ikfgts- Ålr¨M dkexkjkP;k eqYkkalkBh dkj[kkU;koj
'kkGkaph lq#okr dsYkh- lkrR;kus R;kaP;k ekx.;k 'kklu njckjh ekaMY;k- R;keqGs R;kauk U;k; feGkYkkYk¨dlÒsr [kklnkj Eg.kwu vlrkauk tux.kusee/;s v¨chlhph Lora«k x.kuk dsYkh ikfgts- rlsp ?kVusP;k
340 O;k dYkekuqlkj vfLrRokr vkY¨Y;k eaMYk vk;¨xkus lkafxrY¨Y;k f'kQkj'kh vaeYkkr vk.k.;klkBh gh
tux.kuk vko';d vkgs- ;klkBh eqaMs ;kauh Yk¨dlÒsr okjaokj vkokt mBfoYkkx¨ihukFk eqaMs ejkBokMk fo|kihBkYkk M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps uko |kos Eg.kwu b-l- 1978 e/;s
nfYkr i¡FkjP;k ek/;ekrwu ejkBokMÓrhYk loZ ftYákae/;s e¨pkZ] lÒk] fun'kZus o '¨oVh tsYkÒj¨ vkan¨Ykuke/;s
R;kapk lfØ; lgÒkx g¨r¨- b-l- 1994 P;k njE;ku gh pGoG vk.k[kh Á[kj cuYkh- eqaMs gs foj¨/kh i{kusrk
Eg.kqu fo/kkulÒsr dk;Zjr g¨rs- egkjk"Vª jkT;kps rRdkYkhu eq[;ea«kh Jh- 'kjnpaæ iokj ;kauh tursP;k rhoz
ekx.khl Áfrlkn nsr fo/kkulÒsr ukefoLrkjkpk Bjko ekaMYkk R;kl foj¨/kh i{kusrk Eg.kqu eqaMs ;kauh vuqe¨nu
nsr vlrkuk EgVY¨ dh] ÞM‚- ckcklkgsc vkacsMdjkaps uko ejkBokMk fo|kihBkYkk ns.¨ Eg.kts lkekftd
U;k;kP;k n`"Vhus VkdY¨Y¨ ikÅYk vkgs vls o.kZu eh djr¨-Þ '¨oVh fn- 14 tkusokjh 1994 iklqu ejkBokMk
fo|kihB gs M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB ;k ukokus v¨G[kY¨ tkÅ YkkxY¨fu"d"kZ % jktdh;&lkekftd {¨«kkr x¨ihukFk eqaMs ;kaps ;¨xnku egÙoiq.kZ vkgs1)
misf{kr] oafpr] nqcZYk ?kVdkalkBh vg¨jk«k >V.kkj >qatkj usrk o la?k"kkZpk egkF¨# gs fo#) eqaMs ;kauk
lkFkZ Bjrs2)
jktdh; {¨«kkr R;kauh fofo/k ins Òw"kowu lkekftd U;k; ÁLFkkfir dj.;kpk Á;Ru dsYkk3)
nq"dkG ifj"knsP;k ek/;ekrwu '¨rdÚ;kaP;k leL;k 'kklukP;k funsZ'kkukl vk.kwu fnY;k4)
'¨rdÚ;kalkBh fotsph miYkC/krk d#u fnYkh5)
egkjk"VªkrhYk x¨jxjhc tursYkk fnYkklk ns.;klkBh ;qrh 'kklukus thouko';d oLrwaps Òko ikp
o"kkZlkBh ,dkp Òkokus foØh dj.;kpk Økafrdkjh fu.kZ; ?¨rYkk- ;kr eqaMs ;kaps ;¨xnku egÙoiw.kZ vkgs6)
nkfjæ;js"¨[kkYkhYk dqVqackuk LoLr njkr /kkU; miYkC/k d#u fnY¨7)
cGhjktk lqj{kk foek ;¨tuk vaeYkkr vk.kYkh8)
'¨rhP;k tYkflapuklkBh egkjk"Vªkr foÒkxkoj ikVca/kkjs egkeaMGkph LFkkiuk dsYkh9)
ÅlkP;k lanÒkZrhYk '¨rcanh dk;nk laiq"Vkr vk.kYkk] rlsp Ålr¨M dkexkjkauk U;k; feGowu fnYkk10) v¨chlhph Lora«k tux.kuk Ogkoh ;klkBh lkrR;kus Á;Ru dsY¨11) ejkBokMk fo|kihBkYkk M‚- ckcklkgsc vkacsMdjkaps uko |kos ;klkBh dkjkokl] lai] e¨psZ ;kr lfØ;
lgÒkx ?¨rYkklkjka'k %
egkjk"VªkP;k fodklkr Yk¨dusrs x¨ihukFkjko eqaMs ;kaps ;¨xnku egÙoiq.kZ vkgs- eqaMs ;kauh usgeh
lektkrhYk oafpr] misf{kr] 'k¨f"kr ?kVdkap;k mérhlkBh lkrR;kus Á;Ru dsYkk- fo'¨"kr% '¨rdjh oxkZps Á'u
'kklu njckjh ekaMwu R;kauk U;k; feGowu fnYkk- Ålr¨M dkexkjkps Á'u l¨Mo.;kP;k Á;Ru dsYkk- R;kauh
loZlkekU; ek.klkP;k Á'ukauk usgeh egÙo fnY¨- Eg.kqu R;kauk Yk¨dusrs Eg.kqu mik/kh tursus fnYkh- Yk¨dusrs
x¨ihukjk;.k eqaMs ;kaps ;¨xnku egkjk"Vª d/khgh fol# 'kdr ukghlanÒZ xzaFk lwph %
1)
'¨i] ckYkklkgsc] Yk¨dusrs x¨ihukFkjko eaqMs & thou vkf.k dk;Z2)
nS- r#.k Òkjr] vfÒ"V fparu fo'¨"kkad] fMlsacj 20083)
[kaMkGdj] l-l¨-] 4 twu 2014] x¨ihukFk eqaMs vkf.k v¨chlh pGoG] nS- Yk¨der4)
lkGqa[¨] ltsZjko] 2013 lekt'kkókrhYk eqYkÒwr ladYiuk] iq.¨] Á¨fQ'kUV ifCYkf'kax gkÅl5)
nS- Yk¨der] cq/kokj] 4 twu 20146)
http://www.gopinathmunde.com
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http://maharashtrabjp.org/netritwa/pramukhneta.aspx.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4561800.coms
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35
आधुिनक महारा ा या इितहासातील एक तेज वी, धुरंधर, रणझुंजार,
संघषशील नेते कै . गोपीनाथराव मुड
ं े
डॉ. पांडुरंग चाटे

आधुिनक महारा ा या इितहासातील एक तेज वी, धुरंधर, रणझुंजार, यां यासोबत संघष ज म घेवून आला आिण हा संघष
पावलो-पावली, पदो-पदी यां यासोबतच सावलीसारखा फरत रािहला. चां ापासून-बां यापयत उन, वारा, पाऊस,
महापूर अशा कशाचीही तमा न बाळगणारा नेता, कु ठ याही प रि थतीशी न घाबरता लोकांम ये जावून िमसळणारा, खरा
लोकांचा लोकनेता महारा ा या पटावर होऊन गेलेला आमचा राजा हणजे कै . गोपीनाथराव मुंडे साहेब होत. यांची
आकि मत एि झट उ या महारा ाला हळहळायला लावून गेली. लोकांना वेदना, यातना, दु:ख देवून गेली. उभं आयु य संघष
आिण संघषच या या रोमा-रोमात आिण नसा-नसात िभनला होता, असा धगधगता संघष 3 जून 2014 रोजी शांत झाला.
आप या संघषा या सूयाचा अ त झा याची भावना जनमानसात

जली गेली. आज या गोपीनाथगडावर 4 जून 2014

रोजीचा तो ंचड आ ोश, तो िवराट जनसमूदायाचा टाहो या यांसाठी होत होता; ते आमचे साहेब मा
िन

त झाले होते. हे सव लोकांचं िवराट

नयनांनी या महाने याला िनरोप दला. तो

शांत कायमचे

प पाहायला साहेब पिह यांदाच न हते. लाखावर लोकांनी आप या सा ू
ण आजही मला जशाचा तसा आठवतो; तसे टचकन डो यात पाणी येत.े कारण

यां या ब ल यां या क या पंकजाताई भावना

करतांना हणता, “मुंडे साहेब माझे बाबा होतेच पण सामा य

माणसांचा आ मा होते. एकटे मंडे साहेब गेले तर अ या लोकां या डोळयातला जीव गे यासारखा झाला.”1 ही अशी इथ या
लोकांची भावना खरोखरच झालेली होती. तशी माझीही भावना आजही अनावर होते.
अनेक वष हयातीत आिण हयातीनंतरही लोकां या मनावर चंड अिधरा य गाजिवणारे नेते महारा ात फारच कमी होऊन
गेले; यात कै . गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब यांचे नांव अ

थानी यावे लागेल. साहेब

वाटायचे, यांनी असा अफाट प रवार िनमाण के लेला होता. यां याब ल भावना
हणतात, “प

येकाला आप या प रवारातीलच
करतांना

ी िनतीन गडकरी

एक प रवार मानणारे आमचे सं कार. या प रवारातील नेतृ व जे हा अकाली जाते, ते हा आभाळ

फाटते….दु:खाला सीमा राहत नाही……गोपीनाथरावां या या अकाली जा याने आज दु:खाचे आभाळ फाटले आहे.
प ातला एक उमदा, ेरणादायी आिण फू त चा झरा कायमचा िमटला आहे.”2 अशा कारे अनेकां या भावनांशी जुळलेला,
जनसामा यांना, गरीब लोकांना आिण शेतकरी-क करी वगाला आपलासा वाटणारा हा नेता महारा ा या मातीत होऊन
गेला. याला कोणी वाली नाही, या कोणी वाणी नाही; अशा लोकांची वाणी होऊन साहेबांचा आवाज अ मंतात घुमत असे.
ती गजना वाघा या डरकळीला कमी नसायची. हणूनच साहेब गेले या दवसी लहानापासून ते थोरांपयत “आमचा वाघ
गेला” अशीच लोकांची भावना झाली होती. ही जनभावना, हे लोकांचे ेम िमळवायला साहेबांनी उभी हयात, उभं आयु य
घालवलं. लोकां या सुख-दु:खात िमसळणारे, यां या वेदना, दु:ख,

जाणून घेऊन, यांना आधार देणारे खरे लोकांचे

आधारवड हणजे साहेब होते. आयु यभर जगतांना लोकांना याय ह िमळावा यासाठीच

येक ण यांनी संघष कर यात
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ांसाठी अनेक वेळा यांनी आंदोलने उभारली. िशवनेरी ते िशवतीथ अशी चंड संघष या ा काढली

आिण प रवतन घडवून महारा ात युतीचे शासन आणले. साहेब रा याचे उपमु यमं ी झाले. उणी-पुराणी साडे चार वषाची
स ा यांनी लोकांची कामे कर यातच घालवली. स ेवर आलेली नेतेमंडळी अनेक सं था वत: या नावावर काढतात, हेही
साहेबांना करता आले असते; मा

कायक याना बळ िमळावे, यांना याय िमळावा, यासाठी अनेक शाळा, महािव ालये

अशा अनेक सं था कायक याना देणारे हे नेतृ व िनराळे च होते. गृहमं ी पदावर असतांना मुंबईची कु यात गुंडिगरी साहेबांनी
मोडीत काढली. यांनी के ले या कायाब ल डॉ. बाबासाहेब शेप िलिहतात, “मुंबई येथील गु हेगारी न कर याचे काय युती
शासनाने के ले. यांचे ेय ी. मुंडे यां याकडे जाते.”3 यां या या कायामुळेच आज मुंबईतील लोकांना मोकळा

ास घेता येत

आहे, असे मी हणेण. हे साडेचार वष वगळता साहेबांनी उभी हयात िवरोधी प ात घालवली, वत:ला राजक य भिव य
नस याची जाणीव असतांनाही ‘एक दवस माझाही येईल ग

ा’ याच आ मिव ासाने ते काम करत रािहले. काय करतांना

यांना प पातळीवर अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागले; तरीही यांनी कधी आपली प िन ा ढळू दली नाही. अखेर 26
मे 2014 रोजीचा दवस उजाडला आिण साहेबांचा क ीय मं ी हणून पिह या आठ ने यांत समावेश झाला. ही बाब इथ या
मातीत या लोकांसाठी गौरवाची होती, अिभमानाची होती. इथ या अनेक व ांची आता पूत होणार.... ही लोकांची
जनभावना वाढीस लागली. देशा या

ामिवकास मं ालयाची जबाबदारी यां यावर आली. साहेबांनी ता काळ आप या

पदाचा पदभार वीकारला आिण ते लोकांसाठी कामाला लागले. यां या काही सहका-यांनी 3 तारखेपयत पदभारही
वीकाला न हता, ते हा साहेबांनी आप या िवभागाचा पूण आढावा घेवून, आप या िवभागाचे बजेट कती आहे? आप या
िवभागा या कोण या योजना आहेत? या लोकांपयत कशा पोचतात? याम ये आता काय सुधारणा करता येईल? यासाठी
आढावा बैठका घेवून साहेबांनी आप या कामाचा धडाका सु के ला होता. ते हा या वतमानप ाची पाने चाळली, तर हे सु
के लेले काय आप याला सहज कळे ल. शपथिवधी झा यानंतर आिण आप या पदाचा पदभार वीकार यानंतर याच दवशी
आप या िज हया या

शासक य अिधकारी यांचेसोबत फोनव न चचा क न आढावा घेत ता काळ

आव यक असले या कामां या

ामीण भागासाठी

तावांची मागणी करणारे कायत पर साहेबच...! आप या मायभूमीची आिण देशाची सेवा

कर याची संधी यांना िमळाली होती, यांचे आवडीचे असलेले ामीण

े आिण यात काम कर याची यांना िमळालेली

संधी हा अि तीय असा योगायोग होता, हे नाका न चालणार नाही. ामीण भागाशी यांची असलेली नाळ, महारा ा या
काना-कोप याची यांना असलेली मािहती आिण जाणीव याचा उपयोग आप या खा या या मा यमातून यांना करता येणार
होता. ामीण िवकास कर याचे यांनी पािहलेले हे व .... आता पूण कर याची एक नामीसंधी यांना ा झाली होती;
लोकां या यायासाठी आयु यभर लढू न आता याय दे याची वेळ आली होती, पण काळाचा घाला यां यावर झाला. अनेक
वष एखादा वृ

मोठा हावा, यासाठी आयु यभर मेहनत क न याचे फळ आता िमळणार एव

ात एखादे भयानक वादळ

यावे आिण ते णात उखडू न जावे, अशीच काहीशी प रि थती इथ या लोकां या आयु यात झाली होती. यांचा आधार गेला
होता.
आजही 3 जून 2014 चा दवस आठवतो. या दवशी सकाळचे आठ-साडेआठ वाजले असतील. मी सोलापूरला
होतो, गावाकडू न मला माझे सासरे

ी

भाकरराव फड मामा यांचा फोन आला, यांनी मला पिहला

“ ट. ही. पािहली का?”, मी नाही हटले. ते हा यांनी “आप या साहेबांचा द लीम ये
बात या सु

िवचारला,

सीडट झाला आहे. ट. हीवर

आहेत.” असे सांिगतले. तसे साहेब आिण अपघात हे समीकरणच झाले होते. साहेबांचा टोकवाडी प रसरातला
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अपघात मनात येवून गेला, यांनी अनेक अपघातांवर यश वी मात क न हा संघष चालूच ठे वला होता. मी काळजावर दगड
ठे वून पुढे ऐकत होते. “आपले साहेब गेलेत..!” हे पुढेचे वा य मी ऐकले, िव ास बसत न हता, मी पु हा पु हा फ

‘काय’,

‘काय’ हे श द उचारत होतो आिण अ रश: कोलमडू न गेलो. पुढे काय बोलावे…..काय करावे हे……काहीच सुचत न हते. मी
लगेच “ठे वतो”, हणून फोन ठे वला. मलाही िव ास बसत न हता, ही बातमी ऐक यानंतर मी ट. ही. चे बटन ऑन के ले,
बात याचे चॅनल िसले ट के ले. तशा बात या सु च हो या. देशाचे प रवहन व सडक िवभागाचे मं ी ट. ही. वर प कारांशी
प कार प रषदेत बोलत होते, प कारांना साहेब गे याची बातमी सांगत होते. खरंच हे काय होत आहे, यावर िव ास बसत
न हता….मग या दवशी सकाळी अनेक लोक एकमेकांना फोन क न बातमी खरी आहे का? हे एकमेकांकडू न क फम करीत
होते. मलाही अनेक िम ांचे फोन येत होते, मीही अनेक िम ांकडू न फोनव न खरी मािहती घे याचा य करीत होतो. खोटी
बातमी िनघावी, ही आत आजव मनात येत होती. मा बातमी खोटी अस याचे कोणीही सांगत न हते. शेवटी बातमी खरी
अस याचे मानावेच लागले. खरंच हे काय झाले आहे, कळत न हते. मनात अनेक िवचारांचे का र माजले होते. आता पुढे
काय…? असे एक ना अनेक

मनात येत होते. थो

घेतला आिण मी िनघालो. तसा पोटात अ

ा वेळात वत:ला साव न आपणही परळीला िनघावे, असा मी िनणय

कवा पा याचा थब अस याचा काही

च न हता. तहान आिण भूक दो ही

हरवून गेली होती. असे कती लोकांचे अनुभव असतील हे श दांत बांधणे क ठण आहे. मी मा आज साहेबां या आठवणीने
काळजावर दगड ठे वून हे सारं श दा कत करत आहे.
याच दवशी परळीत आ यावर िच पाहत होतो. शहरात भयान शांतता…! चौका-चौकात वीस-पंचवीस लोक जीवाचा
अकांत करीत, आप या ने या या आठवणीत ढसा-ढसा रडतांना मी पाहात होतो. माझीही वेगळी ि थती न हती. पाहायला
िमळणारे भयान असे िच

नजरे समो न आजही जात नाही. चौकात-चौकात, ग लो-ग ली साहेबांिशवाय कोणतीच चचा

न हती. शहरावर पसलेलं हे काळकु

असं पसरलेलं भयावह िच पाहवत न हतं. येथील जनसागर अ रश: शोकसागरात

बुडालेला होता. खरंच इथ या लोकांचे दुःख, यांना झाले या वेदना श दांत मांडणे क ठण आहे. कालपयत हणजे 2 जून
2014 पयत इथले लोक आपले साहेब देशाचे क य ामिवकास िवकास मं ी झाले आहेत, यांनी क ात पिह यांदा शपथ
घेतली.... व पदाचा पदभार वीका न येत अस याची वाट लोक पाहत होते. आप या ज मभूमी आिण कमभूमी असले या
परळीत पिह यांदा आयोिजत के ले या नागरी स कार समारंभासाठी साहेब द ली न येणार होते. इकडे साहेबांनी शपथ
घेतली या दवसापासून लोक आप या लाड या ने या या भ

अशा नागरी स कार समारंभाची तयारी कर या या कामात

त होते. अ यंत देख या अशा काय मांत आप या ने याचा स कार करावा, अशी येथील

येक नागरीक व कायकत यांची

इ छा होती. आयु याचा संघष आता कामी येणार होता. इथला ामीण भाग आता सुजलाम् सुफलाम् होणार….!, हे लोकांचे
व पूण कर यासाठी साहेब द ली न येणार होते. बीड िज
आिण कमभूमीत साहेबांचे आगमन होणार होते. आपले

ातील शहरा-शहरांत, गावा-गावात आप या ज मभूमीत

दा थान असले या भगवानगडावर व 31 तारखेचा राजमाता

अिह यादेवी होळकर यांचा च डी येथील शेवटचा काय म आटोपून साहेब द लीला गेले होते. साहेबां या भेटीसाठी येथील
लोक मा

चंड आतूर झाले होते “भेटी लागे जीवा” अशी ओढ येथील जनमानसांना लागली होती. लोक साहेबांची वाट

पाहत होते. आप या ने या या वागतासाठी शहरभर भ
उजळू न गेले होते. भ

सभामंडप आिण भ

अशा

अशा देख या कमानी उभार या हो या. भग ा पताकांनी शहर

ासपीठाची तयारी कायक यानी पूण के ली होती. शहरभर आप या

ने याचे वागत करणारे मोठ-मोठे हो डग लागले होते. रोशनाईने परळी शहर लखलखून गेले होते, कायकत जीवाची बाजी
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 149

लावून आप या ने याचे वागत कर यासाठी झापाटून कामाला लागले होते. आता ब स…! फ
सायंकाळचा काय म हेच फ

तीन जून…! आिण

लोकां या मनात, यानात आिण व ात होते, हे व …अखेर….. व च रािहले, साहेब

द ली न परत आलेच नाहीत….साहेब, लोक तुमची वाट आजही पाहत आहेत.
साहेबांचा आज मृती दन…! गेली सहा वष या श दांना बांध याचा य

करीत होतो, साहेब तु ही सदैव

आठवणीत आहात. तु ही आज नसलात, तरी तुमचा आवाज आम यापयत पोहचतोय, तुमचे िवचार आजही िजवंत आहेत.
तु ही दलेला वािभमान..यावर आज लोक जगतात. तुमची आठवण मा
सहा ा मृती दनी साहेबांना भावपूण
-

णो णी येते, आमचे साहेब थोर होते.

दांजली..

डॉ. पांडुरंग चाटे, मांडवा(परळी), 9405891212

संदभ- 1. जनाधन जायभाय - अ ज य यो दा, नवनर

काशन वै णव, िशवनगर, पाईपलाईन रोड,

अहमदनगर 414 003, पृ. 81.(उदधृत- पंकजाताई मुंड-े मी आता रडणार नाही लढणार आहे.)
2. जनाधन जायभाय - अ ज य यो दा, नवनर

काशन वै णव, िशवनगर, पाईपलाईन रोड,

अहमदनगर 414 003, पृ. 76. (उदधृत- ी िनतीन गडकरी- मागदशक नेतृ व हरपले.)
3. डॉ. बाबासाहेब के . शेप – लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जीवन आिण काय(इ.स. 1849 ते 2006)
िच मय काशन औरंगाबाद. पृ.290
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36
*ब जन नायक: लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े*
ा.पांडुरंग मुढ
ं े
लोक शासन िवभाग मुख,
कै .

ंकटराव देशमुख महािव ालय बाभळगाव, ता. िज. लातूर

* तािवक :-* महारा ही साधुसंतांची कमभूमी हणून ओळखले जाते. या महारा ात अनेक थोर महापु षांनी मह वाची
भूिमका घेऊन महारा ाचा िवकास घडवून आण याचा
ने यांनी आपाप या

य

ांताचा िवकास घडवून आण याचा

वतः या ांतात िवकास के ला. यातून इतर ांतात कडे दुल
.या मागासले या

ांतात कस याही

आण यासाठी मराठवा
जय सगराव
मराठवा

के ला. संयु
य

महारा ा या चळवळी नंतर महारा ातील

के ला. पि म महारा ातील राजकारणातील ने यांनी
यांनी के ले मराठवाडा हा पूव पासून यांनी मागास ठे वला

कारचा सुिवधा उपल ध न ह या. तरी देखील हा भागाचा िवकास घडवून

ातील अनंत भालेराव ,बाबासाहेब परांजपे गो वदभाई

ाफ,शंकरराव च हाण , मोद महाजन,

गायकवाड,िवलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे यां या कायाचा

कषाने उ लेख करावा लागतो.

ातला लाभलेली नेतृ व हणजे लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे होय.

पूवच र :-

गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म 12 िडसबर 1949 रोजी बीड िज

ातील परळी वैजनाथ तालु यातील

ना ा या गावी एका सामा य भट या जमातीतील वंजारी समाजात झाला. शालेय िश ण ना ा,मा यिमक िश ण परळी
वैजनाथ ,महािव ालयीन िश ण अंबाजोगाई व एल. एल. बी. साठी पु यात गेल.े परंतु ते यांनी पूण के ले नाही . यावेळी
आणीबाणी देशात लागू झाली.याच काळात मराठवा

ात मराठवाडा िवकास आंदोलन सु

गोपीनाथराव मुंडे यांची भूिमका मह वपूण ठरली होती. मराठवा

झाले होते, या आंदोलनात

ातील आ थक, शै िणक ,सामािजक िवकास घडवून

आण यासाठी हे आंदोलन सु झाले होते.
यामुळे यांना सामािजक िविवध

कार या सम यांना बालपणापासूनच त ड दे याची सवय होती. हणून दा र ,

उपासमार ,अ याय अ याचार अशा अनेक िविवध सम यांना सामोरे जा याचे व संघष क न माग काढ याचे
बालपणापासूनच बाळकडू िमळाले, अस यामुळे ब जन दीनदिलत समाजा या

था यांनी जवळू न अनुभव या हो या.

हणून यां या जनसमुदाय या जीवनािवषयी मुंडे साहेबां या मनाम ये तळमळ होती आिण आप या हातून असाया पीिडत
,ब जन समाजा या िहतासाठी काय घडावे या भूिमके तून ते त ण वयापासूनच काय करत होते.
:गोपीनाथराव मुंड*े

दिलत, वंिचत ,शोिषत अ याय

*ब जनाचा नायक

त सामा य तळागाळातील गरीब, क करी ,उपेि त माणूस हा

क थानी समजून यां या साठी सामािजक व राजक य पातळीवर काम वतः या जीवाची पवा न करता काम के ले. हणून
ते एका सामा य कु टुंबातील धडपडा मुलगा हणून वाढले ,कायकता हणून घडले,नेता हणून िस
हणून आिण अखेर दसले ते असामा य लोकनेता हणून संघ प रवारात रा नही
कोण याही एका जातीचा

झाले. ब जन उ ारक

ा णवादापासून अिल रा न

ितिनधी हणून नाही तर सव वंिचत ब जन लोकांचा आधार हणून यांनी राजक य व

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 151

सामािजक काय के ले पद असो कवा नसो परंतु सामा य माणसा या िहतासाठी संघष कर याचा वारसा यांनी महा मा फु ले
,राजष शा महाराज ,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या िवचारातून घेतला होता असेच हणावे लागेल.
गोरगरीब ,ब जन माणसा या क याणासाठी यां या ह ासाठी र यावर उत न आंदोलने मोच काढू न यां या

था

समाजासमोर मांड याचे
व वेदनांना वाचा फोडू न याय िमळवून दे यासाठी आपली श

यांनी वापरली ब जन िवरोधी बामणवाडी प ाम ये

राजक य वाटचाल क नही मुंडे साहेबांनी महारा ाम ये भाजपाला ब जनांचा प
समाजाम ये ज माला या समाजाचे देणे लागतो या भावनेने भटके - िवमु
अनेक अ याय

त लोकांचे

बनव याचे काम के ले. आपण या

आ दवासी दिलत, अ पसं यांक ,शेतकरी अशा

सोडव याचे आयु यभर काम के ले . यासाठी सर् व वंिचत ब जन समाजाला संघ टत क न

संघष कर यासाठी नेतृ व के ले संगी संघष या ा काढ या .अथातच आंबेडकरां या िवचाराला

य ात आण याचे काय

यांनी के ले
राजकारण करत असताना या पदाची संधी िमळाले याचे पदाचा वापर ब जन समाजाचा सम या सोडव यासाठी के ला.
महारा िविधमंडळ असो कवा देशाची संसद याची कहाणी मागासवग य समाजाचे

अितशय पोटितडक ने मांडून याचे

गांभीय राजक या या ल ात आणून देऊन सोड यास भाग पडतात . संगी र यावर उत न मोचा आंदोलन क न
सरकारला काम कर यास भाग पाडत असत.
आिण हणूनच देवळात या देवाने या समाजावर दया दाखवली नाही ती गोपीनाथराव मुंडे यांनी दाखवून िप

ानिप

ा

पासूनचे यांचे दुःख दूर के यामुळे या समाजा या मनाम ये यांचे अि तीय असे थान आहे अनेक जाती-जमातीचे लोक तर
यांची दे हा यावर पूजा करतात यां या िनधनानंतर हा सव समाज िनराधार, पोरका झाला आिण " देवा तुला शोधू कु ठे "
अशी गगनभेदी आतहाक देत होता यातच यां या कायाचे व ब जन नायक वाचे े व दसून येत.े
मु य श द :- ब जन समाज आिण गोपीनाथराव मुंड.े
संशोधनाची उ

े :-

1) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यां या ब जन िवषयक कायाचा आढावा घेणे.
2) ब जन समाजाला संघ टत क न संघषाचे धाडस देणा या ब जना नायकाची भूिमका अ यासने .
हीतके :1) राजकारणापे ा ब जन सामा य माणसा या िवकासाचे काय कर यावर यांचा भर होता.
2) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबांनी अठरापगड ब जन जात ना संघ टत कर याचे काय के ले.
संशोधन प ती :सदर संशोधन पेपर िलिह यासाठी द

संकलना या ि तीय तो

ोतांचा वापर के ला आहे यात वतमानप े ,मािसके ,संदभ

ंथ, ि हिडओ ,िविधमंडळ संसदेतील कायाची मािहती यांचा आढावा घेऊन िव ेषणा मक प ती,

ी अ यापन प तीचा

वापर कर यात आला आहे.
गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचे *ब जन उ ाराचे काय :-*
लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे पूण पहा समाज क ीय नेतृ व होते.आपणास ज म िमळाला आहे तो फ

सामान्य लोकांचा

उ ार कर यासाठीच हा िवचार यां या मनावर बबला होता. हणून समाजातील दुःख वेदना प ा काय कर याची दशा
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दाखवत असं हणून गरीब- ीमंत, उ -नीच धमपंथ या संक पने या पलीकडे जाऊन दुःिखतांचे अ ू पुस याचे काय
अिवरतपणे ते करत रािहले सवसामा य शेतकरी ,क करी, ऊसतोड कामगार,बेघर भटका समाज व इतर िविवध जाती
पंथांम ये िवखुरलेला ब जन समाज अिधक क मय व अ यायात जीवन जगत.अस याने यां या सम या इतरांपे ा वेग या
कार या हो या यां यात कस याही कार या संघटन न हते व यांना आधारही न हता हणून यां या कायाचा क बदू
हा समाज रािहला. होता

थािपत समाज आहे व नेतृ वाने ब जनां या सम या सोडव यापे ा यांना पारंपा रक अंध

आिण धा मक परंपरांम ये गुंतवून ठे व यातच आपले िहत आहे या भावनेतून काम के ले हणून यां या आला

ा

थािपत

राजक य नेतृ व व समाज कारणीभूत अस याचे मुंडे साहेबां या िनदशनास आले. हणून यांचा उ र करणे हे आपले कत
आहे या भूिमके तून यांनी आप या कायाची सु वात करताना या अठरापगड जात ना एक क न यांची राजक य ताकद
वाढवून समाज तयार कर याचा िवडा उचलला व समाजा या मु य वाहात आण यािशवाय आपणास समाधान नाही.
कारण मा यािशवाय या समाजाला वालीच नाही अशी यांची िवचारधारा होती. यामुळे िवखुरले या समाजाला संघ टत
क न संघष कर यासाठी नेतृ व व आधार देऊन राजकारण , समाजकारण , आिण शासनाचे◌े दालन उघडे क न दे याचा
य के ला.
िवखुरलेला समाजा या चळवळीची ताकद िनमाण क न

ांना वाचा फोडली. यासाठी

समाजसेवा हीच पूजा समजून बांिधलक ने पकडावे िल ट पण यांनी काम के ले

येक

येक

हाच देव मानून व

ाचा लावायचा अ यायाला वाचा

फोडायची व याय िमळाला व थ बसायचे नाही अशी यां या कामाची प तच होती यामुळे महारा ा या व देशा या
राजकारणात समाजकारणात ब जन उ ारक हणून यांची ओळख िनमाण झाली.
गोपीनाथराव मुंडे साहेबांना एक वेगळा छंद होता तो हणजे लोकसं ह करणे. यातून यां या सम या जाणून घेणे व
सोडव यासाठी आप या पदाचा

देशाचा िन न
े े तळमळीने वापर करत असत . यासाठी राजक य मतभेद बाजूला ठे वून

कोण याही ने याकडे िनसंकोचपणे

मानतात. सोडू न दे यासाठी संिवधािनक प तीने भांडत असत मनाच राजकारणात

असूनही सव प ात मै ीचे संबंध जपणारा समाजसेवी पड असलेला व छ राजकारणी अशी

यांची

ितमा होती.

उपि थतांचा िवचार करतानादेखील समाजा या सव तरातील उपेि त वग हा यां या कायाचा होता.
भट या-िवमु

समाजाचे

था जाणून घेऊन या सोडव यासाठी यावर उपाय शोध यासाठी मा. िभकु जी दादा

इदाते यां या नेतृ वाखाली भटके -िवमु
आले िविवध चाळीसपे ा अिधक िज

िवकास सं था थापन के ली या सिमती या मा यमातून समाजाचे सव ण कर यात
ाम ये बैठका घे यात आ या या समाजातील

ांचा सतत अ यास क न दोन खंडात

अहवाल सरकारला सादर कर यात आला व यातील िशफारसी मुंडे साहेबांनी शासना यावतीने मा यही क न घेत या.
यासाठी वतं मं ालय व याम ये कॅ िबनेट मं ी एक रा यमं ी असावा अशी तरतूद के ले . युती शासनाम ये असताना
मुंडे साहेबांनी सव ब जन समाजाला शासना या िविवध किम

ांवर ,महामंडळात यो य

ितिनिध व िमळवून दे याचा

य के ला.
राजकारणा या पलीकडे जाऊन ओबीसी समाजातील अनेक कायकत िविवध प ांचे नेते यां याशी सामािजक बांिधलक या
भूिमके ने वैचा रक एक पता िनमाण क न संघष क न ओबीस ची वतं

जनगणना कर याची मागणी मा य क न

घेतले.तसेच देशपातळीवर ओबीस ची ताकद िनमाण कर यासाठी सव िवषय ने यांना एक

क न रा ीय राजकारणाला
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के ला या वेगाला असतानाच काळाने यां यावर घाला घातला. परंतु मुंडे साहेबां या िवचाराने

रा ीय पातळीवर ओबीसी या चळवळीची िबज पेरली हे मा िवसरता येणार नाही.
ओबीसी व इतर दिलत ब जन समाजातील लहान-मो
सामािजक

ाची मांडणी कर यास

ा जाती-जमात चे सामािजक िमळावे आयोजन कर यास संघ टतपणे

ो साहन दले अनेक मेळा ांना वतः उपि थत रा न मागदशन के ले .याम ये

राज थानी, दिलत समाज , खी समाज धनगर, बंजारा ,गोसावी, लोहार ,पारधी ,आ दवासी ,वंजारी अशा अनेक जात चे
मेळावे घेऊन यांना संघ टत के ले. याय ह ांसाठी चांद याचे िवचार मांड याचे धाडस देऊन िश ण िवकासा या संधी या
मा यमातून मु य वाहात आण याचा सामािजक व राजक य पातळीवर य के ला.
1995 म ये सेना-भाजपा युतीचे महारा ातील सव समाजाशी समरस झालेले गोपीनाथराव मुंडे उपमु यमं ी तथा ह व
ऊजा खा याचे मं ी झाले .गृहमं ी पदा या मा यमातून काय ाम ये यो य तो बदल क न पारधी समाजावरील क येक
िप

ा पासून असलेला गु हेगारीचा मोका कायदा काढू न टाकला व इतर समाजा माणे भटका आिण गरीब समाज अस याचे

िस

के ले वारंवार समाज व पोलीस यां या कडू न चोरी या आरोपाव न होणा या छळापासून मु

के ले. लोकशाही प तीने

यांना असले या अिधकारांची जाणीव क न देऊन समाजा या मु य वाहाम ये हणून शै िणक व

ावसाियक गती

कर यासाठी यां या व या सुधार यासाठी य के ले
समता प रषद या सामािजक सं थे या िविवध उप मांत सहभागी होऊन आंबेडकरी चळवळीला बळ दे याचा य
डॉ. आंबेडकर यां या िवचारांचा
दनािनिम

यां यावर

के ला.

भाव अस यामुळे सहा िडसबरला बाबासाहेबां या महाप रिनवाण

चै यभूमी येथे चालव या जाणा या सेवा

क पास आवजून भेट देत असत व कोण याही प रि थतीम ये

बाबासाहेबांना अिभवादन क न कायाची ेरणा घे यासाठी येत असत. दिलतांवरील अ याय असो नामांतर चळवळ असो
मुंडे साहेब याम ये स यपणे सहभागी होऊन काम करत असत नामांतरा या लढायांम ये यांना 16 दवसाचा कारावासही
भोगावा लागला. याचा प रणाम हणून प ी राजकारणातून व इतर घटकांकडू न यांना

ास सहन करावा लागला

,पराजयही प करला परंतु ब जन व दिलतां या याया या संघषापासून मुंडे साहेबांनी माघार घेतली नाही. डॉ.आंबेडकरांनी
दिलत व ब जना या शै िणक गतीसाठी थापन के ले या औरंगाबाद येथील िम लद कॉलेजला

ुटी साडेतीन कोट चे

अनुदान हे दले . डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठातील उदु िवभागाला दोन लाखाचे अनुदान मंजूर
के ले.महाड येथे चवदार त याचे सुशोिभकरण व इतर कायासाठी भरघोस िनधी देऊन आपली
पोहरादेवी ,भगवानगड यासाठी देखील यांनी आ थक मदत मो

ा

के ली. याचबरोबर

ा माणात के लेली आहे,

तसेच यां या मंि पदा या काळात ब जन व दिलत समाजावर अ यायातून होणा या जातीय दंगलीला पूणिवराम दे याचा
य के ला आिण यांचे सव

सामोपचाराने सोडवले

कोण याही संगी जनतेम ये धाडसाने िमसळ याचा यांचा वभाव अस यामुळे शोिषत वंिचत गरीब दीनदिलत यां याकडे
ह ाने

घेऊन जात असत. मुंडे साहेब सकारात्मक प तीने सोडवत हणूनच संघ भाजपा ब ल आपुलक नसूनही के वळ

मुंडे साहेबामुळे दिलत, ओबीसी एकं दरीत ब जन समाज भारतीय जनता प ा या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहात असे
.प ाचे अ य कोणी असो जनतेचे नेते हणून गोपीनाथराव मुंडेच असायचे ते के वळ ब जन समाजातील पाठबळामुळेच.
मराठांनी राजकारण स ाकारण आिण ा णांनी शासन चालवावे असे असलेले िलिखत प त मुंडे साहेबांनी मोडू न काढली
व ब जन समाजाला सव संधीचा लाभ िमळवून दला. स ा नसतानाही लोकशाही मा यमातून संिवधािनक प तीने
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जनते या संघटक य ामुळे व सव प ात मै ीचे संबंध अस यामुळे मुंडे साहेब जनतेची काम सात याने करत असत हणून
स ाधारी पे ा आहे यां याकडे लोकांची गद असायची ती कायमच.
ऊसतोड कामगार ,सामा य मजूर, अ पभूधारक शेतकरी अशा अनेक िविवध

वसायातील लोकां या

ांना वाचा

फोड याचे काम मुंडे साहेब सात याने करत असत यांना याय िमळवून दे यासाठी कोण याही पातळीवर जाऊन य करत
असत व सामा य गरीब माणूस िवकासापासून वंिचत राहणार नाही या या जीवनाम ये सुख संप ता आण यासाठी
मराठवाडा सार या दुगम भागाम ये साखर कारखाने व इतर उ ोग उभा रा न िवकासाला चालना दली.
िन कष :डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां या िशका संघ टत हा आिण संघष करा या िवचाराला
अंध

ा व

अ यायािव

य ात आणून िविवध

ढी परंपरा

थािपतां या अ याया या जोखडात अडकले या जातीपातीत िवखुरले या ब जन समाजाला संघ टत क न
संिवधािनक प तीने संघष करायला िशकवणारा धाडसी लोकनेता हणजे गोपीनाथ मुंडे होते यां या

ब जन समाजातला सवसामा य

पाने

ची सुख-दुःख जाणनारा तळागाळात या लोकांची एक प होणार नेतृ व पुरा आलं

आिण ख या अथाने महारा ा या मातीतील ब जन वगाला आधार िमळाला रा ीय पातळीवरील ओबीस ना आप या
श

ची जाणीव क न दे यासाठी रा ीय पातळीवर संघटन कर याचं काय यांनी के लं. हणून अनेक

थािपत ब जन

िवरोधी ा णी िवचारा या ने यां या पायाखालची माती सरकू लागली व यांची स ेची म ती उत न ब जनांचे रा य
ये याची वेळ के वळ गोपीनाथ मुंडे यां यामुळे येत आहे हे िनि त झाले होते. परंतु ब जनां या दैवतास देवलोक जा याची
वेळ आली आिण आिण सव व े भंगली...,
संदभ ,:1)डॉ .बाबासाहेब शेप - लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे जीवन आिण काय, कै लास पि लके शन,औरंगाबाद, थमावृ ी 2018
2) साधना , दनांक 21 जुलै 2014
3) कलमनामा , दनांक 20 जून

2014

4) लोक भा , दनांक 20 जून
5) िववेक, दनांक 6 जुलै 2014
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37
Ykksdusrs xksihukFkjko eqaMs ;kaP;k thoudk;kZpk % ,d n`’Vh{ksi
lkS- ikÅycq/ns vuqjk/kk jkeHkkÅ
Lak”kks/kd fo|kFkhZuh
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk
fo|kihB] vkSjaxkckn -

izk- MkW- v”kksd dksjMs
ekxZn”kZd
lnL;]vH;kl eaMG
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k]
,l- ds- xka/khegkfo|ky;
dMk rk-vk"Vh ] ft- chM

izLrkouk %&
dks.kR;kgh ns”kkP;k o izkarkP;k tM.k?kM.khr o okVpkyhr O;Drhps [kqi egRo vlrsdrZ̀Rooku O;DrhP;k vHkkoh R;k ns”kkpk o izkarkpk bfrgkl uhjl] vFkZ”kqU; o ?kVuk”kqU; curks- dkyZbyus
bfrgkl Eg.kts dk;\ ;kph O;k[;k dsysyh vkgs dh ] Þ Fkksj O;Drhps pfj= vkf.k R;kauh ctkoysyh
dkefxjh Eg.kts bfrgkl gks;- gh O;k[;k egkjk’Vª jkT;kps ekth mieq[;ea=h rFkk ekth dsanzh; xzkefodklea=h
xksihukFkjko eqaMs ;kauk rarksrar ykxw iMrs-R;kps ckyi.k ikghys rj Þ”kwU; vfLrRO Þ vlkp R;kP;k
iqoZvk;q’;kpk mYys[k djrk ;sbZy- i.k ;krwu Hkjkjh ?ksÅu vkiY;k drZ`ROkkpk Blk egkjk’VªkP;k lkekftd ]
jktdh; o lgdkj {ks=kr R;kauh meVfoyk- jktdkj.kkpk dqBykgh okjlk ulrkuk LodrZ`Rokus R;kauh ?ksrysyh
Hkjkjh ,sfrgkfld Eg.kkoh ykxsy- R;kauh dsoG jktdkj.kp dsys ukgh ] rj egkjk’Vªkpk lokZfxa.k fodkl Ogkok]
;klkBh lkekftd] /kkfeZd] “kS{kf.kd] lgdkj ]jktdh;] lkaLd`frd v”kk vusd {ks=kr Hkfjo v”kh dkefxjh dsyh
vkgs-loZ {ks=kr egkjk’Vª vxzslj vlyk ikfgys v”kh R;kaph euksHkwfedk gksrhegkjk’Vªkr vlk ,sdeso usrk gksrk dh] R;kauk izR;sd xkokph] izR;sd yksdizfrfu/khph
LFkkfud jktdkj.kkph laiq.kZ ekfgrh gksrh- R;kP;k jktdh; dk;kZph lq:okr 1974 iklwu ejkBokMk fodkl
vkanksyukiklwu >kyh- jktdh; {ks=kr izxrh djr ftYgk ifj’kn lnL; rs dsanzh; xzkefodklea=h inki;Zr
tkÅu iksgpys- R;kauh dsysY;k vusd dk;kZeqGs R;kauk yksdusrk] “ksrdjh jktk] lgdkj lezkV] fodkljRu]
“ksrd&;kaps rkj.kgkj] mRre dk;ZdrkZ v”kk fofo/k inO;k tursus cgky dsR;k vkgsrla”kks/ku in~/krh %&
izLrwr vH;kl gk iq.kZi.ks fn~rh; lk/ku lkexzhoj vk/kkfjr vlwu ;k vH;klklkBh
yksdusrs xksihukFkjko eqaMs ;kaP;k thoukaph tM.k?kM.k o dk;Z lac/khr lanHkZ] iqLrds nSuafnu orZekui=s]
ekflds] lanHkZ xzaFk b- ekfgrhpk vk/kkj ?ks.;kr vkysyk vkgsvH;klkph mfí’V;s %&
1 ½ “ksrd&;kaP;k fodklkrhy xksihukFkjko eqaMs ;kaP;k ;ksxnkukpk vH;kl dj.ks2 ½ Ål rksM.kh dkexkjklkBh xksihukFkjko eqaMs ;kauh dsysY;k dk;kZpk vk<kok ?ks.ks3 ½yksdusrs xksihUkkFkjko eqaMs ÅlrksM dkexkj lkekftd lqj{kk ;kstukapk vH;kl dj.ks“ksrd&;kaP;k fodklkrhy xksihukFkjko eqaMs ;kaP;k ;ksxnku %&
“ksrdjh o dkexkj pGoGhps mfí’Vs %&egkjk’Vªkr b-l 1970 uarj “ksrdjh o dkexkj pGoGh EkksB;k
izek.kkr fuekZ.k >kY;k- ;k pGoGhrwu “ksrdjh o dkexkj oxkZpk fodkl dj.;kpk iz;Ru
rlsp
loZlkekU;kaps iz”u lksMo.;kpk iz;Ru ;k pGoGhus dsyk- ;k pGoGhr jktdh; usrs] r:.k dk;ZdrsZ]
loZlkekU; turk ;kapk lekos”k gksrks- ;k pGoGhps mfí’Vs iq<hyizek.ks
1½ “ksrhph ikjaifjd ra= cnywu ufou ra=KkukP;kokijkus “ksrhpk fodkl ?kMfo.ks2½ “ksrhpk fodkl dj.;klkBh jklk;fud [krs dhVduk”kds ladfjr ladfyr tkrhPkk fc;kukapk okij dj.ks3½csdkajkuk jkstxkj miyC/k d:u ns.ks4½”ksrhlkBh ik.kh iqjoB;kph ;kstuk vk[k.ks_____________________________________________
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5½dkexkj oxkZps fgr lakHkkG.ks o R;kauk jkstxkj miyC/k d:u ns.ks6½dkexkj dY;k.kklkBh fofo/k ;kstuk fuEkkZ.k dj.ks
7½”ksrdjh o dkexkjkaoj gks.kk&;k vU;k;kfo:) y<k ns.ks8½ dkexkj oxkZP;k eqykalkBh “kS{kf.kd lks;h loyrh o lq;ksX; okrkoj.k fuekZ.k dj.ksijGh oStukFk ;sFkhy nq’dkG ifj’knsps vk;kstu %&
b-l- 1985 e/;s nq’dkGkph Nk;k egkjk’VªHkj iljysyh vlrkuk “ksrd&;kauk fnyklk ns.;klkBh ijGh
oStukFk ;sFks ,fizy 1987 e/;s Þ “ksrd&;kauk nq’dkG ifj’kn Þ Hkjoyh- ;k ifj’knslkBh toGikl iUukl
gtkj “ksrdjh mifLFkr gksrs- Hkjoyh- R;kosGh xksihukFkjko eqaMs ;kaph Hkwfedk egRoiq.kZ gksrh- nq’dkGxzLr
Hkkxkrhy iz”ukauk okpk QksM.;kps dk;Z lkgsckauh ;k ifj’knsr dsys- ;kru “ksrd&;kfo’k;kph R;kaaP;k eukr
vkLrk ]vfLerk gksrh gs y{kkr ;sr-s rlsp nq’dkGxzLr Hkkxkrhy “ksrd&;kfo’k;h vlysyh tkx`rk o
ftOgkGk ;krwu Li’V fnlwu ;srs“ksrd&;kaP;k dtZeqDrhph pGoG%&
“ksrdjh] “ksretwj vkf.k xzkfe.k xksjxfjc tursps iz”u vkgsr- gs iz”u Eg.ktsp ns”kkps
iz”u vkgs- dkj.k cgwla[; lekt gk xzkfe.k Hkkxkr okLrokr vkgs-;k tursp iz”u lksMo.;klkBh Hkkjrh;
turk i{kkus la?k’kkZph Hkwfedk ?ksryh vkgs- dtZcktkjhi.kk] nq’dkG vfro`’Vh] ok<rh egkkxkb]Z fidkofjy
jksx] “ksrekykyk feG.kkjk viqjk Hkko] ;keqGs “ksrdjh dtkZP;k tks[kMkr lkiMysyk vkgs- R;kyk eqDr
dj.;klkBh xksihukFkjko eqaMs ;kauh fn- ekpZ 1988 jksth eqcabZ e/;s yk[ks “ksrd&;kpk fojkV dtZeqDrh ekspkZ
dk<yk- Lokoyaach leFkZ “kssrdjh eqyxkeh fl)kUr eqaMs tksiklyk vlwu ofjy ekspkZ R;k fl)kUrkpk HkO;
vfo’dkj gksrk- mRiknu [kpkZofjy “ksrekykps fdQk;r”khj Hkko vkf.k “ksrd&;kaph dtZeqDrh ;k nksu ekx.;k
fdQk;r”khj gksR;kvkRefuHkZj fdlku gk ea= izkjaHkiklwup Hkkjrh; turk i{kkus ofjy nksUgh sekx.;k
vusd o’kkZiqohZ loZizFke jk’Vªkleksj ekaMY;k gksR;k- “ksrdjh o “ksrh lca/khP;k ekx.;k v”kk fodflr gksr
xsY;k- gs ofjy vkanksyus Li’V gksrkrv½ nw/k o “ksrekykyk mRiknu [kpkZoj vk/kkfjr Hkko %& egkjk’Vªkrhy “ksrdjh dtZcktkjh gksÅ u;s]R;klkBh
eqaMs ;kauh Þnw/k o “ksreky mRiknu [kpkZoj vk/kkfjr Hkko feGkok Þ v”kh ekx.kh ljdkjdMs dsyh gksrhc½ “ksretqjkalkBh fdeku osrukph ekx.kh %& egkjk’Vªkrhy “ksretqjkaph la[;k vf/kd vlwu R;kauk
U;k; feGr ukgh- izR;sd Jfedkyk R;kP;k dkekpk ekscnyk feGkyk ikghts R;kaph Hkwfedk gksrhd½ egkxkbZyk vkGk ?kkyk %&egkxkbZeqGs loZlkekU;kps uwdlku gksrs]rj /kfudkauk tkLr Qk;nk gksr vlrksEg.kwu xfjc oxZ nkfjnz;krp thou txr vlrks] rj Jhear oxZ vf/kd /kuk<; cur tkrks- ;k egkxkbZeqGs
loZlkekU;kph gsGlkaM gksÅ u;s ;kdfjrk eqaMs iz;Ru”khy gksrsM½ lgdkjkP;k ek/;ekrwu egkxkbZoj ekr %& egkxkbZyk vkf.k O;kik&;kaP;k uQs[kksfjyk vkGk ?kky.;kps
dke lgdkj pGoGhP;k ek/;ekrwu gksÅ “kdrs vls izfriknu rkRdkyhu mieq[;ea=h xksihukFkjko eqaMs ;kauh
VkbZEl vkWQ bafM;k LVksvklZP;k iUuklkO;k o/kkZiufnu laekjaHkkr dsysb½ tursps iz”u lksMo.;klkBh “kklu dfVc) %&
tursps iz”u vMp.kh letkowu ?ksÅu “kklu dfVc)
vkgs R;klkBh Þ“kklu vkiY;k nkjhÞ ;k midzekps vk;kstu dj.;kr vkysxksihukFkjko eqaMs ;kaph ÅlrksM dkexkj oxkZckcrph Hkwfedk %&
ÅlrksM dkexkjkaP;k fodklkr xksihukFkjko eqaMs ;kaps ;ksxnku egRokps
vkgs- vkS|ksfxd vkf.k d`’kh {ks=kps] dzkarhps lk/ku Eg.kwu egkjk’Vªklg ejkBokM;krns[khy vusd lk[kj
dkj[kkU;kaph fufeZrh >kysyh vkgs- gs lk[kj dkj[kkus ÅlrksM dkexkj oxkZoj voyacwu vlrkr- Eg.kwu
R;kaP;k dk;kZeqGs egkjk’Vªkrhy ik”pkR; ns”kkar tkr vkgs- egkjk’Vªkyk ;k {ks=kr ukoykSfdd feGkyk vkgsijarq lk[kj fuekZ.k dj.;klkBh T;k yksdkauh jk=afnol ,d d:u ÅlrksM.kh dsysyh vlrs- R;kdMs ek= nqyZ{k
dsys tkr vkgs- ÅlrksM dkexkjkapk iz”u fnolsafnol tkLrp xgu cur vkgs- ;kaps iz”u lksMo.;klkBh loZJh
– “kjn iokj] xksihukFkjko eqaMs gs jk’Vªh; usrs vk?kMhoj vlr- R;kpcjkscj chM ftYg;krhy ccujko <kd.ks]
Jhjax Hkkaxs] e/kwdj dk=s] fd”kksj iokj bR;knhph Hkqfedk egRokph vkgsÅl dkexkjkP;k eqykaP;k f”k{k.kklaca/kh “kklukph Hkwfedk %&
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Egkjk’Vªklkj[;k izxr jkT;kpk psgjkeksgjk cnywu Vkd.;kr lk[kj m|ksxkpk egRokpk okVk vkgslk[kj m|ksxkr dke dj.kk&;k o LFkykarfjr ÅlrksM dkexkjkaP;k eqykaP;k f”k{k.kklaca/kh “kklukph Hkwfedk
iq<hyizek.ks%&
v ½ ifgY;k foHkkxkr %&
lk[kj dkj[kkU;kP;k ifjljkr lacaf/kr ftYg;k ifj’knsekQZr ÅlrksM
dkxkjkaP;k eqykalkBh b;Rrk ifgyh rs ikpoh i;Zrph “kkGk lq: dj.;kr ;sby vFkok vfLrRokrhy “kkGsr
;k eqykalkBh vfrfjDr rqdM;k vuqnku rRokoj lq: dj.;kl ekU;rk ns.;kr ;sbZyc ½ nql&;k foHkkxkr %&
LFkykarfjr dkexkjkaP;k eqG xkokdMhy Hkkxkr 25 olfrx`gs lk[kj
dkj[kkU;kauh lq: djkohr- izR;sd olfrx`gkr 50 eqykaph Hkkstu] fuokl] f”k{kd oxkZpk ixkj] “kS{kf.kd
[ksGkps lkfgR; bR;knhofjy [kpZ dkj[kU;kauh Loh; fu/khrwu djkok- R;klkBh dkj[kU;kaP;k ifjljkr ekU;rk
nsr vkgsd½ frl&;k foHkkxkr %&
vkWDVkscj 1996 P;k “kklu ifji=kuwlkj izkFkfed f”k{k.kkpk ntkZ o xq.koRRkk mapko.;klkBh djko;kP;k
mik;;kstuk lqpfo.;kdfjrk “kklukus ,dk dk;Zcy xVkph fu;qDrh dsyh gksrh- rsOgk ;k vgokykr 6rs 14
o;ksxVkrhy loZ eqykauh fdeku v/;;u {kerk laikfnr djkoh gh mfÌ’Vs fuf”pr dj.;kr vkyhegkjk’Vª jkT; lk[kj dkj[kkuk egkla?k vgenuxk] egkjk’Vª jkT; jk’Vªh;
dkexkj QsMjs”ku vgenuxj ;k la?kVusP;k ek/;ekrqu dkexkj oxkZps iz”u lksMfoys tkr vlr] ijarw R;kaph
Lora= v”kh dkgh la?kVuk uOgrh- dkexkjkauk feG.kkjs osru deh vlY;kus R;kaps fgrlaca/k nq[kkoys xsysR;keqGs mRrjksRarj dkGkr gh dkexkj pGoG QksQkor xsyh ÅlrksM.kh dkexkjkaps iz”u lksMfo.;kps dk;Z
xksihukFkjko eqaMs ;kauh dsys gksr-s
yksdusrs xksihukFk eqaMs ÅlrksM dkexkj lkekftd lqj{kk ;kstuk %&
dsanz “kklukP;k vla?kVhr dkexkj lkekftd lqj{kk vf/kfu;e 2008 varxZr
fofo/k ;kstukpk YkkHk ns.;kdfjrk egkjk’Vªkrhy ÅlrksM.kh dkexkj o R;kP;k dqaVqckdfjrk yksdusrsxksihukFk eqaMs
ÅlrksM dkexkj lkekftd lqj{kk ;kstuk ykxw dj.;kr vkyh- m|ksx mtkZ dkexkj foHkkxkus ;k lanHkkZrhy
“kklu fu.kZ; fuxZfer dsyk vkgs- ;k fu.kZ;keqGs jkT;krhy vkB yk[k ÅlrksM dkexkjkuk ykHk gksr vkgsfofo/k iz”kkldh; foHkkxk varZxr jkco.;kr ;s.kk&;k ?kj cka/k.kh] o`n~/kJke vkf.k
“ksS{kf.kd ;kstukdfjrk ;k foHkkxkus ÅlrksM dkexkj o R;kP;k dqVqackuk fu/kh miyC/k d:u fnyk vkgss- ?kj
ck/k.kh ;kstuse/;s bafnjk vkokl ;kstuk]”kcjh vkokl ;kstuk] iza/kkuea=h vkokl ;kstuk] jekbZ ukxjh vkokl
;kstukpk izFke VI;kr lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- “kS{kf.kd ;kstuse/;s HkVD;k o foeqDr tkrh dfjrk “kkys;
f”k{k.k foHkkxkekQZr jkcfo.;kr ;s.kk&;k ;kstukpk lekos”k ;ke/;s dj.;kr vkyk vkgs- R;kpizek.ks lkekftd
U;k; foHkkxkP;k o`n~/k vkJe fud’kkizek.ks ykHk ns.;kr vkyk vkgs- ysk{kf.kd ;kstuk fofrfjDr ÅlrksM
dkexkjklkBh iz/kkuea=h thou T;ksr] iz/kkuea=h lqj{kk foek ;kstuk] vaR;fo/kh vFkZlkg; ;kstuk] vkjksX; o
izLr`rhykHk ;kstuk] o`n~/kidkyhu laj{k.k ;kstuk] Hkfo’;fuokZgfu/kh dkekP;k fBdk.kh nq[kkir vFkZlkg;
;kstuk] ikY;kP;k f”k’;o`Rrh lgk¸;d ;kstuk] dkexkj dkS”kY; o`n~/kh ;kstuk] ;k ;kstus fofrfjDr “kklukl
osGksosGh o xjtsuwlkj mi;wDr okV.kk&;k ;kstuk izLrkfir dj.;kr vkY;kfu’d’kZ %&
lektkr egkxkbZ] “ksrd&;kaP;k vkREkgR;k] ng”krokn] ÅlrksM dkexkjkapk
iz”u ;klkj[;k leL;k deh >kY;k ikghts] ;klkBh xksihukFkjko eqaMs vgksjk= iz;Ru dfjr gksrs- v”kk in~/krhus
lkekftd ckaf/kydhph Hkwfedk ?ksÅu dk;Z dj.kk&;k yksdusrs xksihukFkjko eqaMs ;kaP;koj lerk] ca/kqrk ;k
ewY;iz.kkyhpk izHkko vlY;kpk izR;; ;srkslanHkZ xzaFk %&
1Yksdusrs xksihukFkjko eqaMs & thou o dk;Z
2xksihukFk eqaMs ;kaph eqyk[kr fn- 28@10@2008
3nS- r:.k Hkkjr o`Rri=
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yksdlRRkk o`Rri=
www. Gopinathmunde.com
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´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›ê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ
›üÖò.×¾Ö¿¾ÖÖÖ£Ö Ø»Ö²ÖÖ•Öß ±ú›ü
³ÖæÖÖê»Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ,
¾ÖîªÖÖ£Ö úÖò»Öê•Ö, ¯Ö¸üôûß-¾Öî.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ¾ÖÖÆüÖ, “ÖÖ»ÖãŒµÖ, ¸üÖÂ™Òüãú™ü µÖÖ ¸üÖ•Ö×úµÖ ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‘Ö¸üÖµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»ÖÖ †´ÖÖê»Ö šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ‘Ö¸üÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ‰ú»ÖÖæÖÖ †Ö•ÖÆüß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÆüÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ
¯ÖÏÖÓŸÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö¯Öã¡ÖÖÓÖß ¯ÖÖ‰ú»Öê ˆ“Ö»Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖ
»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏúÂÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›æüÖ
µÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. µÖÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “Öôû¾Öôûß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»µÖÖ.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¯ÖÏ×ŸÖãú»ÖŸÖê´Öãôêû ¾Ö †µÖ úÖ¸üÖÖÓ´Öãôêû •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öê ÖÖÆüß. †ÖÙ£Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¿ÖîÖ×Öú
¥üÂ™ü¶Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖ ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ, ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ‡.ÃÖ.1974 ÃÖÖ»Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ´ÖÖê“ÖÖÔ úÖœü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ
†ÃÖÓµÖ ŸÖ¹ýÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ÆüÖ¤üºþÖ Öê»Öê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÏ¿Ö, éúÂÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê¯ÖÖÖ ³ÖºþÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¤ü.14 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1993 ¸üÖê•Öß ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ
êú»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“Öß †¯Öã¸üß ÃÖÖ¬ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸üôûß-¾Öî.- »ÖÖŸÖæ¸ü- ×´Ö¸ü•Ö ¸êü»¾Öê“Öê ¹Óý¤üßú¸üÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×¾Ö¤ü³ÖÖÔ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ×Ö´ÖÖÔÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †ÃÖê ´ÖŸÖ ´ÖãÓ›êü
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê.
* ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»µÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯ÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú úÖµÖÔÎú´Ö´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖêÖÖ-³ÖÖ•Ö¯Ö“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü †Ö»Öê, ŸÖë¾ÆüÖ ‡.ÃÖ.1995-96 “ÖÖ †£ÖÔÃÖÓú»¯Ö ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß
×¤ü.25 ´ÖÖ“ÖÔ 1995 ¸üÖê•Öß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê êú»Öê»Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸÖê ´ÆüÖÖ»Öê
úß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖ×ÂÖú ¸üÖ•µÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. †úÖê»ÖÖ ¾Ö ÖÖÖ¯Öæ¸ü ú¸üÖ¸üÖŸÖ ´Æü™ü»Öê ÆüÖêŸÖê úß, †µÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •Öê
³ÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ´Ö¬µÖê µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾Ö“ÖÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö¯ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö úÖÆüß ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö¤ü³ÖÔ, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ, úÖêúÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. †¿ÖÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
•ÖÖŸÖêÖê †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ ²Öòú»ÖÖòÖ ×úŸÖß †ÖÆêü Æêü ¿ÖÖê¬ÖæÖ úÖœüµÖÖú×¸üŸÖÖ ›üÖò.¤üÖÓ›êüú¸ü µÖÖÓ“µÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬ÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖ“ÖÖ
Ö“ÖÔ 1768 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê úºþÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ²Öòú»ÖÖòÖ ú´Öß ú¸üµÖÖ“Öê ¬ÖÖê¸üÖ †ÖÖ»Öê †ÖÆêü, †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´Öã›Ó êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß.
* ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¸üÃŸÖê ¾Ö ˆªÖêÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓÖß ÃÖ¤üÖÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÖÓÖÖµÖ“Öê —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê ‹úÆüß ×ú.´Öß.“ÖÖ Öò¿ÖÖ»Ö
ÆüÖµÖ¾Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üú›êü ´ÖÖÖÖß êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê Öò¿ÖÖ»Ö ÆüÖµÖ¾Öê»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¸üÃŸÖê ÆüÖµÖ¾Öê“µÖÖ
¤ü•ÖÖÔÃÖÖ¸üÖê ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 800 ×ú.´Öß. »ÖÖÓ²Öß“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ÃÖã¹ý úºþÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß 429 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê Ö“ÖÔ µÖêÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü-ÖÓÖÖ¯Öæ¸ü
¸üÃŸµÖÖ“Öß ÃÖæ¬ÖÖ¸üÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ¸êü»¾Öê ˆøüÖÖ ¯Öã»ÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, •ÖÖ»ÖÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö ¾ÖŸÖãÔôûÖúÖ¸ü ¸üÃŸÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü - ¯ÖîšüÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ¸êü»¾Öê ˆøüÖÖ¯Öã»ÖÖ“Öê úÖ´Ö, •ÖÖ»ÖÖÖ-†Ó²Ö›ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¸êü»¾Öê ˆøüÖÖ¯Öã»ÖÖ“Öê úÖ´Ö, ŸÖÃÖê“Ö ¬ÖÖÖÖê¸üÖ, ŸÖÖ.¯ÖæÖÖÔ ×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÖß ¾Ö
¯ÖÖêÆüÖê¸ü ŸÖÖ.´ÖÖ•Ö»ÖÖÖ¾Ö ×•Ö.²Öß›ü µÖê£Öê ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß»Ö Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ¯Öã»ÖÖÓ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö, ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¸üÃŸÖê ²ÖÖÓ¬ÖÖß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ
µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖôæû•Ö, ¿Öë¦üÖ, ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üôûß, ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ˆ´Ö¸üÖÖ µÖê£Öê ±úÖ‡Ô¾Æü
Ã™üÖ¸ü ‡Ó›üÃ™Òüß•ÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¿Öë¦üÖ ¾Ö ˆ´Ö¸üÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖôæû•Ö µÖê£Öß»Ö •Ö´ÖßÖß“Öê ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê
»Ö‘ÖãˆªÖêÖÖÓÖÖ ÃÖ²Ö×ÃÖ›üß ×¤ü»Öê»Öß Ö¾ÆüŸÖß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß 20 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖÖšüß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²Ö ¾Ö µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ×ÖÖÔµÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö éúÂÖß ˆªÖêÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖŸÖæ¸ü, ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê éúÂÖß ×¾Ö–ÖÖÖ ëú¦ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ, ŸÖ¸ü »ÖÖŸÖæ¸ü“µÖÖ ëú¦üÖ»ÖÖ
Ã™êü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö ²Öß›ü“Öê ¯ÖæÖÔ úÖ´Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ×ŸÖÆüß ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê éúÂÖß×¾Ö–ÖÖÖ ëú¦ü ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Öß›ü
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×•Ö»ÆüÖ ÃÖßŸÖÖ±úôû ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêü. †Ö×Ö ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ëú¦ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖê Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê ´ÆüÖæÖ †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô µÖê£Öê éúÂÖß
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. •ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤üÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê éúÂÖß ×¾ÖªÖ¯Ößšü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. Öã¹ý«üÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸üÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö 26 ÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖÓ´Ö¬µÖê 110 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ Ö“ÖÔ úºþÖ Öôû¯ÖÖÖß ¯ÖæÖÔ úºþÖ
»ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÆüÖÖÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖúÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß ¯ÖÖ“Ö úÖê™üß ºþ¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬Öß ¤êüµÖÖ“ÖÖ
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ¯ÖîšüÖ µÖê£Öê ‘ÖÖ™ü ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú úÖê™üß ŸÖê¾ÖßÃÖ »ÖÖÖ ºþ¯ÖµÖê ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö´Ö¬µÖê
×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÖÖê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ 35 ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
¿ÖÖôêû“µÖÖ ÖÖê»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ‡.ÃÖ.1997-98 ´Ö¬µÖê ÖÖê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß 35 ¿ÖÖôûÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôêû“µÖÖ ÖÖê»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ.
µÖÖÃÖÖšüß ‡.ÃÖ.1997-98 ´Ö¬µÖê ÖÖê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖÃÖÖšüß 35 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê Ö“ÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 35 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê ¤êü‰úÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê
180 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖê Ö“ÖÔ úºþÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¬Ö›üú úÖµÖÔÎú´Ö µÖãŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖß£ÖÔÖê¡Ö ¾Ö ¯ÖµÖÔ™üÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖú×ŸÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ¾Ö
¤ãüÃÖ¸üÖ ™ü¯¯ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß 170 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö¯ÖêÖÖ¾Ö, •ÖÖ»ÖÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¸üÖ•Öæ¸ü ¾Ö •ÖÖÓ²Ö, ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÖîŸÖÖ›üÖ,
ú×¯Ö»Ö¬ÖÖ¸ü, ³ÖÖ¾ÖÖÖÖ›ü, ÖÖ¸üÖµÖÖÖ›ü, ¯Ö¸ü³ÖÖß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Ö¸üÃÖß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †Ö×Ö ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ´ÖÖÆãü¸ü Æüß ×ŸÖ£ÖÔÖê¡Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ
µÖÖê•ÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ×¾ÖúÖÃÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü
úÖ¸üÖÖÖÖ, ¯ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¿ÖãÖ¸ü ×»Ö., ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÑúÖ, ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú
ÎúÖÓŸÖß ‘Ö›æüÖ †Ö»Öß.
»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ëú¦üßµÖ ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ¯Ö¤üÖ“Öß ¬Öã¸üÖ ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖ“ÖÖ úÖµÖÖ¯ÖÖ»Ö™ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ
†Ö¸üÖÖ›üÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖÖê ×ÖµÖŸÖß»ÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖÖ´Öãôêû ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿Ö ¯ÖÖê¸üúÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÃÖê“Ö ´ÆüÖÖ¾Öê »ÖÖÖê»Ö.
†Ö•Ö †Ö¤ü¸üÖßµÖ »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 6 ¾Öê ¯ÖãµÖÃ´Ö¸üÖ 'ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¤üÖ' ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, †¿ÖÖ £ÖÖê¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ
úÖµÖÖÔÃÖ ×¾ÖÖ´ÖÏ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ...!
×ÖÂúÂÖÔ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú †Öã¿ÖêÂÖ ³ÖºþÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖß ¬ÖÖ¸êü¾Ö¸ü ¯Öú›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ: ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÖê™ü¶Ö¾Ö¬Öß ºþ¯ÖµÖê Ö“ÖÔ êú»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ †ÖÙ£Öú ÎúÖÓŸÖß »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»ÖÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 1.
¤êü¾Ö×Ö¸üß ŸÖ¹ýÖ ³ÖÖ¸üŸÖ - ´ÖÖ.ÁÖß.ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú ×¤ü.12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2003
2.
¤îü.»ÖÖêúÃÖ¢ÖÖ - »ÖÖêúÖêŸÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú, 12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2003.
3.
ÃÖÖê´ÖêÀ¾Ö¸ü ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖ - ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÖ.†Ö.ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, 2005.
4.
¯ÖÏÖ.¿Öê¯Ö ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö - »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü - •Öß¾ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÔ, ×“Ö´ÖµÖ ¯ÖÏúÖ¿ÖÖ,
†Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß, ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2018.
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39
लोकनेता गोपीनाथ मुंडे
ा डॉ ीहरी रंगनाथराव िपतळे
इितहास िवभाग मुख,
व पु पा देवी पाटील कला िव ान महािव ालय, रसोड, िज. वािशम

तावना - आणीबाणीनंतर बदलले या महारा ातील सामािजक व राजक य आसमंतात पुढ या पाव शतका या
कालखंडात या मोज या चार-पाच राजक य
राव मुंडे यांचा समावेश न

ि म वांनी आपली अिमट छाप िनमाण के ली, या- या लोकनेते गोपीनाथ

करावा लागेल. एका ऊसतोड कामगाराचा मुलगा हणून बालपणी या आिण युवाव थे या

कालखंडाम ये अितशय सामा य व द र ी अव थेम ये गोपीनाथ रावांना संघष करावा लागला. असा संघष ब तेकां या
वा

ाला येतो, पण या संघषामुळे िज िनमाण होऊन फार तर वतः या कु टुंबाक रता ि थर जीवन, नोकरी व छोकरी

शोध याकडे सवाचा कल असतो. पण मुंडे यांसारखे ऊजावान त ण या संघषा या कालावधीम ये जे हा सामािजक वैचा रक
चळवळी या संपकात येतात, ते हा मी व माझे या संकुिचत िवचारां या मयादेत न अडकता यांची जीवनदृ ी िवशाल बनते.
गोपीनाथ मुंड या उमल या वयात सुदैवाने येथे चळवळी या संपकात आ यामुळे,

यां या िवचारांना येयवादाची दशा

िमळाली. याचबरोबर या िवचारांचा सं कार यां या सजनशील मनावर झा यामुळे पुढ या जीवन वासात या िवचारां या
काशात भाराव यासारखी यांची वाटचाल होत रािहली.
संघिवचाराचा भाव
गोपीनाथ मुंडे यां या जीवनाला दशा देणारा तो िवचार संघ िवचार हाच होता. डॉ हेडगेवार यांनी 19 25 या
दर यान राजक य व सामािजक पटलावर मांडलेला संघ िवचार ते हापासून आतापयत भारतीय चतन िव ाला खा
पुरिवत आलेला आहे. हा िवचार संपूणपणे वीकारले या

ची एक िविश

फळी या देशात िनमाण झाली. यात

िवशेषतः त णांचा भरणा होता. तसाच या िवचाराला कडवा िवरोध क न हा िवचार नाकारणारा मोठा वग ते हाही होता,
आजही आहे. मा हा िवचार नाकारणार् यांनाही या िवचारांची चचा करावीच लागते. इतपत जनमानसावर या िवचाराने
पुढील कालखंडाम ये

भाव िनमाण के ला. गोपीनाथरावांसारखे बरेच उमल या वयातील त ण या िवचाराने भारावून

जाऊन या िवचाराला सम पत झाले. कदािचत या िवचारांमधील खर रा िन ा, सामािजक चतन, आ थक चतन, जातीय
भेदभावाला मूठमाती याबाबी यांना िवशेष भाव या असतील. संघिवचार समाजात या नानािवध
े ात या सम यांचा अ यास क न वेगवेगळी
कामगार

े ात भारतीय मजदूर संघ,

वनवासी क याण आ म या वेगवेग या
भारतीय जनता प ा या

ाहक

पे घेऊन सरण पावला. िश ण
े ात

पाचं काय सु

ाहक पंचायत, धम

े ात अिखल भारतीय िव ाथ प रषद,

े ात िव

झाले. तसेच राजक य

े ांम ये या या

हदू प रषद, आ दवासी

े ात

े ांम येही ारंभी जनसंघ आिण नंतर

पाने संघ िवचाराने िशरकाव के ला हे उघड गुिपत आहे. जनसंघा या सं थापकांपैक एक असलेले

पंिडत दीनदयाल उपा याय यांनी एका म मानववादाचा िस ांत मांडून त कालीन राजक य पटलावर एक ल वेधी पयाय
उभा के ला होता. तळागाळातील सामा य माणसाला उभारी देऊन व याचे आ मभान जागवून याला मु य
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आणायचे असेल तर दीनदयालज चे त व ान पोषक ठरेल असे यांचे ठाम मत िनमाण झाले. हा राजक य िवचार यांना
त कालीन िवषम प रि थती म ये आशेचा करण वाटला हणूनच ते या राजक य िवचाराकडे आकृ
सुधीर ने यांना वसंतराव भागवत,
साि

झाले असावेत हे न .

मोद महाजन, के शवराव मानकर, रामभाऊ हाळगी यांसार यांचे

य लाभले. या सवाची होणा या चचतून यांचे येय व पुढ या कायाची

परेषा आकार घेत गेली. या राजक य

िवचारा या व प ा या मा यमातून आपण सवसामा य गोरगरीब जनते या जीवनात आशेचा करण िनमाण क
शकतो,मा

यासाठी आपण वैयि क वाथ बाजूला ठे वून या िवचारासाठी व प ासाठी सम पत भावनेने काय के ले पािहजे,

असा िन य क न ते कामाला लागले. मग मा

या कायासाठी क हालअपे ा सहन कर याची यांनी तयारी ठे वली. ते

डगमगले नाही. तो काँ ेस या चंड वच वाचा होता. त कालीन

थािपत राजक य

व थेला आ हान देणारा िवरोधी

िवचार दडपून टाक यासाठी कोण याही थराला जा याचा काँ ेसचा खा या होता. यासाठी दमनकारी िनतीचा अवलंब
के या जात असे. दडपशाहीमुळे होणार्या यातना टाळ यासाठी गोपीनाथरावांनी िनवडलेली वाटचाल थांबवली नाही हे
आणीबाणी या कालखंडाम ये ल ात येते. त कालीन पंत धान इं दरा गांध नी देशावर आणीबाणी लादून िवरोधी राजक य
िवचारां या कायक याची धरपकड क न यांना तु ं गात डांबणे सु

के ले. याम ये व. मोद महाजनां या सोब

त व गोपीनाथ मुंडे यांनीही सुमारे दीड वषाचा तु ं गवास भोगला. मा ते िवचारापासून व कायापासून वेगळे झाले नाही.
स ाल मी ा ीनंतरची कायम ता
ते हापासून स े या प रघाबाहेर रा न के ला जाणारा संघष हा वीस वषानंतर हणजे 1995 साली महारा ाची स ा
हाती आ यावर स े या वतुळातील संघषात

पांत रत झाला. संघष असे जाणीवपूवक यासाठी हटले क मेनका हाती

आ यावर भलेभले वतःला हि तदंती मनो यात बं द त क न घेतात. पण गोपीनाथरावांनी उपमु यमं ी या ना याने
महारा ाची स ा हाती आ यावरही िव ांती न घेता तळागाळात या जनतेला याय िमळवून दे यासाठी अिव ांत धडपड
के ली. यासाठी रा ीचा दवस के ला. ऊसतोड मजुरांना पासून ते शेतक यांपयत आिण म यमवग य नोकरदार यापासून तर
उ ोग

े ापयत यां या कायाचा आवाका होता. आप या स ेचा वापर क न या

येक

े ातील सम यांचे कायमचे

िनराकरण कसे करता येईल असा यांनी यास घेऊन य के ला. गृहमं ी या ना याने मुंबईसार या महानगरांम ये वतःचा
जीव मुठीत घेऊन जगणा या सवसामा यांना मोकळा

ास घेता यावा यासाठी मुंबईतील गु हेगारीचा कणा मोडला. यां या

कायावर मोद महाजन यांचा भाव होता. महारा ातील स ा गे यावरही ते महारा ाचे अनिभिष

राजे होते. जनते या

सम यांची खरी जाण यांना होती. ते खरे जाणते राजे होते.
िन कष
भारतीय लोकशाहीने आिण संघिवचाराने महारा ाला दलेली अमू य देणगी हणजे गोपीनाथराव मुंडे होते. 2014
नंतर जर ते जगले असते तर ते महारा ाचे मु यमं ी िनि तच होते. महारा ाचा गे या 40 वषाचा इितहास मोद महाजन
आिण गोपीनाथ मुंडे यां या भोवती फरतो. हे दोघेही सामा य प रि थतीतून पुढे आलेले त ण होते. ते लोक नेते होते.
सम यांची जाण असणारे जनतेचे खरे कळवळा असणारे िहतकत होते. गोपीनाथराव आज हयात नसले तरी यांचे िवचार,
यांचे जीवन च र आिण यांनी के लेला यश वी संघष महारा ा या सव लोकांना कायम व पी मागदशक आिण ेरणादायी
आहे. यांची काय कर याची अफाट

मता,अ यासू वृ ी,अमोघ आिण

भावी व ृ व, कायकता जोड याची हातोटी,
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े ांचा अ यास, जातीभेद िवरिहत िवचारसरणी आिण देवावरील कार

कोण याही ने यांम ये हे गुण आढळत नाहीत
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40
भट या िवमु

जाती-जमाती या िवकासात गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान
डॉ, राजाराम रामा पपळप ले
इितहास िवभाग,
आदश महािव ालय हगोली

आधुिनक महारा ा या इितहासात तळागळातील वगा या क याणाक रता अनेक महापु षांनी आपले योगदान दले
आहे याम ये ामु याने राजष शा महाराज महा मा योितबा फु ले डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर महष शदे सािव ीबाई
फु ले बाबा आमटे यासार या अनेक महानायक यांची नावे आप याला सांगता येते भारतीय वातं य

ा ीनंतर 1960

महारा ाचा उदय झाला या उदयानंतर महारा ा या राजकारणात अनेक द गज आिण आपले योगदान दले यशवंतराव
च हाण सुधाकर रावजी नाईक वसंतरावजी नाईक िवलासराव देशमुख शंकररावजी च हाण यासारखे यांचा उ लेख के ला
करता येईल भट या िवमु जाती जमाती क रता महारा ातील या ने यांनी योगदान दले याम ये वसंतराव नाईक
सुधाकरराव नाईक गोपीनाथरावजी मुंडे या द गजांचा उ लेख के ला जातो गोपीनाथ मुंडे हे नाव उ ारताच आधुिनक
महारा ातील िवमु

जातीचा मातीचा एक भावी नेता महारा भारतातील भाजपमधील एक द गज नेता ही ितमा

डो यासमोर उभे राहते महारा ातील एन टी

वगाला

याय िमळवून दे यासाठी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी आप या

राजक य कारक द त मह वपूण योगदान दले आहे हणून हा िवषय मी िनवडलेला आहे
मह वपूण श द-- भट या िवमु

जाती जमाती , राजक य आर ण सामािजक आ थक उ ती सरकारी नोकरीत तील ह

मंडल आयोग रेणके आयोग नाईक आयोग महामेळावा रा ीय इदाते आयोग
िवषय िनवडीचा हेतू--- महारा ा या जडणघडणीत िवमु
सव ी गोपीनाथरावजी मुंडे यां या कायाचा व िवमु

जाती भट या जमातीला स मानाचे थान ा क न देणा या

जाती जमाती साठी दले या योगदानाचा अ यास करणे

संशोधन प ती--- वगवासी गोपीनाथरावजी मुंडे यां या कायकतृ वाचा आढावा घेत असताना भट या िवमु जातीजमाती या क याणाक रता यांनी आपले पूण आयु य तीत के ले या िवषया या मांडणी क रता ाथिमक दु यम व
सहा यक अशा संदभ ंथाचे िनयतकािलके वतमानप े यां या सहा याने तुत िवषय मांड याचा य मी के ला आहे या
िवषयाची मांडणी करताना ऐितहािसक संशोधन प तीतील िव ेषणा मक वणना मक संशोधन प ती उपयोगात आणून
तुत िवषय मांडणी के ली आहे
िवषय िववेचन---गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव िवचारतात आपणास

मु याने आधुिनक महारा ातील तळागळातील वगा या क याणासाठी

झटणारा एक भावी भाजपमधला महारा ा या राजकारणातील धुरंदर

ि म वाची

ितमा आप या डो यासमोर उभी

राहते लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचा ज म 12 िडसबर 1949 रोजी झाला भारतीय वातं या या नंतर या काळात
मराठवा ातून व रा य व देश पातळीवर मह वपूण योगदान देणा या ने यां या म ये घेतले जाते िश ण सहकार पुढ या
कृ षी कायदा व सु व था सामािजक समता िविवध सामािजक व राजक य चळवळी या ने यांनी आपले योगदान दले आहे
भारताम ये भटके िवमु व ओबीसी मधील उपेि त आिण वंिचत जमात जमाती या याने करतात व यांना स े या
वाहात आण याचा य करणारे गोपीनाथ मुंडे हे एकमेव नेते आपणास दसून येतात एखा ा राजक य उपेि त वंिचत
वगाला राजकारणा या वाहात समाजकारणा या वाह व शा ीय िववेचन नोकरी या मा यमातून यांचा आ थक
सामािजक व राजक य िवकास कर याचा कर याचे येय गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी आप या उराशी बाळगले होते गोपीनाथ
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मुंडे यांचा ज म कोणतीही सामािजक व राजक य पा भूमी नसले या अशा अ यंत ुप गरीब कु टुंबात बीड िज ातील बीड
िज ातील परळी तालु यातील नाथा या छो ाशा गावाला ऊसतोड कामगाराचा मुलगा ऊसतोड कामगारांचा नेता
आमचा नेता सरकार कारखा याचा मालक साखर स ाट सहकार स ाट िज हा प रषद सद य आमदार मु यमं ी खासदार
लोकसभा उपनेते व क ीय मं ी अशा िविवध राजक य पदावर आपले योगदान देऊन यांनी सतत भट या िवमु जातीजमाती या क याणाक रता आपले आयु य तीत के ले व यांवर घाला स मानाने कसे जगता येईल यांचा अिधकारही ा
क न दे याचा य के ला ब जन समाजा या क याणासाठी के ला आहे
गोपीनाथ राव मुंडे ब जन सामाजीकरण---- सामािजक एक सुसू ता िनमाण करणारे नेतृ व हणजेच गोपीनाथरावजी मुंडे
हे आपणास हणता येईल वगाला राजक य स ेपासून नेहमी दूर ठे वणा या अशा सव घटकांवर मात क न िवमु जाती व
भट या जमात ना स ेत म ये सहभागी हो याचे एक नवस पु लग िनमाण के ले होते या नवस पुराणांम ये अनेक द गज
राजक य नेतृ वाची उभारणी यांनी आप या आयु याम ये के ली होती भट या िवमु जाती-जमाती या िवकासाक रता
गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी महारा रा या या स ा ा ीनंतर रा याचे उपमु यमं ी पद व गृहमं ी पद सांभाळत असताना
अनेक
ांना व यां या सम यांना याय दे याचा य के ला होते
माग लाव याचे हे काय आप या हातून के ले
समाजातील दुलि त असलेला पारधी समाज जग याची नवी उमेद यां यात कालखंडात िनमाण झाली यांना स मानाने
जगता येईल असे य गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ले उपमु यमं ीपद ा ीनंतर यांनी य कोटल ग अ याकडे पारधी
व तीवर जाऊन तेथील यावर यांची अव था यांचे होणारे राजक य आ थक शोषण हे यांनी ल ात घेतले महारा ात या
सवच फार दवस यांना गावाचा दजा देऊन वाढ दवस या यांना व यां या नाग रकांना स मानाचे जीवन ा क न दले
पारधी व यांसाठी वीज-पाणी शाळा उ या क न द या तसेच यांना भट या िवमु वगा या राजक य व शासक य
सोयी सुिवधा कशा िमळतील यासाठी य के ले यासाठी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी मु ा या सम यांचा अ यास
कर यासाठी एक आधार सिमतीची ही घोषणा के ली भट या िवमु ांचा िविवध सम या कायासाठी सतत कायशील राहणारे
रमेश पतंगे डॉ टर भीमराव ग ती दादा इदाते िगरीश भुणे यां या ते सतत संपकात रा न या मंडळ या पुढाकाराने
यां या सहकायाने यांनी पारधी समाजाला स मानाचे थान ा क न दले यातूनच थम वसंत यमगरवाडी क प
आकाराला ि◌धाते सिमती 1997 ते 1999 या सिमती या िशफारशीचा व या सिमतीने के ले या िशफारश या
अंमलबजावणीचे पुढाकार गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ला वातं यानंतर सु ा भट या-िवमु ां या निशबी िभका याचे व
गु हेगार यांचे जीवन आप याला दसून येत होते ती कु ठे तरी थांबले पािहजे या िवचाराने े रत होऊन या समाजासाठी एक
वतं काय णाली उभा कर याचा िनणय गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ला रा ीय वयंसेवक संघ िणत भटके िवमु
जाती िवकास प रषद ही सं था यांनी थापन के ली या सिमतीचे अ य
हणून यांनी ी दादा इदाते आिण यां याकडे
सुपूत के ले तीन जुलै 1995 रोजी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी भट या-िवमु ां या माग यांचे िनवेदन िनवेदनावर ता काळ
कारवाई क न याची घोषणा के ली 11 माच 1997 रोजी इं िडयन के ले यासाठी भट या िवमु
मं ालय वतं

जाती जमाती साठी वतं

संचालनालय व यांनी तांडे यांना गावाचा दजा िश ण िवषयक काय हाती घेऊन याने िवमु

भट या

जमातीसाठी आप या हयातीत प रपूण योगदान दले 1
मंडल आयोग व गोपीनाथरावजी मुंड-े - िवमु जाती भट या जमाती या क याण बरोबरच क ीय तरावर असले या
ओबीसी समाजा या क याणाक रता वगवासी गोपीनाथ रावजी मुंडे यांनी मंडल आयोगा या िशफारशी महारा ात कसा
उभा करता येतील कवा लागू करता येतील यासाठी ल ाचे अ थानी नेतृ व के ले ओबीसीचा नेता ही यांची या
कालखंडापासून ओळखही िनमाण झाली होती महारा ातील भट या िवमु जाती जमाती म ये ामु याने माळी धनगर
वंजारी मराठा या योगाचे नेतृ व यांनीच के ले भटके -िवमु अँ ी कोळी कु णबी तेली साळी इ यादी ओबीसी समाजाला
खर संघषातून आपला लढा उभा कर याम ये वगवासी गोपीनाथ रावजी मुंडे यांनी मह वाचे योगदान दले होते यां या
संघषातून 1995 म ये महारा

म ये स ांतर घडू न आले आिण या स ांतर होऊन यांनी महारा ाम ये उपमु यमं ी

पदावर असताना मंडल आयोगा या िशफारशी ओबीसी व एन टी वगासाठी कशाला होतील यासाठी य के ला आज
आपण महारा ात या वग या वगाला स मानाचे थान व मंडल आयोगा या िशफारशी लागू क न दे याचे काय
गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ले होते2
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घुमंतू अध घुमंतू जनजाित आयोग)--- 22 नो हबर 2003 रोजी भारत

सरकार या सामािजक याय व अित मण मं ालयांतगत भटके िवमु

जाती-जमाती या अ यासासाठी रा ीय िवमु

अध घुमंतू जनजाित आयोगाची थापना कर यात आली होती याचे अ य

घुमंतू

ी नाईक हे होते पण शासक य व राजक य

काय यांमुळे या आयोगाचे काय सु न झा यामुळे या आयोगा या अ य ांनी राजीनामा दला व काही काळापयत या
आयोगाला थिगती दे यात आली या वेळी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी नाईक सिमती या वय आयोगातील िवचाराला
य ात चालना दे यासाठी महारा ातील भट या िवमु जाती-जमाती या क याणाक रता महारा रा या या तरावर
य कर याचे आटोकाट य के ले व आप या प सृ ीला ही बोलून महारा ात या वगाला स मानाचा थान ा क न
दे याचा य के ला 3
भट या िवमु ा चा महामेळावा-आयोगाची थापना क न िवमु

ी नाईक आयोगाचे कामकाज लवकरात लवकर चालू हावे हणे पंत धान अटलज नी
जाती-जमाती या

ां या क रता गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी 22 जानेवारी 2004 रोजी

भट या िवमु जाती जमाती चा पंढरपूर िज हा सोलापूर येथे एक महामेळावा आयोिजत के ला होता तसेच या ठकाणी
वग य अटल िबहारी वाजपेयी यां या स काराचे िनयोजन के ले होते हा महामेळावा हणजे एक ऐितहािसक मेळावा होता
या मेळा ात गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी समाजा या सम या अटल अटल िबहारी वाजपेयी यां यासमोर मांड या यात
यांनी मटका जाती-जमाती या
ासाठी िनमाण कर यात आले या नाईक नाईक आयोगा या कामकाजासंदभात ही िवनंती
के ली या आयोगाचे ता काळ पुनगठन करावे या आयोगाची रचना क न वंिचत उपेि त समाजा या क याणाक रता यांचे
माग लावावेत अशी िवनंती के ली यावेळी अटलिबहारी वाजपेयी यांनी लोकांना आ ासन दले क लवकरात लवकर
यासंदभात िनणय होऊन अंमलबजावणी कर याचे आ ासन दले पण पुढे क ाम ये पाचवे सरकार जाऊन काँ ेसचे सरकार
आ यामुळे गोपीनाथरावजी मुंडे यां या कायाला व यां या भट या िवमु
रेणके आयोग व

जाती-जमाती या

सोडू न के ला खीळ बसली4

यासाठी या िशफारशी साठी लढा--- गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी िविवध सं था आिण संघटनां या

मा यमातून ते वर आले या सरकारला रा ीय आयोग िवमु जाती भट या जमाती साठी थापन करावा यासाठी पुढाकार
घेतला रा ीय आयोग ग ठत कर यासाठी पाठपुरावा करत असताना दबाव वाढिव याचा य यांनी या मा यमातून के ला
याचाच प रणाम हणून यायालयीन ल ाचे यश हणून त कालीन भारताचे पंत धान डॉ टर मनमोहन सग यां या
सरकारने 16 माच 1905 रोजी ये
के ली या आयोगाचे

य

सामािजक कायकत

ी बाळकृ ण रेणके यां या अ य तेखाली आयोगाची थापना

कामकाज जरी फे ुवारी 2006 पासून सु झाली असतील तरी या योगाने 2006 ते 30 जून

2008 या कालावधीम ये आपला अ यास पूण भट या िवमु

जाती या

ां या कली क रता के ला व सरकारकडे आपला

अहवाल सादर के ला सरकारने सादर के ले या अहवालावर वेळकाढू पणाचे धोरण वीकारले आयोगा या िशफारशी कडे
कानाडोळा कर याचा य के ला पुढे या आयोगा या िशफारश चा अ यास कर यासाठी डॉ टर नर जाधव यां या
अ य तेखाली एक सिमती नेमली या सिमती या सूचने माणे रेणके आयोगा या िशफारसी न वीकारता यात आणखी एक
नवीन आयोगाची गरज अस याचा अहवाल नर जाधव सिमतीने दला होता पण गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी रेणके आयोग
लागू कर यासाठी सरकारकडे वेळोवेळी िनवेदन दले वतः पंत धान डॉ टर मनमोहन सग यांची भेट घेतली या
आंदोलनाची एक इशाराही सरकारला दला सरकारची िवचारसरणी यांचा कसलाही न िवचार करता वेळ िमळे ल का
कोणाला िमळे ल यासाठी भट या िवमु

जाती जमाती साठी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी सव व पणाला लावले 5

ओबीसी जनगणना व गोपीनाथरावजी मुंडे-- 2009 भारतीय लोकसभे या िनवडणुका संप झा या या िनवडणुक त बीड
लोकसभा मतदारसंघातून वगवासी गोपीनाथ रावजी मुंडे यांनी भाजपा तफ िनवडणूक लढिवली या िनवडणुक त यांनी
भरघोस मतांनी िवजय संपादन के ला या मुळे यांचा महारा ा या राजकारणातून क ीय राजकारणात वेश झाला यावेळी
क सरकारने लोकसभे या उपनेते पदी आिण लोकलेखा सिमती या अ य पदी गोपीनाथरावजी मुंडे यांची िनवड के ली होती
द ली या राजकारणात गे यावर गोपीनाथ रावजी मुंडे यांनी क ीय क ीय पातळीवर सव भटके -िवमु िविवध रा यातील
िविवध कार आहेत यांना एकि त ओबीसी वगात आणता येईल का महारा मागासलेले आहेत यांचे राजक य नेतृ व
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कोणी नाही यांना स मानाचे थान िमळावे यासाठी 6 मे 2010 रोजी गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी लोकसभे या िनयम
मांक 193 ओबीसी या वतं जनगणनेची मागणी के ली 1931 नंतर ओबीसी जनगणना झाली नाही या देशात पशूची
जनावराची प ाची गणना होते तर ओबीसीची का नाही असा
उपि थत के ला होता या वलंत
ाला हात घाल याची
एकमेव धाडस गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ले त कालीन थािपत राजक य व थे या िव
हा एक मोठा राजक य
भूकंप होतात ओबीसी मधील अनेक जाती-जमात चे तरी यापे ाही वाईट आिण ही जीवन हा वग जगत होता याची जाण
सरकारला क न दे याचा य गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के ला घटना मक र या यांना दजा िमळावा कायम व पी
रा ीय ओबीसी आयोग थापन करावे आिण या आयोगा या मा यमातून ओबीस ना याय िमळवून दे याचा य
गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी के लेला होता 6
उपसंहार---- गोपीनाथ मुंडे यांचे लोक जाते ित या क याणाकरता अिव मरणीय असे योगदान होते यां या दूरदृ ी म येच
े व होती आिण या समाजा या िवकासासाठी पाया कती भ म रच याचा य वगवासी गोपीनाथ रावजी मुंडे यांनी
के ला यांनी आप या हयातीत ओबीसी जनगणना रा ीय मु जनजाित आयोग ओबीस ना घटना मक दजा ओबीसी चा
क याणासाठी क ीय व रा य पातळीवरील योगदान क ीय िवमु घुमंतू क याण मंडळ ऊसतोड कामगार क याण मंडळ
इ या द िनमाण क न या समाजाला स मानाचे थान ा क न दे याचा य के ला गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी या
चळवळी या मा यमातून िन वाथ भावनेने के लेले योगदान एक औरत िवमु भट या समाजा या िवकासासाठी सामािजक
शै िणक आ थक राजक य दृ ीने मह वपूण असून या समाजाला इतर समाजा या वाहात आण या या
येत यांचे
योगदान मह वपूण आहे भट या-िवमु ां या िनभयता िनमाण कर याचे य यांनी के ले होते यां या या य ातूनच आज
हा समाज स मानाने व इतर समाजा या बरोबरीने जीवन जगत आहे याम ये ामु याने नं दवाली मडक जोशी मग
माडीवाले िघसाडी मदारी कटारी पारधी आजही हा वग भटके जीवन जगत आहेत यां या व तीवर जाऊन यांचे काय
करणारा हा नेता आप याला दसतो भटके -िवमु
याचे दुःख जाणारा यां या जीवनाशी एक प समरस होणारा यां या
मांडीला मांडी लावून बसणारा या धुरंधर ने याला आपण 03 जून 2014 रोजी अशा या महारा ा या मराठवा
मराठवाडा महारा

तसेच भट या िवमु

मु ाचा एक नेता व पालक समा

होऊन भट या-िवमु

ा या व

ला याय देणारी

मातृ व हरव याचे दसून येते
संदभ
01) भट या िवमु ां या वेथा २५-- िखमेश मारोतराव ब ढये वात िवशेष दनांक २९/०५/२०२०
02)रेणके आयोग
03) भट या िवमु ा साठी आयोगत गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान -- भट या िवमु ां या वेथा २४ िखमेश
मारोतराव ब ढये वात िवशेष दनांक २८/०५/२०२०
4) Gopinath Munde Wikipedia
5)www .mandal commission
6) भट या िवमु ां या वेथा २५-- िखमेश मारोतराव ब ढये वात िवशेष दनांक २९/०५/२०२०
7) भट या िवमु ा साठी आयोगत गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान -- भट या िवमु ां या वेथा २४ िखमेश
मारोतराव ब ढये वात िवशेष दनांक २८/०५/२०२०
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41
सामा यातून िनमाण झालेले असामा य नेतृ व- ना. गोपीनाथ मुड
ं े
ा. सोनवळकर रमेश शंकरराव
वामी रामानंद तीथ महािव ालय, अंबाजोगाई
वै नाथ महािव ालय परळी यां या वतीने व. ना. गोपीनाथराव मुंडे यां या मृती दनािनिम हणजे ३ जुन २०२०
रोजी ऑनलाईन वेिबनारचे आयोजन कर यात येत असून यािनिमताने आप या भागातील एका यश वी राजक य
नेतृ वा या िविवध पैलूवर अ यासपूवक िवचारांची आदान दान के ली जाणार आहे हे एकू ण आनंद झाला. गोपीनाथराव मुंडे
हे आम या वामी रामानंद तीथ महािव ालयाचे िव ाथ रािहलेले अस याने यां याशी आमचे हणजे योगे री िश ण
सं था आिण वा.रा.ती. महािव ालयाचे एक आ था पूवक नाते दृढ झालेले आहे. यामुळे वामी रामानंद तीथ
महािव ालयाचा एक घटक हणून गोपीनाथराव यां या िवचार कायाचा आढावा घेणारे काही श द आपण िल न यांना
आदरांजली अपण करावी या भावनेतून हा िनबंध िलिहत आहे. या िनबंधा या लेखनासाठी संदभ संकिलत करणे या
COVID-19 या प रि थतीत अवघडच होते. यामुळे व. ना. गोपीनाथराव मुंडे यां या जीवनावर आधा रत online
मािहतीवर बरीच िभ त ठे वावी लागली आहे, िशवाय या ा यापकांनी गोपीनाथराव यां या िव ाथ दशेत यांना
िशकिवले, मागदशन के ले यांचे अनुभव आिण िवचार या लेखनासाठी उपयोगी िस झालेले आहेत. याम ये ा हरीश
देशपांडे आिण ा उ म वाकोडकर यांचा आवजून कृ त ता पूवक उ लेख करावा लागेल, यांनी गोपीनाथराव यांचेब ल
मािहती दली. तसेच आमचे काका ी ी दलीप सोनवळकर व. गोपीनाथराव यांचे बालिम , महािव ालयीन िम .
यामुळे गोपीनाथराव यां या ब ल यांचेकडू न जे नेहमी ऐक यास िमळायचे याचाही उपयोग काही िव ेषण करतांना
झालेला आहे. अशा कारे उपल ध या सव मािहती या आधारे तुत िनबंध िलिह यात आलेला आहे. िशवाय गोपीनाथराव
आप याच भागातले अस याने यांची कारक द जवळू न पाह यास, ऐक यास िमळत असे. वतमान प ातून बरेच काही
वाच यात येत असे याचाही आधार या लेखनासाठी घेतलेला आहे.
ारंभी गोपीनाथराव यां या जडणघडणी बाबत मािहतीवर चचा क न नंतर सामा य आिण ितकू ल प रि थतीवर मात
करीत गोपीनाथराव कसे घडत गेले, यां यातील कतु व यांना असामा य पदापयत कसे घेवून गेले याचे िववरण मांडले आहे.
तसेच ते क करी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर िवशेषतः उसतोड कामगारांचे नेते कसे बनले, एक खंबीर िवरोधी प नेता
हणून यांची काय कामिगरी रािहली आहे याचा आढावा घेत यां या
ाचारा या िव
या कामिगरीने िनबंधाचा
समारोप के लेला आहे. तसे तर गोपीनाथराव यांचे िवचार आिण काय हा एवढा िव तृत पट आहे क एका िनबंधातून यांना
मांडणे अवघड आहे. तरीही हा अ पसा य के लेला आहे.
िवचार- ि वाची जडणघडण
गोपीनाथराव यांचे महािव ालयीन िश ण अंबाजोगाई येथील योगे री िश ण सं थे या वामी रामानंद तीथ
महािव ालयात झाले. िव ाथ दशेतच यांनी पिह याच वष वग ितिनधी आिण त त
ं र िव ाथ संसद ितिनधी हणून
काय के ले. १९६८-६९ दर यान यांनी थम अंबाजोगाई येथे आिण यानंतर परळी येथे अिखल भारतीय िव ाथ
प रषदे या मा यमातून िव ाथ संघटन आिण िव ाथ आंदोलन उभार याचे काय के ले. िव ाथ नेता आिण युवक नेता
हणून यांनी आपली ओळख िनमाण के ली. िव ाथ संघटने या मा यमातून पुढे ते जनसंघ या प ात स य झाले.
आणीबाणी या काळातील अनेक आंदोलनात ते सहभागी झाले. यांना तु ं गवासही प करावा लागला. यानंतर सावजिनक
चळवळीत आिण राजकारणात यांनी वतःला झोकू न दले. १९७८ म ये पिह यांदा यांनी िज हा प रषदे या मा यमातून
िनवडणुक या राजकारणात वेश के ला. आपण आप या अवती-भोवती या सव सामा य लोकांचे
स ा ा क नच
अिधक चांग या कारे सोडवू शकतो हे ओळखून यांनी िवधानसभा िनवडणूक लढिव याचा य के ला. पुढे १९८० म ये ते
रेणापूर मतदार संघातून िनवडू नही आले. १९८५ चा अपवाद वगळता ते सात याने िनवडू न येत गेल.े परळी, बीड
प रसरातील लोकांनी यांना भरभ न यश दले. लोकांचे
सोडवीत आिण या भागाचे िवकासाचे
माग लावीत
यांनीही लोकांचा िव ास साथ क न दाखिवला. लोकांचा पाठ बा तर यांना होताच परंतू आप या कतबगारीवर आिण
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संघटन कौश या या बळावर ारं भी जनसंघ आिण नंतर या भारतीय जनता प ात यांनी आपली वेगळी ओळख आिण
दबदबा िनमाण के ला. ते प ा या उ पदा पयत गेले. स े या वतूळातीलही अनेक पदे यांनी भूषिवली. १९९२ ते १९९५
दर यान ते िवरोधी प नेते होते. िवरोधी प नेता असतांनाचा यांचा जीवनातील संघषाचा परंतू सवात यश वी व यांना
यशोिशखरावर नेणारा काळ होता. १९९५ ला महारा ात आले या भा.ज.प.-िशवसेना युती या सरकारम ये यांना
उपमु यमं ी हणून गौरवाचे पद िमळाले, गृहमं ी पदाची जबाबदारी यां याकडे होती याकाळात यां यातील कु शल
शासक अिभ
झालेला दसतो. पुढे क ीय सरकारम ये खासदार, लोकलेखा सिमतीचे अ य , रा यात िवरोधी प नेता
आिण शेवटी २०१४ या मोदी सरकारम ये ते कॅ िबनेट मं ी झाले. ाम वरा य खा या या मा यमातून महारा ाला
द लीम ये एक आ ासक नेतृ व लाभले. संपूण देशाचे ल आता नर मोदी यां यासह गोपीनाथराव आिण िनवडक
ने याकडे लागलेले होते. महारा ातील तमाम जनता गोपीनाथराव यांचेकडे मो ा आशेने पाहत होती. यांचा वास
कोणालाही हेवा वाटावा असाच होता. एक असामा य नेतृ व आकारास आलेले होते.
प सामा य लोकापयत नेत, असामा य कतृ व के ले.
मोद महाजन आिण गोपीनाथराव अितशय सामा य प रि थती मधून पुढे आलेले आहेत. अंबाजोगाई या योगे री िश ण
सं थेतच या दोघांची जडणघडण झालेली आहे. येथेच यां या भावी राजक य वाटचालीची बीजे जव यात आलेली आहेत.
मोद महाजन ारंभी योगे री महािव ालयात बी. एससी. ला होते, त हा गोपीनाथराव वामी रामानंद तीथ
महािव ालयात बी. कॉम. थम वषात जॉईन झाले. पिह याच वष वग ितिनधी आिण पुढे िव ापीठ िव ाथ संसद
ितिनधी असे राजकारणाचे पाढे यांनी िव ाथ असतांनाच िगरवले. पदवी िश णानंतर मोद महाजन वा.रा.ती.
महािव ालयात एम. ए. रा यशा कर यासाठी आले. त कालीन ाचाय व. बी. के . सबनीस यांचा या दोघावारही मोठा
भाव. यां या िवचार-सं कारातच ते येथे घडले. मोद महाजन तर िव ान शाखेत असतांनाही सबनीस सरां या तािसका
करायचे. वामी रामानंद तीथ यांनी थापन के ले या महािव ालयात ते दोघे िशकत होते. महािव ालय आिण सं था म.
गांधी आिण समाजवादी िवचाराची जोपासना करणारी, परंतू मोद महाजन आिण गोपीनाथराव याकाळी अंबाजोगाई
येथील रा ीय वयंसेवक संघाचे कायकत. ते नेहमी संघ शाखेवर जायचे. तरी सु सबनीस सर आिण योगे री प रवारातील
कोण याही अिधकारी, पदािधकारी कवा िश कांनी या िव ा याना याब ल कधी दोष दला नाही कवा साधे हटकलेही
नाही. कारण पूव पासूनच योगे री िश ण सं थेने वैचा रक वातं य सवाना दलेले होते. या जोडगोळीने आधी जनसंघ
आिण नंतर भाजपचा चार करत सामा य कायक याचे काम के ले. प ाची पाळे मुळे महारा ा या
जिव यासाठी क घेतले. मु डे-महाजन जोडगोळीने मराठवाडा िवदभ आिण पि चम महारा
जनसंघा या िव ताराचे आिण पुढे भाजप या प ा या िन मतीपासून तो प

ामीण भागात घ

अ रश: पजून काढला,

वाढिव याचे काय यांनी के ले. भाजपला

रा ीय पातळीवर ने याचे मोठे काम या दोघां या हातून घडले आहे. वसंतराव भागवत यांनी या दोघांना मागदशन के ले
आिण िवशेषतः गोपीनाथराव यां या पाने ब जनवादी चेहरा भाजप ला दे याचा य कर यात आला असे सांिगतले
जाते. ते काही अंशी बरोबरही आहे. गोपीनाथराव यांनीही आप यावर सोपिवलेली जबाबदारी चोख बजावली. ब जन
समाज, इतर मागासवग य समाज प ा या झ ाखाली एक आणला. इतर मागास वग य लोकांचे
ऐरणीवर आणत
यांनी प ाचा िव तार सवदूर वाढिवला. िशवसेना आिण वतःचा प ‘भाजप’ हे दो ही प “मंडल-आयोगा या” िवरोधांत
असतांना गोपीनाथराव यांनी मंडल आयोगाचे समथन के ले. ओबीस ना आर ण िमळावं यासाठी भुजबळ आिण इतर
मागासवग य नेतृ वास सोबत घेवून एकि त य करणार अस याचंही मु डेनी सांिगतलं. मुि लमांनाही आर ण दे या या
भूिमके चे यांनी जोरदार समथन के ले. याबाबत ओबीसी मुि लम प रषदेत जाहीर घोषणाच यांनी के ली होती. भारतात
इतर मागासवग यांची (ओबीसी) समाजातील सं या पाहता क ात ओबीस साठी वतं मं ालय हवे तसेच जनगणनेत
ओबीस ची वेगळी न द करावी, असे मत गोपीनाथ मुंडे यांनी ओबीसी ने यां या स कारा या काय मात

के ले. ओबीसी

मिहलांसाठी लोकसभेत वेग या आर णाचीही यांनी यावेळी मागणी के ली. ओबीसी समाजाने लढायला तयार रािहले
पािहजे. मी यां यासोबत आहे. ओबीसी मिहलांनाही आर ण िमळाले पािहजे. ओबीस साठी देशभर चळवळ करायची
अस यास याचे नेतृ व छगन भुजबळ यांनी करावे, असे मुंडे यांनी सांिगतले. भाजपला मु डे-महाजन यांनी साम यांचा प
हणून तळागाळापयत पोहोचवतानाच आप याबरोबर िविवध समाजघटकांतील ने यांची फळी उभी के ली होती. यामुळेच
भाजप चा ामीण भागात व सवदूर िव तार झाला.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 170

शेतकरी, शेतमजूर आिण कामगार यांचे नेतृ व
सामा य प रि थतून आले या गोपीनाथराव मुंडे यांनी आप या कतृ वा या आिण संघषा या बळावर असामा य नेता हणून
आपली ितमा उभी के ली. परळी तालु यातील ना ा हे यांचे मूळ गाव. शेतकरी आिण क करी कु टुंबाची पा भूमी
लाभले या गोपीनाथ मुंडे यांनी शेतकरी आिण शेतमजुरांचे दुखः जवळू न पािहले, न हे वतः ते अनुभवले. बीड िज हा हा
उसतोड कामगारांचा िज हा हणून ओळखला जातो. गोपीनाथ मुंडे यांचे अनेक आ वक य, नातेवाईक आिण प रसरातील
अनेक लोक शेतकरी, शेतमजूर आिण उसतोड कामगार अस याने यां या सम या, यां या अडचणी याची य
चीती
गोपीनाथराव यांना येणे हे साहिजकच हणावे लागेल, यात गोपीनाथराव यांचा संवेदनशील वभाव या सव साम यां या
दुखाःकडे आक षला न गेला तरच नवल. हणूनच पुढे गोपीनाथराव यांनी या क करी वगाचे नेतृ व के लेले आप याला दसून
येत.े उसतोड कामगारांना याय िमळवून दे यासाठी यांनी र यावर येवून संघष के ला. यांना पुरेसे वेतनमान, फु रसतीचा
वेळ, आरो य, यां या पा यांना िश ण असे अनेक
यांनी धसास लावले. शेतकरी आिण शेतमजूर यांचेही
गोपीनाथराव यांनी सोडिव याचा य के ला. इ.स. १९८७ म ये यांनी शेतक यां या
ांवर महारा ात कजमु
मोचा
काढू न शासनास ‘कजमु

’ कर यास भाग पाडले. हा भाजपचा इितहासातील सवात मोठा मोचा मानला जातो.

खंबीर िवरोधी नेता
संसदीय लोकशाही अिधक मजबूत करायची असेल तर िवरोधी प नेता हा अ यंत भावी आिण अ यासू अस याची गरज
आहे. ते सव गुण गोपीनाथ मु डे यां याम ये अस यामुळेच आजवर अनेक
ांना चांगला याय िमळाला. िवरोधी प नेते
असताना राजकारणा या गु हेगारीकरण िवरोधात यांनी आवाज उठिवला. अनेक
प ने यांची वतं

ितभा िनमाण के ली. जवळपास यांनी एक

अ यासपूण प दतीने मा डू न, िवरोधी

ाने रा वादी क ेसचे अ य

शरद पवार यां यािवरोधात

जोरदार आघाडी उघडली होती आिण पवारांना जेरीस आणले. राजकारणा या गु हेगारीकरणाचा मु ा घेऊन स पूण
रा यभर दौरा करीत शरद पवार यां यािवरोधात रान उठिवले होते. गोपीनाथज नी िवरोधाला िवरोध न करता िवकास
ावर सरकारला सहकाय के ले आिण आव यक तेथे सरकारचे वाभाडेही काढले. यावेळी मु ाचं राजकारण कर यावर
यांनी भर दला. आर ण, म डल आयोग, शेतक यांचे

आदी

णाकडे यांनी गांभीयाने पािहले व या अधावारच

राजकारण के ले. वैयि क टीका टप णी आिण
िवरोध यापे ा िवकासाचे आिण मुलभूत
सोडिव याचे हे जे धोरण
गोपीनाथराव यांनी वीकारले यामुळेच यांचे नेतृ व लोकांनी वीकारले, ते मोठे होत गेले. रा ीय पातळीवर यांना
मा यता िमळाली.
ाचारा या िवरोधात जोरदार आघाडी
क शासना माणे महारा शासनही
ाचारात आघाडीवर अस याची टीका गोपीनाथराव करायचे. वातं यानंतर जेवढे
घोटाळे झाले, यापे ा मोठे घोटाळे क शासनाने के ले आहेत. आदश या घोटा यामुळे तर उभा महारा बदनाम झाला.
क ेस आिण रा वादी या ने यांनी हे पाप के ले आहे. महारा ातील बला कार, गु हे, अपहरण, दंगल या घटनावर काश
टाकताना यांनी क स
े चे वाभाडे काढले. महारा जनता क ेस या
राजवटीला कं टाळली असून ब तांश जनतेला
क ेस नकोशी झाली आहे. देशात आिण रा यात इ.स. १९७५ वषासारखी प रि थती िनमाण झाली आहे. क स
े ची
आिण घोटा याची स ा उलथून टाक यासाठी एक

आलेच पािहजे’, अशी घोषणा भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे सतत

करीत होते.
महारा रा य िशखर बके तील
ाचारास अिजत पवार जबाबदार अस याचा आरोप आपला अस याचे गोपीनाथ मुंडे यांनी
हटले आहे. िशखर बके तील ५०० कोटी पयां या घोटा याची सीबीआयकडू न चौकशी कर याची मागणी गोपीनाथ मुंडे
यांनी के ली आहे अ यथा आपण यायालयात जाऊ असा इशाराही गोपीनाथ मुंडे यांनी दला आहे. [८४] िशखर बके तील
पाचशे कोटी

पयां या घोटा याची सीबीआय चौकशीची मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी के ली आहे. िशखर बके तील ५००

कोटी या घोटा याची चौकशी का नको? असा सवाल भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी के ला आहे. रा य िशखर बके तील
ाचारास अिजत पवार जवाबदार अस याचं गोपीनाथ मुंडे यांनी हटलंय. जळगावमधलं से स कॅ डलम ये के वळ मु डे
यां या आरोपानंतरच के स होऊ शकली. प पू कलानीने जमवले या पैशाचा
ाचारही उघडक स आला. शरद पवारांनी
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राजकारणाचं गु हेगारीकरण के लं अस याचं गोपीनाथ मु डे यांनी हटले. राजकारणाचं गु हेगारीकरण हा श द योगही
ते हाच अि त वात आला. शरद पवारांनी गु हेगारांना दलेला आ य नेहमीच लोकांसमोर मांडला. यामुळे गोवार चं
ह याकांड असो, वडराई करण असो, के वळ मु डे यांनी याबाबत आवाज उठव यामुळेच ही करणं लोकांसमोर आली.
यावर कारवाईही झाली.
यशोिशखरावर असतांना काळाने घाला घातला.......
िवरोधी प नेता असतांनाचा यांचा जीवनातील संघषाचा परंतू सवात यश वी व यांना यशोिशखरावर नेणारा काळ होता
हे आपण पिहले. १९९५ ला महारा ात आले या भा.ज.प.-िशवसेना युती या सरकारम ये यांना उपमु यमं ी हणून
गौरवाचे पद िमळाले, गृहमं ी पदाची जबाबदारी यां याकडे होती याकाळात यां यातील कु शल शासक अिभ
झालेला दसतो. परंतू एक िवरोधी प नेता हणून यांनी के लेली कामिगरीच सवा या ल ात रािहली आिण देशपातळीवर
ते ज हा गेले त हा यांचा हा लढव या आिण आ मक बाणाच अिधक च चला गेला. पुढे क ीय सरकारम ये खासदार,
लोकलेखा सिमतीचे अ य , रा यात िवरोधी प नेता आिण शेवटी २०१४ या मोदी सरकारम ये ते कॅ िबनेट मं ी झाले.
खरेतर मोदी यां या सरकार म ये गोपीनाथराव दुस या फार तर ितस या नंबरचे नेते, पण यांना मं ी पदही उिशराने
जाहीर झाले. यांना डावलले जात आहे काय असे वाटत होते. महारा ाची िवधानसभा जवळ आलेली यामुळे कदािचत
महाता ाची जबाबदारी यांना दे यासाठी वेगळे काही तरी ठरत असेल अशीही चचा होती. पण शेवटी गोपीनाथराव यांचे
नाव मोदी यां या २०१४ या सरकारम ये सामील कर यात आले. ाम वरा य खा या या मा यमातून महारा ाला
द लीम ये एक आ ासक नेतृ व लाभले. महारा ातील िवशेषतः मराठवा ातील लोक िविवध िवकास
ाब ल िन त
झाले. मराठवा ाचा रे वेचा
आता माग लागणार, परळी-बीड रे वे माग गती घेणार, मराठवा ात उ ोग तर
येतीलच परंतू ामीण मराठवा ाचे सचन, र ते, दळणवळण, वीज आिण रोजगाराचे
सुटतील. चार सहा मिह यावरच
िवधानसभा िनवडणुका आले या, गोपीनाथराव महारा ाचे मु यमं ी हणून परत रा यात येणार. रा याला खंबीर आिण
आ ासक नेतृ व लाभणार असे एक ना अनेक व रा यातील, मराठवा ातील लोक पा लागले. आपापसात असेच बोलू
लागले. परंतू िनयतीला वेगळे च काहीतरी करायचे होते. ३ जुन २०१४ चा तो काळा दवस उजाडला पाहते सवजण
आपाप या कामाला लाग याची वेळ आिण दूरदशनवर सवाना ध ा देणारी बातमी धडकली. सकाळी 9.30 ची वेळ असेल.
सव जण TV समोर जीव मुठीत घेवून बसलेले. कानावर येणारी बातमी खरीच आहे काय? पु हा पु हा पा नही िव ासच
बसत न हता. असे कसे झाले, असे होऊच शकत नाही. गोपीनाथराव जखमी असतील, काहीतरी होईल, यांना दवाखा यात
नेले जाईल. तेथे उपचार होतील. होतील लवकर बरे असे उगीचच वाटत होते. परं तू बातमी पुनःपु हा वा तवाची जाण क न
देत होती. गोपीनाथराव रािहले नाही, काय दृ लागली महारा ाला मािहत नाही. मोद महाजन, िवलासराव, बाळासाहेब
ठाकरे आिण आता गोपीनाथराव....! एक एक क न महारा ाचे आधार वृ कोसळत गेल,े महारा ाला िवकासा या मागावर
ने याची धमक असलेले दूरदश नेतृ व नाहीसे होतांना आता काय होणार? सवसामा या पासून लहान-थोर सवानाच
पडलेला
. सामा य परीि थतीतून भरारी घेतलेले हे सव नेते, यांना शेतक या या बांधावरची आिण गावाकड या रकाम
टेकडीची सारी दुखः मािहत होती, यांनी अनेक चटके सहन करीत राजक य यशाची दालने चढली असेच नेते
सवसामा यां या जीवनातील अंधार दूर करतील असे सवाना वाटत असते. यामुळे यां या जा याने समाजाचे देशाचे खरे
नुकसान झाले याची जाणीव कषाने होते.
संदभ
१.

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%

A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A5_%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%A1%E
0%A5%87
२.

https://www.youtube.com/watch?v=nf81kcflL1I

३.

https://www.youtube.com/watch?v=5VPOTF_lxVY

४.

https://www.youtube.com/watch?v=4Gj0g1xj8pU
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५.

https://www.youtube.com/watch?v=LRWVuzknq48

६.

https://www.youtube.com/watch?v=JWpig5HWU3U

७.

https://www.youtube.com/watch?v=em9XFpIAFpU

८.

https://www.youtube.com/watch?v=wgokOSLbvJI

९.

https://www.youtube.com/watch?v=QvBakfmVe5o
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बीड िज

ा या राजकारणात गोपीनाथराव मुंडे यांचे योगदान
डॉ. सखाराम मा ती वांढरे
इितहास िवभाग मुख,
बी.डी.हंबड महािव ालय,आ ी ता.आ ी िज.बीड

तावना :
मराठवा

ातील

ाचीन सं कृ ती

धान िज हा हणून ओळख असलेला 'बीड' िज हा महारा

आिण मराठवा

ा या

क थानी आहे. हा िज हा पूव हैदराबाद रा यातील मराठी भािषका पैक एक िज हा असून हैदराबाद या िनजामाची
राजवट या िज
या िज

ावर होती.

ाची भौगोिलक ि थती प करताना याचे तीन भौगोिलक िवभाग पडतात.एक उ रेकडू न दि ण गंगा हणून

ओळखली जाणारी गोदावरी नदी व ितची उपिनिध सदफणा यां या खो यातील सखल भाग: याम ये गेवराई व माजलगाव
या दोन तालु यांचा बराचसा भाग

ापलेला आहे.याची िवशेष ओळख हणून याला 'गंगथडी'असे संबोधले जाते." The

Lowland Bhir consists of the Godavari Valley Proper or the 'Gangthadi' on the north, The
sindphana Valley along with its tributary valley and the inter fluent between these." बीड िज
भौगोिलक सीमा िव ताराम ये िज

ा या

ा या दि णेकडील बालाघाट रांगास िवशेष मह व आहे. द खन या का या थरातील

दगडांचा हा देश ड गर मा यावरील समतल भाग व याव न वाहणारी मांजरा ही नदी एक िवशेष ओळख आहे. बीड या
भौगोिलक िव ताराची ितसरी मह वाची बाजू हणजे पि मेकडील आ ी तहसील चा भाग होय. जो िसना नदी पा ाचा
भाग हणून ओळखला जातो. या िज

ाला मराठवाडा िवभागातील िविवध िज

ां या सीमा पश करतात. िज

उ रेस औरंगाबाद व जालना िज हा असून पूवला परभणी व लातूर िज हे आहेत.दि णेस उ मानाबाद िज
असून पि मेस अहमदनगर िज

ाची सीमा आहे. िज

ाची

शासक य रचना पाहता पूव

ा या

ाची सीमा
सात तालुके

होते.स ि थतीम ये-बीड, माजलगाव,परळी,धा र,गेवराई,वडवणी, अंबाजोगाई,आ ी,पाटोदा,के ज,िश र (कासार )असे
एकू ण अकरा तालुके आहेत. मराठवा

ा या म यवत ठकाणी बीड िज हा वसलेला असून िज

ाचे

े फळ 106153 चौ.

क.मी.आहे आिण महारा ा या3.44% एवढे शे फळ आहे. यापैक 324.9 चौ. क.मी. े फळ नागरी भागाने

ापलेली

आहे. तर तर चौरस कमी शे फळ ामीण भागाने घातलेले आहे103.80.4 चौ. क.मी. शे फळ ामीण भागाने

ापलेले

आहे. वतमान ि थतीत िज

ात एकू ण 1365 गावे आहेत व 1018 ामपंचायत आहेत. िज

यापैक बीड वग नगरप रषद आहे तर परळी िज

ात 6 नागरी

े

ात सहा नागरी

े असून

असून यापैक 'बीड' अ वग नगरप रषद आहे.तर

परळी व अंबाजोगाई येथे 'ब'वग नगरप रषद असून गेवराई माजलगाव धा र येथे'क' वग नगरप रषद आहेत. िज
एकू ण आठ कृ षी उ प
िज

ात

बाजार सिम याअकरा तालुके आिण अकराच पंचायत सिम या आहेत. महसुला या सोयीसाठी

ाचे दोन भाग आहे. पिह या िवभागात-बीड, गेवराई,पाटोदा,आ ी व िश र हे तालुके आहेत. तर दुस या िवभागात-

अंबाजोगाई,

परळी,धा र, के ज, माजलगाव,वडवणी हे तालुके आहेत. बीड िज

ातील राजक य वारशा म ये
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ं ट,सा यवादी प , िशवसेना, भारतीय जनता प ,शेतकरी कामगार

प ,जनता दल इ यादी प ांनी आपले अि त व कमी-अिधक

माणात दाखवून दले आहे. बीड िज

ातील गेवराई

तालु यात िशवाजीराव पंिडत, माजलगाव तालु यात सुंदरराव सोळं के, पाटोदा व चौसाळा मतदारसंघात िशरसागर
घरा यातील के शरबाई

ीरसागर व जयद

ीरसागर, आ ी तालु यात भीमराव ध डे,के ज तालु यात बाबूराव

आडसकर,डॉ.िवमल मुंदडा व अशोकराव पाटील आिण रेणापूर मतदार संघाम ये रघुनाथराव मुंडे व गोपीनाथराव मुंडे यांचे
नेतृ व भावशाली रािहले. 1995 सेना-भाजपला महारा ात भरघोस यश िमळाले व बीड िज

ातील गोपीनाथराव मुंडे

यांना उपमु यमं ी पदी िनवड झाली.
जीवन प रचय:
गोपीनाथराव मुंडे यांचा ज म ना ा ता.परळी िज.बीड येथील एका सामा य शेतकरी
कु टुंबात 12 िडसबर 1949 ला झाला. वडील पांडुरंगराव व आई लबाबाई हे क करी शेतकरी होते. मुंडे यांचे ाथिमक
िश ण ना ा येथेच झाले पुढे मा यिमक िशक् षण परळी येथे िज हा प रषद शाळे त झाले. पुढील िश णासाठी ते वामी
रामानंद तीथ महािव ालय अंबाजोगाई येथे आले. यांनी बी.कॉम. बी.जी.एल.चे िश ण पूण के ले. यांचा िववाह 21 मे
1978 ला

ा महाजन यां यासोबत झाला. यांना पंकजा, ीतम, व यश ी या तीन मुली आहेत.िव ाथ चळवळीम ये

सहभागी होऊन ते गटनेते झाले. गोपीनाथराव मुंडे रा ीय वयंसेवक संघाम ये

वेश के ला.येथूनच आप या राजक य

जीवनाची सु वात के ली. आमदार हणून िनवडू न ये यापूव यांनी सामािजक राजक य

े ात आपली ओळख िनमाण के ली

होती. ती अशी, "1969-70 म ये अिखल भारतीय िव ाथ प रषद, अंबाजोगाई, शाखेचे मं ी.1970--71 म ये अ. भा.
िव ाथ प रषद महारा

देश सद य, 1972-73 म ये पुणे िवधी महािव ालयात िचटणीस, 1974 साली जय काश

नारायण मानप सिमती पुणे चे अ य , 1977 म ये िज हा जनता प ाचे सरिचटणीस, तसेच महारा रा य जनता प ाचे
सद य, 1978 म ये महारा जनता प ाचे सरिचटणीस, 1980 म ये महारा भारतीय जनता प ात सद य, जनता युवा
मोचा महारा

देश अ य , एस.टी. दरवाढ िवरोधी आंदोलनात भाग, आणीबाणी काळात 16 मिहने कारावास,1979-80

म ये बीड िज हा प रषदेचे सद य व जून 1980 म ये सद य वाचा राजीनामा, 1980 म ये महारा िवधानसभेचे सद य
हणून िनवड. महारा ातील िवधानसभेत ते 1980 ते 2009 पयत सद य रािहले. बीड िज

ातून खासदार हणून िनवडू न

आ यानंतर यांना मे 2014 म ये नर मोदी मंि मंडळात समािव के ले.
प आहे क गोपीनाथराव मुंडे यांचे

ि

अनेक आंदोलने मोच काढू न जनसामा यां या
होते. हणूनच यांनी िज

व एका चळव या व संघषशील कायक याचे आहे. यांनी पुढील काळात ही
ावर सरकारला ल

ात कायक याची सवात मोठी व सश

दे यास भाग पाडले यांचे संघटन कौश य ही उ कृ
फलटण िनमाण के ली. थािनक वरा य सं थेचे पासून

नेतृ वाची सु वात क न यांनी आमदार, खासदार, उपमु यमं ी व अनेक मह वा या पदांवर रा न कायभार सांभाळला
आहे.
गोपीनाथराव मुंडे व भारतीय जनता प
गोपीनाथराव मुंडे यांनी सन 1980 पासून बीड िज

ातून भारतीय जनता प ाचे िवधानसभेत ितिनिध व के ले आहे.

िज

ातील भा.ज.पा.चे पिहले आमदार हणून रेणापूर मतदार संघातून गोपीनाथराव मुंडे हे िनवडू न गेले. येथून पुढे यांनी

िज

ातच

न हे

तर

संपूण

महारा ातच

प

वाढ

क न

प ाला

बळकटी

दे याचे

काय
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ब जन,ह रजन,क करी,शेतकरी,दिलत मागास,भटके व त ण इ यादी घटकांचा दजा उं चावला जावा. यांचा सवागीण
िवकास साधला जावा हणून यां या

ांवर अनेक वेळा आवाज उठवून चळवळी,आंदोलने,मोच,प रषदा, सभा-संमेलने

इ यादी या मा यमातून यांना संघ टत कर याचे काय के ले. सहािजकच यातून प
दसून येत.े यां या या प ीय कायाब ल संि
गावकर्यांचे

वाढ मो

ा माणावर झाली असे

पणे हटले गेले आहे क 1987- 90 या काळात मुंडे गावो-गाव फरले.

घेऊन गावोगाव संघष उभारला. या वेळी बीड िज

ात क युिन ट आिण काँ ेस यांचे जबरद त ाब य

होते. पण मुंडे यांनी धडाडीने के ले या संघषामुळे जनसंघाला आिण नंतर भाजपाला नवी ओळख िमळाली. एकू णच
गोपीनाथराव मुंडे यांनी प ाला बळकटी दे याचे काय के ले.
!बीड िज
आप या

ा या राजकारणात गोपीनाथराव मुंडे यांचे योगदान:
थम आमदारक या काळात यांनी प

वाढीवर िवशेष ल

दले. याबरोबरच जनतेचे

िवधानसभेम ये ही यांनी रा यातील सामा य जनते या सम यांवर अनेक वेळा
पुढील माणे होते.(19 ऑग ट1981) िवजे या िबलावर
तालु यात वादळी वारे व पावसामुळे मेले या म

घेऊन लढे दले.

उपि थत के ले. यांचे

व प

ाजआका याबाबतचा िनणय, (21 ऑग ट1990) गेवराई

ांचे नुकसान भरपाई,(31 माच1982) पाटोदा तालु यासाठी संजय गांधी

वावलंबन योजनेअंतगत 1981- 82 वषासाठी मंजूर झाले या रकमेचा िविनयोग न कर याची कारणे,(26 माच 1983)
ादेिशक असमतोल दूर कर यासाठी शासनाने कालब
एि ल 1983) मराठवा

काय म आखणे यावर भाषण व सूचना क न माग या मांड या.(22

ा या िवकासातील असमतोल व मागासलेपण दूर करणे यावर ही भाषण व सूचना के या, ( 29

नो हबर 1983) रा यात नुक याच संपले या पावसा यात अितवृ ीमुळे झालेले नुकसान इ यादी व पाचे
उपि थत के ले. यां या िवधानसभेतील कायाचा संि

यांनी

आढावा याव न असे ल ात येते क , यांनी वतः या मतदारसंघात

पुरताच िवचार न करता संपूण महारा ातील जनते या

ांना वाचा फोड याचे काम के ले.

िवधानसभा िनवडणूक 1985 म ये यांना पराभव वीकारावा लागला. तरीही ते डगमगले नाही. न ा उमेदीने काय करत
रािहले. रा यात दु काळी प रषद घेतली, वारी प रषद भरवली. दुधाला माफक भाव िमळावा हणून आंदोलन के ले.
रा यातील िविवध
िवधानसभेवर कज मु

ांसाठी मुंबई व नागपूर िविधमंडळ अिधवेशनावर शेतकरी सामा यांचे मोच काढले. 1989 ला नागपूर
साठी शेतक यांचा चंड मोचा काढला. कजमु

चा हा लढा यश वी ठरला. शासनाने कजमु

चा

िनणय घेतला. यां या या कायाची पावती हणून जनतेने 1990 या िवधानसभे या िनवडणुक त चंड मतािधक् य देऊन
िवधानसभेवर पाठवले. 1990 ते 1995 या काळात यांनी िवधानसभेत अनेक
माणे आहेत.नेकनूर ( ता.िज. बीड) येथील कु टील

मांडले यातील काही ठळक

पुढील

णालया या बांधकामास होणारा िवलंब, आ ी तालु यातील (

िज.बीड)डोईठाण ते म हदा र याचे खडीकरण व डांबरीकरण, महारा

रा य वीज महामंडळाची िविवध

ाहकांकडे

असलेली थकबाक हळब (ता.अंबाजोगाई िज हा बीड) येथील शै य मि लकाजुन िश ण सं थेबाबत, बीड िज
तालुके 'डी'उ ोग झोनम ये समािव
लघुपाटबंधारे

क पाचे काम इ यादी

ातील

के याने तेथील उ ोजकांनी के लेली त ार, जवळबन (ता.के ज िज. बीड) येथील
कारचे िविवध

यांनी मांडले व यांची अंमलबजावणी कर यासाठी सतत

पाठपुरावा क न ती कामे पूण कर याचा य के ला. यािशवाय सन 1991 रा यात िवशेषत िवदभ-मराठवाडा येथे िनमाण
झालेली दु काळ प रि थतीवर िवधानसभेत जोरदार भाषण देऊन सरकारचे ल

या भागाकडे क त के ले.1992 ला अनुदान

क रता पूरक माग यांम ये दु काळी प रि थतीवर मात कर यासाठी रोजगार िप याचे पाणी आिण जनावरांचा चारा
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ातील तालुके'डी ' उ ोग झोनम ये समािव

के याने तेथील उ ोजकांनी के लेली त ार यावर गोपीनाथरावांनी पुढील माणे

मांडला-"10303 सव गोपीनाथराव मुंड(े

रेणापूर) ह रभाऊ बागडे (औरंगाबाद-पूव )एकनाथ खडसे (एदलाबाद): स माननीय उ ोगमं ी पुढील गो ीचा खुलासा
करतील काय-1) बीड िज

ातील गेवराई, माजलगाव, अंबाजोगाई व बीड हे तालुके 'डी 'उ ोग झोन म ये समािव

कर यात आ याची व यामुळे बीड िज

ातील उ ोजकांना 5 ट े सबिसडी कमी िमळणार अस याची त ार द.28 ऑग ट

1993 रोजी गेवराई िज हा बीड येथील उ ोजक
अस यास, सदर

ी.सुरेश राका यांनी मा.उ ोग मं यांकडे के ली आहे हे खरे आह:2)

त ारी या अनुषंगाने शासनाने कोणती कारवाई के ली आहे काय:3) अ ाप कारवाई के ली नस यास

िवलंबाची कारणे काय आहेत?
ी.जवाहरलाल दडा : 1) होय. 2) व 3) सामूिहक
िनणया ारे समािहत कर यात आ या. सामूिहक

ो साहन योजना, 1993चा तरतुदी द.20 मे 1993 या शासन

ो साहन योजना, 1993

या तरतुदीनुसार रा यातील तालु यांचे

औ ोिगक िवकासा या दृ ीने "अ, ब, क, ड, व ड +"असे वग करण कर यात आलेले आहे. सदर वग करणात बदल
कर याबाबत ा झाले या िनवेदनांची तपासणी कर यात येत आहे. दर यान या काळात मुंबई उ
खंडपीठ यांनी द.20 मे 1993 चे शासन िनणयास थिगती दलेली अस याने करण याय िव

यायालय औरंगाबाद
आहे." प च आहे क

गोपीनाथ मुंडे यांनी शेती, सचन,आरो य, िश ण,र ते,दु काळ िनवारण,अितवृ ी, नैस गक आप ी व नुकसान भरपाई
इ यादी बरोबरच िज
सन 1995

ा या औ ोिगक िवकासातील अडथळे दूर कर यासाठी य के ले.

या काळात रा यांम ये सव

भाजप- िशवसेनेचे वारे वाहत होते. बीड िज

ि म वाचा भाव वाढला होता. भाजप हा सवात मोठा प

आहे व िज

शकतो ही भावना वाढीस लागली. यािशवाय यांनी िज
मा यमातून य

ात गोपीनाथरावां या

ाचा िवकास गोपीनाथरावां या य ाने होऊ

ातील अनेक कामांसाठी िज हा प रषद व िवधानसभे या

के ले होते. रेणापूर मतदार संघाचा व परळी शहराचा बराचसा िवकास साधला होता. हणूनच 1995

या िनवडणुक त ितस यांदा यांना जनतेने िनवडू न दले. भाजप-िशवसेनेचे युती शासन महारा ात स ेवर आले आिण
उपमु यमं ी गोपीनाथराव मुंडे यांची िनयु

झाली. यामुळे बीड िज

ते 1999 या काळातील यां या मुख योगदानाचा संि
महारा ाचे उपमु यमं ी हणून िनवड

आढावा येथे घेणे अप रहाय ठरते. तो पुढील

माणे होय -"

ह, अथ, पाटबंधारे, ऊजा इ यादी खा यांचा कायभार समथपणे सांभाळला.

रा या या िवकासाला गती देऊन रा याला नवी

दशा

गुंतवणुकदारांना संरक् षण देणारा कायदा 3) भटके -िवमु
दुबलां या िवकासाक रता वतं

ा या िशरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला. 1985

दली.1) संघ टत गु हेगारी िवरोधात मोका कायदा 2)

जमाती साठी वेगळे मं ालय 4) इतर मागास जाती व आ थक

महामंडळ 5) पोलीस मॅ यूअलमधून गु हेगार हणून उ लेिखत जाती काढू न टाक या.6)

चारशे गुंडांना यमसदनी पाठवून मुंबई व रा यातील गँगवार संपु ात आले. दंगा मु
सहकार चळवळीला नवी दशा आधुिनक तं

ान व काय म

ि सू ीचा अवलंब क न चालवले या देशातील सव

महारा अशी ितमा िनमाण के ली.

व थापन कमी वेळात व कमी पैशात जा त उ पादन या

म साखर कारखाना, वै नाथ सहकारी साखर कारखा याचे अ य ,

रा यात 30 न ा साखर कारखा यांची िन मती. साखर उ ोगासह नवी दशा दली. उसापासून थेट इथेनॉल िन मती
करणा या देशातील पिह या क पाची उभारणी के ली. याचे मा.लालकृ ण अडवाणी यांनी उ ाटन के ले.
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े वाढू न, वै नाथ सहकारी साखर

क प उभा के ला. याबरोबरच पानगाव येथे प ेगे र शुगर िमल खाजगी

त वावरील साखर कारखाना उभा के ला.या कारखा यां या मा यमातून ऊस उ पादक शेतक यां या उसाला उ तम हमीभाव
देऊन शेतक यां या जीवनात आ थक

ांती घडवून आणली. संत जगिम

सहकारी सूतिगरणी उभा न शेतक यां या

कापसाला बाजारपेठ उपल ध क न यो य भाव िमळवून दला. परळी शहराचा भिव यातही झाला नसता एवढा िवकास
साधला. ' व छ शहर- सुंदर शहर योजना राबवून र ते,डांबरीकरण, िसमट र ते,उ ाणपूल िनमाण के ले. रेणापूर मतदार
संघातील अनेक गावांचे र ते डांबरीकरण के ले.रेणापूर ला तालु याचा दजा िमळवून या ठकाणी यायालय,पंचायत
सिमती,बस थानक िव ाम ह,पोलीस टेशन,सावजिनक बांधकाम िवभाग उभा न यां या सुस
के या. शै िणक

अशा इमारती उ या

े ातही आमूला बदल घडू न आणला. वेगवेग या गावां या ठकाणी िव ुत जोडणी साठी 133 के . ही.

उपक े पाणीयोजना, ाथिमक आरो य क े िनमाण के ली. हणूनच आजही ते लोकि य आहेत. आप या कायाची सा

देताना

गोपीनाथराव मुंडे हणतात
"ि य मतदार बंधु भिगन नो,स ेम नम कार 1995 साली रा याचे उपमु यमं ीपद आप या आशीवादाने मला िमळाले.
उपमु यमं ीपदाचा साडेचार वषा या कायकाळात गेली पंचवीस वष मी मतदार संघा या िवकासाचे पािहलेले व पूण
क

शकलो. रेणापूर तालु याची िन मती मतदारसंघातील कोरडवा

शेती पा याखाली आण यासाठी भंडारवाडी,

गुंजाळवाडी,दैठणाघाट,मुरंबी,मोरवड येथे साठवण तलाव उभारले. या भागात वीज होती,पण ती सुरळीत िमळत न हती.
यासाठी मतदार संघात पंधरा न अिधक सबटेशन उभा के ली. गे या दहा वषा या काळात सोळा हजारा न अिधक
दा र रेषेखालील कु टुंबांना घरकु ले िमळवून दली. शेतक यां या जीवनात आ थक

ांती घडव यासाठी वै नाथ सहकारी

साखर कारखाना,जगिम सहकारी सूतिगरणी या क पांमुळे मतदारसंघातील साडेतीन हजार युवकांना रोजगार उपल ध
झाला आहे. या िविवध क पांमुळे शेतक यां या जीवनात आले या आ थक ांतीमुळे कू डात राहणारा शेतकरी आज तारसा
या घरात राहताना दसून येतो. मतदार संघातील

येक गावापयत र ता,वीज आिण पाणी या मूलभूत सुिवधा

पुरिव याचा य के ला आहे. हे सव आप या आशीवादामुळेच क शकलो".
रेणापूर मतदार संघातील आमदारां या राजक य-सामािजक व इतर योगदानाचा अ यास करताना असे जानवते क रेणापूर
मतदारसंघातील

ारंभी या काळातील आमदार वामनराव देशमुख, गंगाधर आ पा चौधरी, अ णासाहेब गीते, व

रघुनाथराव मुंडे यां या काळात तालु यां या व मतदारसंघाचा िवकास हा मंद गतीनेच झाला. पंिडतराव द ड यांचा पाच
वषाचा काळ मा वादळी ठरला यांनी ख या अथाने िवकास कसा हायला पािहजे हे दाखवून दे याचे य के ले. पुढे मा
गोपीनाथराव मुंडे यांना दीघ काळ या मतदार संघाची व बीड िज
परळी व रेणापूर सह खे

ापा

ाची सेवा कर याची संधी िमळाली. यांनी खरोखरच

ांचा िवकास साधला आहे.

िन कषगोपीनाथराव मुंडे हे महारा रा यात भारतीय जनता प ाचे चेहरा होते. िवधानसभेत भारतीय जनता प ाचे िवरोधी प
नेता हणून यांनी नेतृत्व के ले होते. यांचे नाव महारा ाम ये जनता पाट वाढिवणा या म ये होते. ते मागासवग यांम ये
चांगला भाव असलेले ओबीसी नेते होते.गोपीनाथराव मुंडे यांनी बीड िज
घडवून आणला.

यांनी

थािनक

ा या राजकारणात िवकास क न कायापालट

वरा य सं थां या मा यमातून शेती सुधार, सचन सुधा रत शेती,मो

ा दु ध-
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ा माणात कामे के ली गेली. यामुळे ामीण भागाचा कायापालट

झाला. नगरपािलके या मा यमातून शहरांचा िवकास साधला गेला. यात बीड, परळी, अंबाजोगाई ही शहरे अिधक
िवकिसत झाली. शेती या

े ात आमुला बदल घडवून शेतकरी जीवनात आ थक

ांती झाली. मो

ा माणात रोजगार

उपल ध झाला. कारखानदारी,उ ोग, वसाय वाढीस लागले. रेणापूर मतदार संघाचा िवकास गोपीनाथराव मुड
ं े यांनीच
साधला. रेणापूर तालुका िनमाण क न परळी तालु या या औ ोिगक िवकासाला चालना दली. ऊस कारखानदारी सु
क न सवािधक भाव दला व देशातील पिहला इथेनॉल
िज

ात प

क प सु

के ला. याच बरोबर सवसवा गोपीनाथ मुंडे यांनी

मजबूत बनवून काँ ेसला िपछाडीवर टाकले. सामूिहक िववाह चळवळीत गोपीनाथराव मुंडे यांचे योगदान

मह वाचे आहे.
संदभ साधने :
1)Setu Madhav Pagadi - The Beed District Gazette
2) महारा

िवधानमंडळ िवधानसभा व िवधान प रषद सद यांचा संि

जीवन प रचय (1980 - 85) - महारा

िवधानमंडळ सिचवालय मुंबई 1982
3) सं.राज सरग िज हा मािहती अिधकारी, बीड.- बीड िज हा िनवडणूक पूवपी ठका 2004
4)www.wikipedia
5) सं.र ाकर मोितराम वरपे - दै.झुंजार नेता शिनवार, द.12 िडसबर 2009 मा. खा.गोपीनाथराव मुंड,े िवशेषांक
6) वचनपूत व वचननामा आ. गोपीनाथ मुंडे - अ य , भाजपा परळी, अंबाजोगाई रेणापूर
7) सं.सुंदर लटपटे - सा ािहक महारा 15 िडसबर 2003
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43
»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖ“Öê •Öß¾ÖÖúÖµÖÔ: ‹ú ¥üÂ™üßÖê¯Ö
¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖÓŸÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü ´ÖãÓœêü
»ÖÖêú¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ
ÃÖÓ•Öß¾ÖÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, “ÖÖ¯ÖÖê»Öß
ŸÖÖ. “ÖÖæú¸ü, ×•Ö. »ÖÖŸÖæ¸ü
¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú:
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Æüß ÃÖÓŸÖÖ“Öß, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖ“Öß ¾Ö £ÖÖê¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö ´ÆüÖæÖ ¯Ö×¸ü“ÖßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ³Öæ×´ÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖãÖ ¤êü¿Ö-×¾Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü šüÃÖÖ
ˆ´Ö™ü¾ÖÖÖ·µÖÖ †Öêú ¸üŸÖÖÓÖÖ •Ö´Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖß»Ö“Ö ‹ú †•ÖÖê›ü ¸üŸÖ ´ÆüÖ•Öê ´ÖÖ. ÁÖß. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœüê ÆüÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ»Ö¯ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †×ŸÖÃÖÖ´ÖÖµÖ
†ÃÖÖ“Ö ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¯Ö¸üôûß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖÏÖ µÖÖ ¤ãüÖÔ´Ö ¾Ö ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™æÓü²ÖÖŸÖ µÖÖ
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ ÃÖã¨üÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖúŸÖéÔŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú,
¬ÖÖÙ´Öú, ¿ÖîÖ×Öú, †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú Öê¡ÖÖŸÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü¾Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôûß“Ö ×¤ü¿ÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ —ÖãÓ•ÖÖ¸ü ÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ ´ÖÖ.
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öß †ÖêôûÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“Öß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ö›üÖÖÖ›üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêŸÖß.
‹ú ˆ¢Ö´Ö úÖµÖÔúŸÖÖÔ, ×¾ÖúÖÃÖ ¸üŸÖ, ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ¸üÖÆüÖ¸ü, •ÖÖÖŸÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¸üÖ•ÖÖ, »ÖÖêúÖêŸÖÖ, ÖÖ•ÖÖß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸üß ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
†Ö³ÖæÂÖÖÖÓÖß Ö™ü»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ´ÖÖ•Öß ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, ‰ú•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ¾Ö ëú¦üßµÖ ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖãÖ ´ÖÖ.
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß êú»Öê»Öß úÖ´ÖÖß¸üß Æüß †Ö´ÖÖê»Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÖÆêü.
ˆ×§üÂ™êü:
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖŸÖæÖ ÖÖ»Öß»Ö ˆ×§üÂ™êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¬ÖßÖ †ÖÆêüŸÖ.
1.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¾Öé¢Öß“ÖÖ ¾Öê¬Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö µÖã¾ÖúÖÓÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ.
2.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖÖ“ÖúÖÓÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß.
3.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üµÖÖÓÖÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß.
4.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú, ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÖÔ“Öß •ÖÖ×Ö¾Ö úºþÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß.
5.
´ÖÖ. ÁÖß. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü Æêü †»¯ÖÃÖÓµÖÖÓú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Ö´Ö ‘Öê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ˆÓ“ÖÖ¾ÖÖÖ¸êü ‹ú †Â™ü¯Öî»Öã
¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö.
×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö:
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ »ÖêÖÖÃÖÖšüß ×Ö¾Ö›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¬ÖÖÙ´Öú, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ.
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ´ÖµÖ •Öß¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ †Öêú µÖã¾Öú ¾Ö µÖã¾ÖŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏê¸üÖÖ¤üÖµÖß †ÖÆêü. ‹úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖúŸÖéÔŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£Ö¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ úºþÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ»ÖÖ †Ó¬ÖÖ¸ü ¤ãü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏê¸üÖÖ ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö
´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖúÖµÖÖÔŸÖæÖ ×´ÖôûŸÖê.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö:
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖÓãœêü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1947 ¸üÖê•Öß ¯Öã¾Öá“µÖÖ †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö ÃÖªÖ“µÖÖ ¯Ö¸üôûß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖÏÖ ÖÖ¾Öß —
ÖÖ»ÖÖ. ÖÖÖÏÖ Æêü 200 ŸÖê 250 ‘Ö¸üÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖß †ÃÖ»Öê»ÖÓ Öê›Óü ÖÖ¾Ö. ŸµÖÖÓÖß ÖÖ¾ÖÖŸÖ “ÖÖî£Öß ¾ÖÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“Öê ×šüúÖÖ ´ÆüÖ•Öê †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô µÖÖ ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ²ÖÖ»Ö¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓú›êü ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖãÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ
‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‘Ã™ãü›Óü™ü µÖã×ÖµÖÖ’ “µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö úÖÆüß •ÖÖÖÖ Ø•Öú»µÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÖÖ.
¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü ÆüÖêŸÖê. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö †Ö×Ö ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖ µÖÖÓÖß ‹ú¡Ö µÖê‰úÖ Ã™üã›Óü™ü µÖã×ÖµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›üÖæú ‘ÖêŸÖ»Öß. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´Öî¡Öß
ÖÖêŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öß.
¯Ö¤ü¾Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê µÖê£Öê ×¾Ö¬Öß ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖãÖê µÖê£Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ. ÃÖÖÓ ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ êú»Öê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ÁÖß¯Ö×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Öß µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ŸÖÖê 1973-74 “ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖµÖ¯ÖÏúÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖÖÖÓÖß ÃÖãºþ
êú»Öê»µÖÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. •ÖµÖ¯ÖÏúÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔÖê ŸÖê ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖß.
¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ µÖÖÓ“µÖÖú›êü †ÖÖ»Öê. ³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ †Öê¤ü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖß Ã¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¾Ö •ÖÖÃÖÓ‘ÖÖ“Öê úÖ´Ö †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖãºþ êú»Öê. ‡. ÃÖ. 1973
´Ö¬µÖê ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖÖ †™üú —ÖÖ»Öß. ÃÖã™üêúÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ µÖã¾ÖÖ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê †¬µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ¬µÖÖ, ¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×“Ö™üÖßÃÖ †Ö×¤ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
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•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»µÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Ö´Ö¤üÖ¸ü, ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôû Ö™üÖ“Öê ¯Ö¤üÖ×¬ÖúÖ¸üß, ×¾Ö¸üÖê¬Öß¯ÖÖ ÖêŸÖê ¾Ö ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß †¿ÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ãú¿Ö»ÖŸÖêÖê ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›ü»µÖÖ. µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úŸÖÔ¾µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ ú×¬Ö“Ö ÃÖÖê›ü»Öê ÖÖÆüß. ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖß»Ö, ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ
¤êüµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔ:
´ÖÖ. ÁÖß ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß Ö¸üß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ Æüß 1970 ¯ÖÖÃÖãÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ“Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
ÖÖÖ¸üßúÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖÆãüÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ ÆüÖ ÖêŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ˆ•ÖÖß ×•Ö. ¯Ö. ÃÖÔú»Ö ´Ö¬ÖãÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß ´ÖŸÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö•ÖµÖß
†À¾Ö £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ“Ö ÖÖÆüß. Ã¾ÖúŸÖéÔŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö´Ö¤üÖ¸ü ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ¯Ö¤üÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öºþ›ü—Öê¯Ö ´ÖÖ¸ü»Öß. Ã£ÖÖ×Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖµÖ
úÖµÖÔúŸÖÖÔ ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß úÖµÖÔ ú¸üÖÖ¸üÖ úÖµÖÔúŸÖÖÔ ŸÖê ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¤êü¿Ö †¬µÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“Öê Ö™üÖêŸÖê, ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü.
ãúšü»ÖßÆüß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖê ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏ¾ÖŒŸÖÖ, ãú¿Ö»Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖ, ³ÖÖ•Ö¯Ö µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ŸÖôûÖÖÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖÖÖ¸üÖ
¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ´ÆüÖæÖ ŸÖê ¯Ö×¸ü“ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ³ÖÖ•Ö¯Ö“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ ¾Ö ëú¦üßµÖ ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ëú¦üßµÖ ÖÏÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ
×Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ •µÖÖ´Ö¬µÖê úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ “Öœü-ˆŸÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖê.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ:
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úŸÖéÔ¾µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ ú¬Öß“Ö ÃÖÖê›ü»Öê ÖÖÆüß.ŸÖôûÖÖÖôûÖŸÖ»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ‰úÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸ü,
ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ¤ü×»ÖŸÖÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß ú¤ü¸ü úºþÖ ÃÖ¾ÖÖÖÕ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ú¸üßŸÖ
¤ü×»ÖŸÖ-ÃÖ¾ÖÖÔ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¤ü¸üß ²Öã•Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¤ü×»ÖŸÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü Ó´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖ †Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †Ö×Ö ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖê¾ÖŸÖ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ´Öã»ÖŸÖ: ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖ ³Ö™ü•Öß ¾Ö ¿Öêšü•Öß µÖÖÓ“ÖÖ¯ÖÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêôûÖ»ÖÖ
•ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖß ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ“µÖÖ —Öë›ü¶ÖÖÖ»Öß ²ÖÆãü•ÖÖ ¾Ö ÖÏÖ´ÖßÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ •ÖÖŸÖß ÃÖ´ÖãÆüÖÓ“Öß Ö×ÖŸÖ •Ö´Ö¾ÖæÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ £Ö¸üÖŸÖß»Ö ÖêŸÖéŸ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ˆ³Öê êú»Öê. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öãôû¾ÖÖß»ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖÖ úÖôûÖŸÖ ÃÖÖê¿Ö»Ö ‡Ó×•Ö×ÖµÖØ¸üÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ´ÖÖÖÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö •ÖÖŸÖßÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ×´Öôû¾ÖÖÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öãôû¾ÖÖß ú¸üŸÖÖŸÖ ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ²Öôû †¿ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÖÔ“Öê ³ÖÖ•Ö¯Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ³Öê êú»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÛÃ£ÖŸµÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö•Ö ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ»ÖÖ
²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æü¾ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ²ÖÆãü•ÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ¿ÖµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ø“ÖŸÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“Öê ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ:
´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö ´ÖãÓœêü µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß. Æêü ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ
úºþÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Ö. ¸êüÖÖ¯Öæ¸ü ÆüÖ ´ÖÖ. ´ÖãÓœêü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö ³ÖÖÖ ÆüÖ ÖÏÖ´ÖßÖ †ÖÆê. ŸÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖê“ÖÖ ´ÖãµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
¿ÖêŸÖß ÆüÖ“Ö †ÖÆêü. ÆüÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ“ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö•Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ¸ü
ÖÖÆüß Æüß ²ÖÖ²Ö ´ÖÖ. ´ÖãÓœêü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß Æêü¸ü»Öß ¾Ö µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»µÖÖ. ¿ÖêŸÖß ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ×úŸµÖêú ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖãÖ
¸üÖ›üŸÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¸êüÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ¤êü‰úÖ —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¾Ö
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö 25 ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×ÖúÖ»Öß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ¯ÖÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓÖß ˆÃÖÖ“Öß »ÖÖÖ¾Ö›ü êú»Öß. ŸÖÖê ‰úÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖ¸üÖÖµÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîªÖÖ£Ö ¾Ö ¯ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üµÖÖµÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»Öß ¾Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö
¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú ¯ÖÖšü²Öôû ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖîªÖÖ£Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖãºþ êú»Öê. ×¾ÖúÖÃÖúÖ´ÖÖ“Öß ÃÖÖÖôûß ŸÖµÖÖ¸ü úºþÖ ŸµÖÖÓ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß
êú»Öß. ¿ÖÆü¸ü ×¾ÖúÖÃÖÖšüß 27 úÖê™üß ºþ¯ÖµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ †´ÖÓ»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö 120 ÖÖ¾Öê ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¸üÃŸµÖÖÖê •ÖÖê›æüÖ ŸµÖÖÓ“Öê
›üÖÓ²Ö¸üßú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖÆü×ÃÖ»Ö, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ×¾Ö•Ö ¯Ö×¸ü´ÖÓ›üôû, ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü ¯ÖÏú»¯Ö ´ÖÓ›üôû, †¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ö×¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ¯Ö¸üôûßŸÖ
úÖµÖÖÔ¾ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö ™Ñüú¸ü´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ—Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ³ÖÓ›üÖ¸ü¾ÖÖ›üß, ´Öã¸Óü²ÖßÃÖÖ¸üµÖÖ †µÖ ¬Ö¸üÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖßÖê ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘Ö
ÃÖã•Ö»ÖÖ´Ö ÃÖã±ú»ÖÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ¯ÖãºþÂÖÖú›êü †Ö•Ö êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ úÖî¿Ö»µÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß
¯Ö¨üŸÖß »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ, ×•Ö§ü, ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ ¿Öî»ÖßŸÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö: ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¯Ö›üßŸÖ, ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã¸ü,
úÖ´ÖÖÖ¸ü, ´Ö¬µÖ´Ö¾ÖÖáµÖ úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸ü, ²Öã¨üß¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔÃÖÖšüß úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ ´ÖÖ ¬ÖÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ´ÖÖ. ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸ´Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ: Öã•Ö¸üÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú 55 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú 2005
1.
ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú úÖÆãü¸ü ÖÖî¸ü¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÖÓú- 12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2002
2.
www.Gopinathrao.mundhe.com
3.
www.BJPtoday.com
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 181

44
ÃÖÖ´ÖÖµÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖÃÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖêŸÖÖ : ´ÖÖ. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü
›üÖò. ´ÖãÓœêü ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÖÓÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,
¸üÖÂ™Ò´ÖÖŸÖÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,•ÖÖ»ÖÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾ÖêÖôê Ã£ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸ê †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›üÃÖß, ÃÖÖÆüÃÖß, —ÖãÓ•ÖÖ¸ü, úŸÖÔ²ÖÖÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ´ÆüÖæÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †ÖêôÖ ÆüÖêŸÖß.
ÖÖ£ÖÎÖ µÖÖ ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹úÖ »ÖÆüÖÖ¿ÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»Öê †Ö×Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öæ´Öß ÖÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖãÓ›üê µÖÖÓ“Öß ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖ¸ü×ú¤Ôü
×¾Ö»ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖúŸÖéÔŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ²Öß›ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ, †Ö´Ö¤üÖ¸ü, ×¾Ö¸üÖê¬Öß¯ÖÖ ÖêŸÖÖ, ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, ëú¦ßµÖ ´ÖÓ¡Öß †¿ÖÖ †Öêú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
úÖµÖÔÖ´Ö¯ÖÖê úÖ´Ö êú»Öê †Ö×Ö ¯ÖÎŸµÖêú ×šüúÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öê “ÖÖÓÖ»Öê úÖµÖÔ úŸÖì ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ “ÖêÆü¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. †ÖÓ²Öê•ÖÖêÖÖ‡Ô µÖê£Öß»Ö µÖÖêÖê¿¾Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö
´ÖãÓ›üê Æêü ¯ÖÎ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ úÖôÖŸÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖ•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖÓÖµÖÖ¾ÖºþÖ“Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö úÖµÖªÖ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖú›êü ¾Öô»Öê †Ö×Ö ¾Öúß»Ö ÆüÖêŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¦Â™ê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖß —ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›ü»Öê Öê»Öê.
ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖ¸üÖÖÃÖÖšüß ÃÖ²ÖÓ¬Ö †ÖµÖãÂµÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÓ. ŸÖê Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ú´ÖÔµÖÖêÖß ÆüÖêŸÖê.
´ÖÖ. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß :†Ö×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖŸÖ †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¤ü¿ÖêŸÖ“Ö †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô ¿ÖÖÖêŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×Ö³ÖÖ¾Ö»Öß. ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ÖêŸÖé¢¾Ö ú¸üÖê, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ ú¸üÖê ‡. úÖ´Öê µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖæÖ êú»Öß (1669-72) ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú ¬ÖÖ™ü,
´Ö¬Öã ¬ÖÖ™ü, ×¤ü»Öß¯Ö ÃÖÖêÖ¾Ö»Öú¸ü ‡. ÃÖÆüúÖ¸üß ÆüÖêŸÖê Æêü ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ ×¤üÖ¤üµÖÖô ˆ¯ÖÖ¬µÖÖµÖ, •ÖµÖ¯ÖÎúÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ¯ÖÎ³ÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖê‰úÖ µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾Ö ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘Ö, ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ —ÖÖ»Öß.
¸üÖÂ™ÒßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö úÖµÖÔ :†ÖÓ²Öê•ÖÖêÖÖ‡Ô»ÖÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ¿Öß»Ö Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ¾Ö ×ÖŸµÖ Ö¾µÖÖ †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ Ø¯Ö›ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ¿Öß»Ö •Ö›üÖ‘Ö›üÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôß ¯ÖÎ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖÆüß ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê úÖ´Ö úºþ »ÖÖÖ»Öê. ‡.ÃÖ. 1971 ´Ö¬µÖê •ÖÖÃÖÓ‘ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÎ“ÖÖ¸ü “ÖÖÖŒµÖ ¿ÖÖÖê“Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ŸÖÃÖê“Ö 1973 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÖê µÖê£Öß»Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ ¿ÖÖÖê“ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüú ´ÆüÖæÖ ŸÖê úÖ´Ö ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖÖ“µÖÖ
•ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ êú»µÖÖ´Öãôê ¸üÖÂ™ÒßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖÖê †Ó²ÖÖ•ÖÖêÖÖ‡Ô, ¯ÖãÖê, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÖÖ×¿Öú“µÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÆæüÖ ÃÖã¨Ö
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê úÖ´Ö “ÖÖêÖ¯ÖÖê êú»Öê»Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›ëü“µÖÖ †ÓÖß †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖêŸÖé¢¾Ö ÖãÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓÖß êú»Öß. ´ÆüÖ•Öê“Ö ÖãÖ¾ÖÖÆüú
†ÃÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓÖÖ ¾Öêôß“Ö †ÖêôÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ¯ÖÖšüß¸üÖÖÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ. µÖÖ“Öß“Ö ±ú»ÖÁÖãŸÖß ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ
1995 ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖ ³ÖÖ•Ö¯Ö-×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖãŸÖß“Öß ÃÖ¢ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ ´ÖÖ. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖ“Öê ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ÃÖÎúßµÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †Ö×Ö ´ÖÖ. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê :¯ÖÎÖ“ÖßÖ úÖôÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö»ÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú ¾Ö ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú ¾ÖÖ¸üÃÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖÖ ×ŸÖŸÖúÖÃÖÖ ÆüÖ ³ÖÖÖ ÃÖã•Ö´ÖÖ ÃÖã±ú»ÖÖ´Ö
´ÆüÖŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖîÖÖê×»Öú ¯ÖÎ×ŸÖæú»ÖŸÖê´Öãôê ¾Ö †ÖµÖ úÖ¸üÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê
¯ÖÖÆüŸÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖÖê µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾Öô, Æîü¦Ö²ÖÖ¤ü ´ÖãŒŸÖß ÃÖÓÖÎÖ´Ö, ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öô¾Öô µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêú“Öô¾ÖôàÖßÆüß
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÎÖÃÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖÖê †Öêú ÖêŸÖêÆüß ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ¸üß ¯ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ †ÖîªÖê×Öú, éúÂÖß, ¿ÖîÖ×Öú ¥üÂ™¶Ö
´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ“Ö. ŸµÖÖ´Öãôê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÃÖÖ¸üÖß “Öô¾Öô ˆ³Öß ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖ»Öß. µÖÖŸÖ ´ÖãÓ›üê µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾Ö×ú»Öß“Öê ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ‡.ÃÖ. 1974 ´Ö¬µÖê ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¯ÖÎ¿Ö ÃÖÖê›ü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖã×¿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖê“ÖÖÔ úÖœü»ÖÖ. ŸµÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ´Ö¬µÖê †ÃÖÓµÖ ŸÖºþÖ
¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖÑÖÎêÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ÆüÖ¤üºþÖ Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯ÖÎ¿Ö, éúÂÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ
×¾ÖúÖÃÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖ ´ÖãÓ›ëüÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÎ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ•ÖÖ, ×¾Ö•ÖµÖ¸üÖ¾Ö Ö¾ÆüÖÖê, •ÖµÖØÃÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü, ›üÖò. «Ö¸üúÖ¤üÖÃÖ »ÖÖê×ÆüµÖÖ, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö
´ÆüÃêú, ³ÖÖ‡Ô –ÖÖÖÖê²ÖÖ ´ÖãÓ›êü, ÃÖŸÖß¿Ö ¯ÖŸúß, †´Ö¸ü Æü²Öß²Ö, •ÖÖÖ¤ÔüÖ¸üÖ¾Ö ŸÖã¯Öê ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÖ µÖÖ“Ö ¤ü¸ü´µÖÖÖ 25 •ÖæÖ 1975 ´Ö¬µÖê ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÎ¬ÖÖÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß †ÖÖß²ÖÖÖß“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ •ÖÖ¸üß êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôê ¸üÖÂ™ÒßµÖ
Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öú ÃÖÓ‘ÖÖÃÖÆü †µÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖÆüß ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öß. ÃÖ³ÖÖ, ×´Ö¸ü¾ÖÖæúÖ, ´ÖÖê“ÖÖÔ, ‘Öê¸üÖ¾Ö, ÃÖÓ¯Ö, »ÖêÖÖ ˆ““ÖÖ¸ü, †Ö“ÖÖ¸ü, ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.
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´ÖãÓ›ëüÖß †ÖÖß²ÖÖÖß“µÖÖ ×¾Öºþ¨ Öã¯ŸÖ úÖµÖÔ êú»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ †™üú —ÖÖ»Öß. †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ÖÖ×¿Öú µÖê£Öß»Ö ŸÖãºÓþÖÖŸÖ 14 ´Ö×ÆüµÖÖ“ÖÖ úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖêÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖ»ÖÖ.
×¾Ö¬ÖÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ¯Ö×Æü»Öß ×Ö¾Ö›üÖæú (‡.ÃÖ.1978) :ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖ“Öß †ÖÖß²ÖÖÖßŸÖæÖ ÃÖã™üúÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸üôß´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ‡.ÃÖ. 1977 »ÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖÖ“Öê ×ŸÖ×ú™ü ×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÖÃÖ»µÖÖÖê Æüß ×Ö¾Ö›üÖæú »Öœü¾ÖŸÖÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖãÆüÖ ‡.ÃÖ.
1978 ´Ö¬µÖê ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“Öê ×ŸÖ×ú™ü ŸµÖÖÓÖÖ ¸êüÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×´ÖôÖ»Öê ¯ÖÖ µÖÖ ×Ö¾Ö›üÖæúßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê. µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖŸÖ“Ö †ÖÖÓ¤üÖ“Öß
²ÖÖŸÖ´Öß 21 ´Öê 1979 ¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ•ÖÖÖÓ“Öß ²Ö×ÆüÖ ¯ÖÎ–ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü²Ö¨ —ÖÖ»Öê.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öô¾Öô ¾Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê :´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ×¯ÖšüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ‡.ÃÖ. 1958 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öß. ¯ÖÎÖ¸Óü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÃÖ ªÖ¾Öê Æüß ´ÖÖÖÖß ¤ü×»ÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖßÃÖÖšüß ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü, †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, ‹ÃÖ.‹±ú.†ÖµÖ. ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ,µÖã¾Öú ÎúÖÓŸÖß¤ü»Ö ‡.
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÓ‘Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü“ÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ´ÖÖêšêü¯ÖÖ ´ÖÖµÖ êú»Öê ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖÖßÃÖ ˆŸÃ±ãúŸÖÔ¯ÖÖê ¯ÖÖ×šüÓ²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×Ö ±ãú»Öê-†ÖÓ²Öê›üú¸ü “Öô¾Öôß¿Öß ‹ú×ÖÂšÖŸÖÖ ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öß. ‡.ÃÖ. 1978 ´Ö¬µÖê ¤ü×»ÖŸÖ ¯ÖÑ£Ö¸ü“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ, ÃÖ³ÖÖ, ×Ö¤ü¿ÖÔÖê, •Öê»Ö ³Ö¸üÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ¤êüÖß»Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôß ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãµÖÖ“µÖÖ •Öê»Ö´Ö¬µÖê †™üú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖ ‘Ö™üÖê“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ¤üÖ»Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ‡.ÃÖ. 1978-1994 µÖÖ
úÖôÖŸÖß»Ö ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öô¾Öô Æüß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖß.
ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öô¾ÖôßÃÖÖšüß ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ¯Ö¸üôßŸÖ ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÆüŸÖß •ÖÖŸÖêÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öß. •µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
•ÖÖŸÖßµÖ ¤ÓüÖ»Öß ˆÃÖô»µÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ´ÖãÓœëüÖß ×±úºþÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú •ÖÖÖéŸÖß ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. ‡.ÃÖ. 1994 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖ ÖêŸÖÖ ´ÆüÖæÖ
ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê Æêü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ÁÖß. ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¤üÎ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ŸÖß¾ÖÎ ´ÖÖÖÖßÃÖ ¯ÖÎ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êüŸÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖ ÖêŸÖ ´ÆüÖæÖ ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß †Öã´ÖÖê¤üÖ ¤êüŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü
´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ¿Öê¾Ö™üß ×¤ü. 14 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1994 ¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü Æêü '›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê
†ÖêôÖ»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖ»Öê.
ÖÖ´Ö×¾ÖÃŸÖÖ¸ü “Öô¾Öôß´Ö¬µÖê ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»µÖÖ ¤ÓüÖ»ÖßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ¯ÖÎ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖê ´ÆüÖ•Öê ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖÃÖÆü ¤üÆüÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ
•ÖÖô¯ÖÖêôß“µÖÖ 289 ¾Ö ÖÖêôß²ÖÖ¸üÖ“µÖÖ 7 ‘Ö™üÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ•ÖÖß ÃÖ¸üúÖ¸üß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»ÖÖ ¾Ö ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß. ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß, ¯Öã¸üÖêÖÖ´Öß ´ÆüÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ·µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖ¾ÖÖ Æüß ²ÖÖ²Ö ŸµÖÖÓÖÖ
±úÖ¸ü Ö™üú»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖß ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôÖŸÖ ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ»ÖÖ ¤êüµÖÖ´Öãôê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö, Ö¸êü ´ÆüÖ•Öê ÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ö¾ÆüŸÖÖ ŸÖ¸ü ˆ¯Öê×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •Öê †Ö¸üÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ Ö¸üÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÖÆêü. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ»ÖÖ ¤êüÖê ´ÆüÖ•Öê ÃÖ´ÖÖÖ×•Öú
µÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥ü×Â™Öê ™üÖú»Öê»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö †ÖÆêü †ÃÖê ´Öß ´ÖÖÖŸÖÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÎúÖ¸êü ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÎ¿Öß ¸üÖêÖšüÖêú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê‰úÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
µÖÖµÖÖ¯ÖÎŸÖß †Ö¯Ö»Öß ²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß ×¾ÖÃÖºþ ÖµÖê †ÃÖÖ †ÖÖÎÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¯ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Öú úÖµÖÔ (‡.ÃÖ.1980-2006) :´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖŸÖß»Ö úÖÆüß ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ ãú¿Ö»Ö ÃÖÓ‘Ö™üú ÆüÖ ÖãÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ÖêŸÖé¢¾ÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ´ÖãÓ›êü µÖÖ
¯ÖÖÖ“Öß ²ÖÎÖÉÖ ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ ×´Ö™ü¾ÖæÖ ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ †¿Öß ¯ÖÎ×ŸÖ´ÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö, ³Ö™üêú, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ŸÖ¸ü
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö×¾Ö»ÖÖ. Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê †×³Ö•ÖÖ ¾ÖÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖ›ü¶Ö-ŸÖÖÓ›ü¶Ö¾Ö¸ü Öê»ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ŸÖ¸ü ¾ÖÖ¾ÖÖê šü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯ÖÖÖ“Öß
•ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖ¤üß Æüß †ÖêôÖ ÃÖÓ¯Ö×¾ÖµÖÖŸÖ“Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ úÖî¿Ö»µÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖê, ÃÖŸÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓ¯ÖúÖÔŸÖ ¸üÖÆüÖê, ÖãÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öß ú¤ü¸ü ú¸üÖê, •ÖêÂšÖÓ“ÖÖ
´ÖÖÖ ¸üÖÖÖê, µÖã¾ÖúÖÓ“Öê µÖÖêµÖ ¯ÖÎÃÖÓÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖ úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê úÖîŸÖãú ú¸üÖê µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ
¯ÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÎ¤êü¿ÖÖ¬µÖÖ, ¯ÖÖÖ“Öê ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ, ¸üÖÂ™ÒßµÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ, ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÖÖêŸÖÖü, ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß, ÖéÆü´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üô Ö™üÖêŸÖê, ¸üÖÂ™ÒßµÖ ÃÖ¸ü×“Ö™üÖßÃÖ,
ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü, ëú×¦µÖ ÖÎÖ´Ö×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß Æüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¯Ö¤êü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓÖ´ÖêÆüÖŸÖß´Öãôê ³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ÃÖÆüúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖß»Ö úÖ´Ö×Ö¸üß :³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 25 ´ÖÖ“ÖÔ 1904 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖêÖ›üÖŸÖæÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÖÕÖÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß “Öô¾Öôß“ÖÖ ˆ¤üµÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß “Öô¾ÖôßÖê ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê, ÃÖãŸÖ×Ö¸üµÖÖ, ÖÎÖÆüú ³ÖÖÓ›üÖ¸ü, ÃÖÆüúÖ¸üß ÖÖÖ¸üß ²ÖÑúÖ,
¯ÖŸÖ¯Öêœü¶Ö ×Ö´ÖÖÔÖ úºþÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ ×¤ü»ÖÖ.
²Öß›ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖÖê ¾Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü :_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)
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²Öß›ü ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÖÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö ‰úÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ´ÆüÖæÖ †ÖêÖô»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö †×ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôê µÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ
ÃÖÓú™üÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ úÖ¸üÖÖ´Öãôê µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú ˆÃÖŸÖÖê›üß»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öß ˆ¯Ö×•Ö×¾ÖúÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. ‰úÃÖŸÖÖê›üÖß ú¸üÖÖ¸êü ´Ö•Öæ¸ü ´ÆüÖ•Öê
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÖ¸ü ˆªÖêÖÖÓ“ÖÖ úÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ›üÖëÖ¸üÖô ³ÖÖÖÖŸÖ ´ÖãÓ›êü µÖÖÓÖß ¾ÖîªÖÖ£Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»Öß.
ÃÖÖÖ¸ü úÖ¸üÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ×ÆüŸÖúÖ¸üß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ ÆüŒúÖ“ÖÖ úÖ¸üÖÖÖÖ ×´ÖôÖ»µÖÖ´Öãôê ‰úÃÖ
»ÖÖÖ¾Ö›üßú›êü †×¬Öú »ÖÖ ¤êü‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÓÖ¸üß, ¯ÖÖÖÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ‰úÃÖ úÖ¸üÖÖÖê, ÃÖÓŸÖ •ÖÖ×´Ö¡Ö ÖÖÖÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖãŸÖ ×Ö¸üÖß“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖ“ÖÖ †Öêú ¥üÂ™ßúÖêÖÖŸÖæÖ ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓÖß ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖß
‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖ»Öß. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öæ ´ÖÖ. ¯ÖÓ×›üŸÖ †ÖÖÖ ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖÖ»Öß Æêü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖîªÖÖ£Ö †²ÖÔÖ úÖê-†Öò¯Ö ²ÖÑú ×»Ö.
¯Ö¸üôß ¾Öî•ÖÖÖ£Ö Æüß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ²ÖÑØúÖ Öê¡ÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÆüúÖ¸ü Öê¡Ö †Ö´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖæÖ ÊÖ“ÖßÆüß ˆ³ÖÖ¸üÖß êú»Öß.
¸üÖ•ÖúßµÖ Öê¡ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¾ÖêÖôÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü¾ÖÖÖ¸êü -ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü :ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ †Öêú †£ÖÖÕÖß ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ šü¸üŸÖÖê. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ ŸÖê ¸üÖ•µÖÖ“Öê ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß
¸üÖ•ÖúßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö. †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Öß †ÃÖ»Öê»Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÃÖ ×´ÖôÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ˆ¯Ö´ÖãµÖ´ÖÓ¡Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‰ú•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß †Ö×Ö ÖéÆü´ÖÓ¡Öß Æüß
¯Ö¤êüÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ×¿ÖŸÖÖ±úßÖê, ¿ÖÖîµÖÖÔÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. ‹úßú›êü ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÖÑÖ¾ÖÖ¸ü ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÓú™ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´Ö úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê
†Öêú µÖÖêµÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ¾ÖêÖôÖ †ÖµÖÖ´Ö ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»ÖÖ.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖŸÖ 1995 ´Ö¬µÖê µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖ¢ÖÖºþœü —ÖÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖŸÖ ¾ÖêÖôÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü×¾Ö»ÖÖ ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêú '×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖãºþÂÖ' '†ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö' µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÖÆæü »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖôÖŸÖ úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖê›µÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¤æüÂÖßŸÖ
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Öê¬Öß ¯ÖÎ¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê›üÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö †×¬ÖÖÎÆüÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1948 ´Ö¬µÖê ¤ãüºþÃŸÖß ú¸üµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖúÖÓÖß
‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯Ö×¸üÖê¾Ö¸ü ™üÖú»Öê»ÖÖ ²Ö×ÆüÂúÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ úºþÖ ŸÖÖê ¯ÖÎ¿Ö ×ÖúÖ»Öß úÖœü»ÖÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÃÖ¸üôÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß 200 ×²ÖÓ¤æü ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß“ÖÖ
úÖœü»Öê»ÖÖ •Öß.†Ö¸ü., ³Öæ´ÖßÆüßÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸üÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÊ ´ÖÓ•Öã¸ü, ×¾Ö¤ü³ÖÖÔ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ,
‹´Ö.²Öß.²Öß.‹ÃÖ. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ¯ÖÎ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß ¯Ö×¸üÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×ÖÖÔµÖ. ‰ú•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Öß»Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò Ã¾ÖµÖÓ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ µÖêŸµÖÖ 2002
¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ 22 Æü•ÖÖ¸ü ´ÖêÖÖ¾Öò™ü ¾Öß•Ö ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÖ¾Ö »ÖÖêÖß“µÖÖ Öô ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ´ÆüÖæÖ ‡.ÃÖ.
1995-99 µÖÖ úÖôÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¸üÖ•µÖÖ“Öê úÖµÖÔ êú»Öê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¸üÖÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö ÖãÆêüÖÖ¸üß ÖÂ™ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÖãÓ›ëü“µÖÖ
úÖôÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö µÖãŸÖß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê êú»Öê.
³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü :»ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öê ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü¯Öãœêü
¸üÖÂ™ÒßµÖ †ÖµÖêÖÖ úÖµÖÖÔÛ¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ¤ü²ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ. ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß ŸÖÖŸúÖô Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÓ“Ö»ÖÖÖ»ÖµÖ, ¾ÖÃŸÖß, ŸÖÖÓ›üê
µÖÖÓÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ¤êüÖê, ×¿ÖÖÖ ‡. ×¾ÖÂÖµÖ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“Öß ÖãÆêüÖÖ¸ü ´ÆüÖæÖ µÖÖ¤üß †ÃÖê ŸÖß ¸ü§
ú¸üµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾ÖÖÓÖß êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ×´Öô¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ‰úÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÎ´ÖÖÖÖŸÖ ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ¯ÖÎÖ¬ÖÖµÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü »ÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß ‰úÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ´ÖÓ›üô †ÃÖÖ¾Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ»ÖêúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾Ö›ü ÆüÖê‰ú
ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃŸÖß ¿ÖÖôÖ, ¯ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü“Öß ¿ÖÖôÖ, ÃÖÖÖ¸ü ¿ÖÖôÖ ‡. ¯ÖÎú»¯ÖÖÓÖÖ ³Ö¸ü³ÖºþÖ ÃÖÖÊ êú»Öê.
êú¾Öô ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
ÖÃÖæÖ †Ö×¤ü´Ö, ¤ü×»ÖŸÖ, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö µÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖŸÖß¯ÖÖŸÖß“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖæÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖÖê †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß
¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ‘Öê‰úÖ úÖµÖÔ ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÎ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß.
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓÃÖÖšêü Öê´ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, ''†–ÖÖÖÖ“µÖÖ †Ö×Ö ¤üÖ×¸ü¤Îü¶Ö“µÖÖ ¤ãüÂ™“ÖÎúÖŸÖ
±úÃÖ»Öê»µÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß †ÖÆêüŸÖ ŸÖê †•ÖãÖ »ÖÓÖÖê™üß ‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖß †•ÖãÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖãµÖÔ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ
´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êü‰ú ‡Û“”ûŸÖÖê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ úºþÖ ¯ÖÖê™ü ³Ö¸üÖÖ¸êü ¬ÖÖê²Öß, ÆüÖ¾Öß, Ø¿Ö¯Öß,
ÃÖãŸÖÖ¸ü, ãÓú³ÖÖ¸ü, »ÖÖêÆüÖ¸ü, ú×ÖÂš ¤ü•ÖÖÔ“Öê úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü, ÖÖ×™üú, ¸ÓüÖÖ¸üß •µÖÖÓÖÖ ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ÃÖÖ¬ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖÆüßÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ
¤ãü²ÖóµÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ»ÖÖ (ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ) †Ö´Ö“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖêµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ Æüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü'' ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿Öß šüÖ´Ö
³Öæ´ÖßúÖ ´ÖÖÓ›üÖÖ¸êü »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö ¯ÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖÖÖ¸Ö ÆüÖ ÖêŸÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ“Ö ´ÆüÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖê»Ö. ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖêÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß šüÖ´Ö ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß.
†Ö¸üÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ :úÖµÖ´Ö †Ö¸üÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê“Ö ŸµÖÖÓÖß ³Öæ×´ÖúÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖôÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ˆ““Ö-×Ö“Ö †ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ˆ““Ö
¾ÖÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ»µÖÖ ÖÖ»Ö“µÖÖ ¾ÖÖÖÔ»ÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾Ö»Öê †Ö×Ö ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖÔ †ÖÙ£Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¥üÂ™¶Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö †ÖÆêü. ¤ãü²ÖóµÖÖÓÖÖ ÃÖ¿ÖŒŸÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ Æü¾Ö“Ö †ÖÆêü. ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ´Ö»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú µÖÖµÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖµÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú
µÖÖµÖ ´ÖÖÖÖÓ ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖÖ Æüß ´ÖÖ—Öß úÖµÖ´Ö ³Öæ×´ÖúÖ †ÖÆêü.
¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÔ :_____________________________________________
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×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆ®ÖŸÖß ‘Ö›æüÖ µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ †ÖÙ£Öú ÃÖÖÊ êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÄÖß ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÎÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üú ×¿ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ×ÖÂš ×¿ÖÖÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ú»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ˆ¤ãÔü †òòú›ü´Öß“Öß
Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ˆ¤æÔü ¿ÖÖôÖÓÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß, †×³ÖµÖÖÓ×¡Öúß úÖò»Öê•Ö, ×Îú›üÖ ¯ÖÎ²ÖÖê¬ÖßÖß“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ, ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ´ÆüÖúÖß ¯ÖÎ²ÖÖê×¬ÖÖß ‡. ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÖÔ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
×¿ÖÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ ÖúÖê Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ¬ÖÖ¸üÖÖ ÆüÖêŸÖß.
†Öê.²Öß.ÃÖß. •ÖÖÖÖÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ›üê ü:6 ´Öê 2010 ¸üÖê•Öß ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›üê µÖÖÓÖß ×ÖµÖ´Ö 163 †¾ÖµÖê »ÖÖêúÃÖ³ÖêŸÖ †Öê.²Öß.ÃÖßÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö •ÖÖÖÖÖê“Öß ´ÖÖÖÖß êú»Öß. ‡.ÃÖ. 1931 ÖÓŸÖ¸ü
†Öê.²Öß.ÃÖß.“Öß •ÖÖÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÖÖÆüß. µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯Ö¿ÖãÓ“Öß, •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß, ¯ÖÖÖÓ“Öß •ÖÖÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖ¸ü †Öê.²Öß.ÃÖß.“Öß úÖ ÖÖÆüß ? †Öê.²Öß.ÃÖß. ´Ö¬Öß»Ö
†Öêú •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß ¤ü×»ÖŸÖÖ¯ÖêÖÖÓÆüß ¾ÖÖ‡Ô™ü †Ö×Ö ×ÆüÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ úºþÖ ×¤ü»Öß. ‹ú •¾Ö»ÖÓŸÖ ¯ÖÎ¿ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. µÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ×ŸÖÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ †Öê.²Öß.ÃÖß. •ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ´Öãôê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ³ÖæÓú¯Ö †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖ ×ÖµÖŸÖßÖê µÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖÖ“µÖÖ ú›ü¾µÖÖ ÖêŸµÖÖ»ÖÖ
3 •ÖæÖ 2014 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö¯Ö»µÖÖ•Ö¾Öô ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“µÖÖ ºþ¯ÖÖÖê ‹ú —ÖãÓ•ÖÖ¸ü ÖêŸÖÖ Ö´ÖÖ¾Ö»ÖÖ. •µÖÖ»ÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ úôŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÖêúôß ú¬ÖßÆüß ³ÖºþÖ ×Ö‘ÖÖÖ¸üß ÖÖÆüß.
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÎê´Ö ú¸üÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖ ‹¾Öœüß ÆüÖêŸÖß úß, ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖÖê ¿ÖŒµÖ ÖÃÖÖµÖ“Öê ´ÆüÖæÖ ÃÖÖÆêü²Ö ÖêÆü´Öß“Ö
ÃÖ³ÖêŸÖ ´ÆüÖÖµÖ“Öê, '´Öß •Ö¸üß ŸÖã´Ö“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖ ÖÃÖ»ÖÖë ŸÖ¸üß..... ´ÖÖ—ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖêµÖ......!' Æêü ¿Ö²¤ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ»Öê
ú¬ÖßÆüß Ö ×¾ÖÃÖ¸üÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖ´ÖÖµÖ †ÃÖÖ ÆüÖ ÖêŸÖÖ.......
×ÖÂúÂÖÔ:1.
ˆ¯Öê×ÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖê›ü¾ÖÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ.
2.
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü “Öô¾Öôß»ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾Ö •ÖÖ×Æü¸ü¯ÖÖê ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›üÖê.
3.
¿ÖêŸÖú¸üß ¾Ö ‰úÃÖŸÖÖê›ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ.
4.
ÃÖÆüúÖ¸ü Öê¡ÖÖŸÖ ³Ö¸üß¾Ö úÖ´Ö×Ö¸üß.
5.
†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß-•Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ-×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓÖÖÆüß µÖÖµÖ ×´ÖôÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †¿Öß †ÖÖÎÆüß ³Öæ×´ÖúÖ ´ÖÖÓ›üÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÖÎÓ£Ö :1.
¯ÖÎÖ.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö êú. ¸üÖê¯Ö - »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, •Öß¾ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÔ (‡.ÃÖ.1949-2006) ×“Ö´ÖµÖ ¯ÖÎúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Öé.
15, 29.
2.
×ú¢ÖÖ- ¯Öé.Î. 44-60
3.
×¤ü»Öß¯Ö ú¸Óü²Öôêú¸ü - ×¾Ö¾Öêú (ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú), ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú, ×¾Ö¾Öêú ´Öã¦ÖÖ»ÖµÖ, 1,2 úÖ´ÖŸÖ †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô, •Öã»Öî 2014 ¯Öé. 22.
4.
—ÖãÓ•ÖÖ¸ü ÖêŸÖÖ- 5 •ÖæÖ 2014 ¯Öé.Îú. 4
5.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖ³ÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß, ÖÓ›ü-101, ×¤ü. 21 ‹×¯ÖÎ»Ö 1994, ¯Öé.Îú. 175.
6.
ÖÖê¯ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü µÖÖÓ“Öê †¬µÖÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ (†úÖê»ÖÖ), ×¤ü. 28, 29 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1997.
7.
¯ÖÎÖ.›üÖò. ¸üÖê¯Ö ²Öß.êú.- »ÖÖêúÖêŸÖê ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü: •Öß¾ÖÖ †Ö×Ö úÖµÖÔ ¯Öé.Îú. 388.
8.
›üÖò. †×Ö»Ö ØÃÖÖÖ¸êü- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒÖŸÖß»Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü “Öô¾Öôß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ, †ºþÖÖ ¯ÖÎúÖ¿ÖÖ »ÖÖŸÖæ¸ü, ¯Öé. 2009.
9.
ãú»ÖúÖá ³Öã•ÖÓÖ¸üÖ¾Ö - ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ : †³µÖÖÃÖ ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ, ¯Ö¤Ëü´ÖÖ ¯ÖÎúÖ¿ÖÖ, †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü 1998.
10.
›üÖò. Ö¾ÆüÖÖê ÃÖã¬ÖßÖ- ÖÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü »ÖœüÖ ‹ú µÖÖê¬µÖÖ“ÖÖ, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¯ÖÎúÖ¿ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 1996.
11.
¤êü¿Ö´ÖãÖ †Ö¸ü.™üß. - µÖÖê¨Ö ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö ´ÖãÓ›êü, ¯ÖÎúÖ¿ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯ÖÖ, ²Öß›ü.
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MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ BEò +´ÉÊ±ÉªÉÉSÉ (BEò ´ªÉÎCiÉi´É nù¶ÉÇxÉ)
b÷Éì. ¦ÉÉ±ÉSÉÆpù MÉÉäË´Énù®úÉ´É EÖò±ÉEòhÉÔ
<ÊiÉ½þÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ Ê]õ³ýEò ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ´Éb÷´É ÉÒ
¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSªÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉiÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ºÉÉlÉÇEòiÉÞÇi´ÉÉSÉÒ ôÉ{É {ÉÉbÚ÷xÉ +É{É±ªÉÉ xÉÉ´ÉºÉ¨ÉÉä®ú EòiÉÞÇi´ÉÉSÉä ´É±ÉªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇ É Eò®ú
ÉÉ®úÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºiÉ®úÉ´ÉiÉÚxÉ EòÉä ÉiªÉÉ½þÒ ´É EòºÉ±ªÉÉ½þÒ º´É°ü{ÉÉSÉÒ ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò
{ÉÉ¶´ÉÇ¦ÉÚ¨ÉÒ xÉºÉiÉÉxÉÉ½þÒ +MÉnùÒ Ê´ÉtÉlÉÔ nù¶Éä{ÉÉºÉÚxÉ iÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉIÉÉSªÉÉ EåòpùÉiÉÒ±É ºÉ®úEòÉ®ú ¨ÉvªÉä <.ºÉ. 2014 ºÉÉ±ÉÒ OÉÉ¨ÉÒ É Ê´ÉEòÉºÉ
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉÉSÉä ¨ÉÆjÉÒ {ÉnùÉ{ÉªÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉ ÉÉ®úÉ ±ÉÉäEòxÉäiÉÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É {ÉÉÆbÚ÷®ÆúMÉ ¨ÉÖÆbä÷ ªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É ÊnùxÉÉÆEò 12 Êb÷ºÉå¤É®ú 1949 ®úÉäVÉÒ BEòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ
EÖò]ÖÆõ¤ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÉ. (¨ÉÉèVÉä. xÉÉmÉÉ, iÉÉ. {É®ú³ýÒ ´Éè., ÊVÉ. ¤ÉÒb÷)
¨ÉÉ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ ªÉÉÆSÉÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ VÉb÷ ÉPÉb÷ É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉEò ºÉÆPÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉÚxÉ ´É ºÉÆºEòÉ®úÉiÉÚxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ
½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆSÉä ¤ÉÉ±É{É É ´É |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉ É xÉÉmÉÉ ªÉÉ VÉx¨É MÉÉ´ÉÒSÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ÊVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉ xÉÉmÉÉ ªÉälÉäSÉ ZÉÉ±Éä. {ÉÖføÒ±É EòÊxÉ¹`ö
´É =SSÉ Ê¶ÉIÉ É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ iÉÉ. +Æ¤ÉÉVÉÉäMÉÉ<Ç ªÉälÉÒ±É º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ´ÉÇ EòÉ³ýÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ªÉÉäMÉä¶´É®úÒ Ê¶ÉIÉ É ºÉÆºlÉäSªÉÉ ¶ÉÉ³ýÉ ´É º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉÉxÉÆnù
iÉÒlÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉÚxÉ ZÉÉ±Éä. ´ÉÉÊ ÉVªÉ ¶ÉÉJÉäiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ {Énù´ÉÒ |ÉÉ{iÉ Eäò±ÉÒ (1968). iªÉÉÆSªÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ |ÉÉ®Æú¦É Ê´ÉtÉlÉÔ SÉ³ý´É³ýÒiÉÚxÉ
ZÉÉ±ÉÉ. ´ÉÉÊ ÉVªÉ {Énù´ÉÒ |ÉÉ{iÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷
®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉEò ºÉÆPÉÉiÉ nùÉJÉ±É ZÉÉ±Éä. ®úÉ¹]ÅõºÉä´ÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ±ÉÉ. ªÉälÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä ®úÉVÉEòÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉEòÉ®ú PÉä´ÉÚ
±ÉÉMÉ±Éä.
¨ÉÉ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´ÉÉÆSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ |ÉYÉÉ ¨É½þÉVÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ ZÉÉ±ÉÉ. iªÉÉ ¨ÉÉ. |É¨ÉÉänùVÉÒ ¨É½þÉVÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÊMÉxÉÒ ½þÉäiÉ (21 ¨Éä 1978).
MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉEò ºÉÆPÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ZÉÉ±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä {ÉÚ ÉÇ +ÉªÉÖ¹ªÉ ºÉÆPÉÉxÉä Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò
ºÉÆºEòÉ®úÉiÉSÉ PÉÉ±ÉÊ´É±Éä. +É{É±Éä ºÉÆ{ÉÚ ÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ |ÉSÉÉ®úÉiÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eäò±Éä. iªÉÉÆSÉä ´Éb÷Ò±É {ÉÉÆbÚ÷®ÆúMÉ®úÉ´É ªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉvÉxÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ
VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ iªÉÉÆSÉä VÉä¹`ö ¤ÉÆvÉÚ {ÉÆÊb÷iÉ®úÉ´É (+ ÉÉ) ¨ÉÖÆbä÷ ªÉÉÆxÉÒSÉ ºÉÉÆ¦ÉÉ³ý±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É +Eò®úÉ´ÉÒ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ
iªÉÉÆSÉÉ ºÉÉÆ¦ÉÉ³ý + ÉÉÆxÉÒSÉ Eäò±ÉÉ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´ÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ´É®ú |ÉEòÉ¶É
]õÉEò ªÉÉSÉÉ BEò |ÉªÉÉºÉ.
®úÉVÉEòÒªÉ ´ÉÉ]õSÉÉ±É :
1980 {ÉÉºÉÚxÉ 2007 {ÉªÉÈiÉ iÉä ®äú ÉÉ{ÉÚ®ú/{É®ú³ýÒ ´Éè. ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉiÉÚxÉ ºÉ¦Éä´É®ú ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ MÉä±Éä ½þÉäiÉä. ¤ÉÒb÷ ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ
¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉSÉä JÉÉºÉnùÉ®ú {É É ½þÉäiÉä. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉIÉÉSÉä +vªÉIÉ ®úÉÊ½þ±ÉäiÉ. ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ¦ÉÉVÉ{ÉÉSÉä ={ÉÉvªÉIÉ (2009). 2009
¨ÉvªÉäSÉ ¤ÉÒb÷ ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ ¨ÉvÉÚxÉ {ÉÊ½þ±ªÉÉÆnùÉ ºÉnùºªÉ ¨½þ ÉÚxÉ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ {É É +É±Éä. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ +É{É±ªÉÉ {ÉIÉÉ±ÉÉ
{ÉÊ½þ±ªÉÉÆnùÉ ºÉnùºªÉ ¨½þ ÉÚxÉ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ {É É +É±Éä. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ +É{É±ªÉÉ {ÉIÉÉ±ÉÉ =ÌVÉiÉÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ näù ªÉÉSÉä EòÉ¨É ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. +MÉnùÒ OÉÉ¨ÉÒ É
¦ÉÉMÉÉ{ÉªÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉÊ´É ªÉÉSÉä EòÉ¨É Eäò±Éä. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉÒ±É +±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò MÉ]õÉSÉÒ vÉÖ®úÉ +É{É±ªÉÉ JÉÉÆtÉ´É®ú PÉä´ÉÚxÉ
½þÉ MÉ]õ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉIÉÉEòbä÷ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ªÉÉSÉä/BEòÊjÉiÉ Eò®ú ªÉÉSÉä ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´ÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä.
ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉÉÆSÉä xÉäiÉä : MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ºÉÉ½äþ¤É
ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ®úÉVÉEòÒªÉ EòÉ®úÊEònùÔiÉ ®úÉVªÉÉSÉä ={É¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ, ¦ÉÉVÉ{ÉÉ +vªÉIÉ, ¦ÉÉVÉ{ÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ={ÉÉvªÉIÉ, +¶ÉÒ
¨ÉÉä`ö¨ÉÉä`öÒ {Énä ¦ÉÚ¹ÉÊ´É±ÉÒ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iªÉÉÆSÉä ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉÉÆSÉä +ºÉ±Éä±Éä ÊVÉ´½þÉ²ªÉÉSÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ, iªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉSÉÒ xÉÉ³ý EòvÉÒ iÉÖ]õ±ÉÒ xÉÉ½þÒ. ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ ¤ÉÉä±É
ªÉÉºÉ EòvÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉä±ÉÉ ºÉÆEòÉäSÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ xÉÉ½þÒ. "½þÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉäiÉÉ' +¶ÉÒ BEò ¦ÉÉ´ÉÊxÉEò VÉ´É³ýÒEòiÉÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ´ÉÉMÉ ªÉÉiÉÚxÉ EòÉªÉÉÇiÉÚxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇ
É Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É VÉxÉiÉä±ÉÉ EòvÉÒ {É®úEäò ´ÉÉ]õ±Éä xÉÉ½þÒiÉ. +É{É±Éä{É ÉÉ ½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ BEò ¶´ÉÉºÉ {Éä±ÉÚxÉ ½þÉäiÉÉ.
|ÉSÉÆb÷ º¨É®úhÉ¶ÉCiÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ xÉäiÉÉ :
{É®ú³ýÒ Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉÉ ÊxÉ´Éb÷ ÉÖEòÒSªÉÉ |ÉSÉÉ®úÉ´Éä³ýÒ ªÉÉSÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉiÉÒ±É VÉ´É³ýMÉÉ´É ªÉÉ MÉÉ´ÉÒ |ÉSÉÉ®úÉºÉ +É±Éä +ºÉiÉÉ VÉ´É³ýMÉÉ´É ªÉälÉÒ±É
VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEò ¨ÉÉÊ ÉEò®úÉ´É ºÉÉ³ÖÆýEäò >ð¡Çò "xÉÉxÉÉ' ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉä ½þºiÉÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò°üxÉ º´ÉÉMÉiÉ Eäò±Éä ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉä±É ªÉÉSªÉÉ JÉÉºÉ ¶Éè±ÉÒiÉ +É{É±ÉÉ
{ÉÊ®úSÉªÉ Eò°üxÉ Ênù±ÉÉ. (xÉÉxÉÉ +ÉiÉÉ ½þªÉÉiÉ xÉÉ½þÒiÉ). Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉäSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ÉÚEò ZÉÉ±ÉÒ ºÉÉ½äþ¤É ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +É±Éä ½þÉ VÉä¹`ö xÉÉMÉÊ®úEò xÉäiÉÉ ]õÉ<Ç{É {ÉÉä¶ÉÉJÉ
vÉÉäiÉ®ú, xÉä½þ°ü ¶É]Çõ ´É b÷ÉäCªÉÉ´É®ú Eòb÷Eò ]õÉä{ÉÒ. ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ º´ÉÉMÉiÉÉ±ÉÉ ½þÉ®ú PÉä´ÉÚxÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ±ÉÉäEò PÉä>ðxÉ {É®ú³ýÒ ´Éè. ªÉälÉä
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¤ÉÆMÉ±ªÉÉ´É®ú MÉä±Éä. ºÉÉ½äþ¤É ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +É±Éä ¨½þ]õ±ªÉÉ´É®ú EòÉªÉÇEòiªÉÉÈ¨ÉvªÉä ¨ÉÉä`öÉSÉ =iºÉÉ½þ ½þÉäiÉÉ. VÉ´É³ýMÉÉ´ÉEò®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÉ EòvÉÒ ¦Éä]õiÉÉ ªÉä<Ç±É
ªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ {ÉÉ½þiÉ ½þÉäiÉÒ. +SÉÉxÉEò ºÉÉ½äþ¤É ¤ÉÆMÉ±ªÉÉSªÉÉ MÉì±É®úÒiÉ +É±Éä. iªÉÉÆSÉÒ xÉVÉ®ú xÉÉxÉÉÆ´É®ú {Éb÷±ÉÒ. ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ iÉä´Éfø¬É EòÉªÉÇEòiªÉÉÈiÉ xÉÉxÉÉÆxÉÉ
+Éä³ýJÉ±Éä ´É xÉÉ´ÉÉºÉ½þ iªÉÉÆSÉÉ =±±ÉäJÉ Eäò±ÉÉ. ¨ÉÉÊ ÉEò®úÉ´É ºÉÉ³ÖÆýEäòÆSÉÒ |ÉSÉÉ®ú ºÉ¦ÉäiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÒ iÉÒ BEò¨Éä´É ¦Éä]õ. iÉä´Éfø¬ÉSÉ ¦Éä]õÒ´É®ú º´ÉÉMÉiÉÉ±ÉÉ
MÉä±Éä +ºÉiÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉÊ½þiÉ +Éä³ýJÉ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ `äö´É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ¨ÉÉÊ ÉEò®úÉ´É ºÉÉ³ÖÆýEäò ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÉ ¨½þ ÉÉ±Éä, ºÉÉ½äþ¤É B´Éfø¬É MÉnùÔiÉ iÉÖ¨½þÒ ¨É±ÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉÊ½þiÉ
+Éä³ýJÉ±ÉäiÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÉÊ ÉEò®úÉ´É ºÉnùMÉÊnùiÉ ZÉÉ±Éä ½þÉäiÉä. ªÉÉ |ÉºÉÆMÉÉ´É°üxÉ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉÒ º¨É®ú É¶ÉCiÉÒ ÊEòiÉÒ iÉÉEònù´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½äþ ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉä. +ºÉÆJªÉ
ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉ½þ +Éä³ýJÉ ÉÉ®úÉ ±ÉÉäEòxÉäiÉÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ºÉÉ½äþ¤É BEò +´ÉÊ±ÉªÉÉSÉ ½þÉäiÉä +ºÉä ¨½þ ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É.
+¨ÉÉäPÉ ´ÉCiÉÞi´É :
Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®, Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê`öEòÉ ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ´ªÉCiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ ´ÉCiÉÉ nù¶ÉºÉ½þ¸Éä¶ÉÚ ¨½þ ÉiÉÉiÉ xÉÉ iªÉÉ |É¨ÉÉ Éä
+É{É±ÉÉ Ê´É¹ÉªÉ, +É{É±Éä ¨½þ É Éä JÉÉºÉ +¶ÉÉ ¶Éè±ÉÒiÉ +MÉnùÒ ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ +b÷É ÉÒ VÉxÉiÉäSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ °üVÉÊ´É ªÉÉSÉÒ ¶Éè±ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ½þÉäiÉÒ.
¨ÉÉVÉÒ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ. Ê´É±ÉÉºÉ®úÉ´ÉVÉÒ näù¶É¨ÉÖJÉ ºÉÉ½äþ¤É ªÉÉÆSÉÒ +ÉªÉ¤ÉÒBxÉ ±ÉÉäEò¨ÉiÉ xÉä PÉäiÉ±Éä±ÉÒ 1 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2011 ºÉÉ±ÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ ´É
MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ PÉäiÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ½þÒ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ Ê´ÉºÉ°üSÉ ¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ.
+¶ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÉÆSªÉÉ Î´½þb÷Ò+Éä ÎC±É{É ±ÉÉäEò ¨ÉxÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ BäEòiÉÉiÉ ´É +É{É±ÉÉ xÉäiÉÉ +EòÉ±ÉÒ MÉä±ÉÉ +¶ÉÒ JÉÆiÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉiÉ ½äþSÉ
iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉä`äö{É ÉÉSÉÆ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ ¨½þ ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ BEòºÉ¹]õÒ ºÉÉä½þ²ªÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉä ¦ÉÉ¹É É +Ê´Éº¨É®ú ÉÒªÉSÉ.
VÉxÉÊ½þiÉ nùIÉ xÉäiÉÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ :
¨ÉÒ º´ÉiÉ: {É®ú³ýÒ ´Éè., ¤ÉÒb÷, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ¤ÉºÉxÉä |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ SÉÉ±ÉEòÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ
iªÉÉÆSªÉÉ b÷É´ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ºÉÒ]õ´É®ú ¤ÉºÉ±ÉÉä ½þÉäiÉÉä. MÉÉb÷Ò MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ MÉb÷É´É°üxÉ {ÉÖfäø ÊxÉPÉÉ±ÉÒ. +É¨½þÒ nùÉäPÉä½þÒ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ MÉb÷ÉEòbä÷ {ÉÉ½ÚþxÉ
ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ SÉSÉÉÇ Eò°ü ±ÉÉMÉ±ÉÉä iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ SÉÉ±ÉEòÉxÉä BEò iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ±ÉÉ +xÉÖ¦É´É ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÉ. SÉÉ±ÉEòÉSÉä +Éb÷xÉÉ´É
½þÉä³Æý¤Éä. iªÉÉÆSÉä {ÉÚ ÉÇ xÉÉ´É ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä xÉÉ½þÒ. 30 iÉä 35 ´É¹ÉÉÈSÉä +ºÉÉ´ÉäiÉ. iÉä ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÖÆ¤É<Ç±ÉÉ MÉä±ÉÉä +ºÉiÉÉ nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ ´Éä³äýiÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ
{ÉÉ½þ ªÉÉºÉÉ`öÒ MÉä±ÉÉä +ºÉiÉÉ MÉä]õ´É®úÒ±É ´ÉÉìSÉ¨ÉxÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÉªÉ EòÉ¨É +É½äþ. ¨ÉÉZÉä ´ÉÉìSÉ¨ÉxÉ¶ÉÒ ¤ÉÉä±É Éä SÉÉ±ÉÚ +ºÉiÉÉxÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉä®ú MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ºÉÉ½äþ¤É
´É MÉb÷Eò®úÒ ºÉÉ½äþ¤É ªÉäiÉÉxÉÉ ÊnùºÉ±Éä. ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ ´ÉÉìSÉ¨ÉxÉ ±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä ½þÉ JÉÉEòÒ ´Éä¶ÉÉiÉ±ÉÉ ´ªÉCiÉÒ EòÉªÉ ¨½þ ÉiÉÉä +É½äþ? ¨ÉÒ +ÉiÉ MÉä±ÉÉä ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÉ
xÉ¨ÉºEòÉ®ú PÉÉiÉ±ÉÉ. ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒ iªÉÉSÉÒ +ÉºiÉä´ÉÉ<ÇEò{É Éä SÉÉèEò¶ÉÒ Eäò±ÉÒ. MÉb÷Eò®úÒ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. ½þÒSÉ +É{É±ÉÒ +Éä³ýJÉ ½þÉ |ÉºÉÆMÉ iªÉÉÆxÉÒ
ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. xÉÆiÉ®ú ºÉÉ½äþ¤É MÉä±Éä iªÉÉxÉä b÷Éä²ªÉÉiÉ +¸ÉÚ +É É±Éä ½þÉäiÉä. VÉxÉiÉäSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚºÉ Eò®ú ÉÉ®úÉ, VÉxÉiÉäSÉä Ê½þiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä ÉÉ®úÉ xÉäiÉÉ, MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É
ºÉÉ½äþ¤É ½þÉäiÉä. +ºÉä +ºÉÆJªÉ |ÉºÉÆMÉ +É{É±ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ PÉb÷±Éä±Éä ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEò ¤ÉÉä±ÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. ½þÒ ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆSÉÒ JÉ®úÒ +Éä³ýJÉ. VÉxÉÊ½þiÉ
nùIÉ xÉäiÉÉ. BºÉ.]õÒ.SÉÉ±ÉEò ½þÉä³Æý¤Éä ªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä±ÉÉ |ÉºÉÆMÉ
±ÉÉäEòxÉäiÉÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ :
+É¹]õÒ SÉÉ®úÉ ôÉ´É ÉÒ±ÉÉ ¦Éä]õ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ ºÉÉ½äþ¤É ªÉÉ´Éä³ýÒ ¤ÉÒb÷ ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉSÉä JÉÉºÉnùÉ®ú ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ +É¹]õÒSªÉÉ
SÉÉ®úÉ ôÉ´É ÉÒ±ÉÉ ¦Éä]õ Ênù±ÉÒ. BEò ®úÉjÉ ´É ´É BEò ºÉEòÉ³ý iªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ôÉ´É ÉÒ´É®ú PÉÉiÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉEòÉ³ýSÉÒ xªÉÉ½þ®úÒ ´É ®úÉjÉÒSÉä VÉä´É É iªÉÉÆxÉÒ ôÉ´É
ÉÒ´É®úSÉ ¶ÉäiÉEòªÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ PÉäiÉ±Éä ½þÉäiÉä. ôÉ´É ÉÒ´É®úSÉ iªÉÉÆxÉÒ ®úÉjÉÒSÉÉ +É®úÉ¨É Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉÉÆSªÉÉ +b÷SÉ ÉÒ VÉÉ ÉÚxÉ PÉä ÉÉ®úÉ ±ÉÉäEòxÉäiÉÉ
nÖùºÉ®úÉ +ºÉÚSÉ ¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ. iÉä ¡òCiÉ MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ºÉÉ½äþ¤ÉÉÆxÉÒSÉ Eäò±Éä.
±ÉÉäEòºÉÆPÉ]õEò xÉäiÉÉ :
±ÉÉäEòÉÆiÉÚxÉ +É±Éä±ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ¨ÉÉä`öÉ Eäò±Éä±ÉÉ. ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ ±ÉÉäEòxÉäiÉÉ ½þÉ ±ÉÉäEòºÉÆPÉ]õxÉ EòÉè¶É±ªÉ |ÉÉ{iÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ´ªÉCiÉÒ.
+ÉPÉÉb÷Ò ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ BEò VÉxÉ¶ÉCiÉÒ =¦ÉÒ Eò®ú ªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ VÉÒ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ¦É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇªÉÉjÉÉ EòÉfÚøxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ
+±{ÉºÉÆJªÉÉÆEò xÉäiªÉÉÆxÉÉ +É{É±ªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú PÉäiÉ±Éä. ¨ÉÉ.JÉÉ. ®úÉVÉÚ ¶Éä^õÒ, ¨ÉÉ.+É. {ÉÉ¶ÉÉ {É]äõ±É, ¨ÉÉ. ¨Éä]äõ ºÉÉ½äþ¤É, ¨É½þÉnäù´ÉVÉÒ VÉÉxÉEò®ú ºÉÉ®úJÉä
iÉ³ýÉMÉ³ýÉiÉÒ±É xÉäiªÉÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ PÉä´ÉÚxÉ BEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉä ±ÉÉäEò ºÉÆPÉ]õEòÉSÉä MÉÖ ÉSÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉ´ÉÇ VÉÉiÉÒ vÉ¨ÉÉÇiÉÒ±É
ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ PÉä´ÉÚxÉ SÉÉ±É ÉÉ®úÉ xÉäiÉÉ +ÉiÉÉ nÖùÌ¨É³ý +É½äþ.
¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷¬ÉSªÉÉ ¦ÉÊ´ÉiÉ´ªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉiÉiÉ ZÉMÉb÷ ÉÉªÉÉ ºÉ´ÉÇ xÉäiªÉÉÆSÉä ¨ÉÖEÖò]õ¨É ÉÒ `ö®ú±Éä±Éä. ¶ÉäiÉEòªÉÉÆSÉä ¦ÉÉMªÉÊ´ÉvÉÉiÉä, ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉÉÆSÉ
xÉäiÉä, ¤É½ÖþVÉxÉ¨ÉÉxªÉ +ÊJÉ±É ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSÉä ±ÉÉb÷Eäò ±ÉÉäEòxÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉÒ +Éä³ýJÉ, iªÉÉÆSªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ
{Éè±ÉÚÆ´É®ú |ÉEòÉ¶É ]õÉEò ªÉÉSÉÉ Eäò±Éä±ÉÉ ½þÉ BEò |ÉªÉixÉ ½þÉäªÉ. ªÉÉ ±ÉÉäEòxÉäiªÉÉSÉÉ +{ÉPÉÉiÉÒ ¨ÉÞiªÉÚ 03 VÉÚxÉ 2014 ºÉÉ±ÉÒ ZÉÉ±ÉÉ.
ºÉÆnù¦ÉÇ :
1)
¨ÉÉ. MÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ®úÉ´É ¨ÉÖÆbä÷ ºÉÉ½äþ¤É - b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉ®úÉ´É ¶Éä{É ´Éè. ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, {É®ú³ýÒ ´ÉètxÉÉlÉ.
2)
¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ - Eèò. ¨ÉÉ. ¨ÉÉÊ ÉEò®úÉ´É Ë±É¤ÉÉVÉÒ ºÉÉ³ÖÆýEäò (xÉÉxÉÉ) VÉ´É³ýMÉÉ´É.
3)
IBN Lokmat - IBN ±ÉÉäEò¨ÉiÉ xÉä PÉäiÉ±É±ÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ Ênù. 09 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2011.
4)
ÊEòkÉÉ - www.abpmaza.in
5)
¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ - BºÉ.]õÒ. SÉÉ±ÉEò ¨ÉÉ. ¸ÉÒ. ½þÉä³Æý¤Éä ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ PÉb÷±Éä±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä±ÉÉ |ÉºÉÆMÉ.
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ÊEòkÉÉ - www.ibnlokmat.com
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46
लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे िवरोधी प ने या या भू िमके त
ा िदलीप बाबुराव गायकवाड
सं शोधक िव ाथ , रा यशा िवभाग,
वै नाथ कॉलेज, परळी वैजनाथ
तावना :
राजष शाह, महा मा फु ले, डॉ,. बाबासाहेब आं बेडकर यां नी महारा ातपुरोगामी िवचारां ची पायाभरणी भ कमपणे के ली आहे. महारा ात यां या िवचारां चा
भाव कषाने जाणवतो लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे यां या िवचारां वर या महापु षां या भाव पडणे सहािजकच होते. कसलाच राजक य वारसा नसताना मुं डे यां नी फ नेतृ व
व कतृ व आिण व ृ व यां या जोरावर राजक य सामािजक व सां कृ ितक चळवळ उभी के ली. महारा ातील माधव ची ओळख मुं डे यां नी सं पणू देशाला क न िदली. या
समाजा या राजक य िवकासाचे ते कळस बं दे यात शं का नाही. गोपीनाथराव मुं डे यां ना लोकशाहीम ये िवरोधी प ाची भूिमका िकती मह वाची असते याची जाणीव होते.
हणूनच 12 िडसबर 1991 रोजी जे हा महारा िवधानसभे या िवरोधी प नेतेपदी यां ची िनवड कर यात आली ते हा ती जबाबदारी वीका न िवरोधीप नेतेपद राजक य
वलय िनमाण के ले यां चे पु य मरनाला भावपूण ां जली ठरे ल.
* सं शोधनाची उि े:
1) लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे यां ची राजक य भूिमका समजून घेण.े
2) लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे यां या िवरोधी प नेते या भूिमके चा अ यास करणे.
* सं शोधनाची गृिहतके :
1) महारा ा या राजकारणात लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे यां चे भरीव कायआहे.
2) लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे यां नी िवरोधी प नेते पदाची भूिमका परखडपणे मां डली.
लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां नी महारा ात िवरोधी प नेते पदाची धुरा यश वीपणे व समथपणे पार पाडली. िशवनेरी ते िशवतीथ सं घष या ा काढली यां याया
खर भूिमके मुळेच महारा ात स ाप रवतन झाले . असा अनेक राजक य त यां चा दावा आहे. यां या िवरोधी प नेतेपदाचा कायाचा आढावा पुढील माणे घेता येईल.
वाघोली (तालुका िज हा उ मानाबाद) येथील काळजा म यम क प त शेतक यां ना जिमनीचा मोबदला दे याबाबत मुं डे यां नी शासनाकडे 16 िडसबर 1991 रोजी खुलासा
के ला. तालुका िहंगोली िज हा परभणी येथील सरपं च आिण ामपं चायत म ये के ले या ाचारा या चौकशी सं दभात शासनाकडे खु लासा मािगतला, धानोरा तालुका
गं गाखेड िज हा परभणी येथील कायकारी सेवा सोसायटीचे बोगस गाय वाटपाबाबत 18 िडसबर 1991 रोजी खुलासा मािगतला. कापसाला िति वं टल सोळाशे पये भाव व
उसाला यो य भाव या िवषयावर 19 िडसबर 1991 रोजी िवधानसभेत चचा घडवून आणली. नां दडे येथील िशवाजीनगर पोिलस ठा यातून िनमलिसं ग या आरोपीने के ले या
पलायनाबाबत मुं डे व इतर सद यां नी17माच 1992 रोजी िविधमं डळात उपि थत के ला. 1 जानेवारी 1992 पासून िशधापि का तपासणी मोहीम उघडणे बाबत मुं डे यां नी
िवधानसभेत 17माच 1992 रोजी उपि थत क न रा यातील िशधापि के तील ाचार शासना या िनदशनास आणून िदला. सातारा येथील मा ती या मं िदरातील मूत ची
िवटं बना यासं दभात मुं डे यां नी शासनाकडे24 मे 1992 रोजी खुलासा मािगतला.
पुणे गृहिनमाण व े िवकास मं डळाचे (माढा) नाव वाप न 25 हजार पयात पु या या 10 उपनगरात कोठे ही जागा िमळ याबाबत 28 नो हबर 1991
जािहरातीनुसार जनतेची के लेली फसवणूक यावर मुं डे यां नी 24 माच 1991 रोजी उपि थत के ला. रा यातील सव िव ापीठां बाबत एकच कायदा लागू करावा अशी मागणी
मुं डे यां नी1992 रोजी िवधानसभेत के ली. अं बाजोगाई नगरपािलके चे उपा य व सं भाजी जोगदंड यां ना पोिलसां नी के ले या मारहाणीबाबत मुं डे यां नी सभागृहात6 एि ल
1992 रोजी ल वेधले. 29 ऑ टोबर 1991 रोजी मालाड येथील एका िपठा या िगरणी मालकाकडू न पाच हजार पयां ची लाच घेताना लाचलुचपत ितबं धक खा या या
अिधका यांनी गोरे गाव िवभागातील लीगल मे ोलॉजी इ पे टरला रं गेहात पकडले याबाबत मुं डे यां नी सभागृहात उपि थत के ला. रायतळी (तालुका डहाणू िज हा ठाणे )
येथील आिदवासी समाजा या लोकां वर राखीव दला या जवानां नी के ले या गोळीबारात झाले या हानीबाबत30 जून 1992 रोजी कायदेमं डळात उपि थत क न मुं डे यां नी
याकडे सभागृहाचे ल वेधले. तीन जुलै 1992 रोजी अकोला िज ातील अकोट येथील ीिनवास िच पटगृह समोरील एका उपहारगृहात मालक व ाहक यां यातील
भां डणा या वेळी जमले या नाग रकां वर पोिलसां नी के ले या गोळीबारात चार जण जागीच ठार आिण50 जखमी झाले याबाबत 30 जुलै 1992 रोजी मुं डे यां नी सभागृहात
थगन ताव मां डला. 12 जुलै 1992 रोजी सां गली येथील िशवाजी महाराजां या पुत याची अ ात य ने के लेली िवटं बना व यामुळे उसळले या भीषण दंगलीत 200
य जखमी झा याने व वातावरण तणावपूण अस याचे 13 जुलै 1992 रोजी मुं डे यां नी थगन तावाची सूचना मां डली. बीड िज ातील उजनी भाटा या गावी टॅ ंकरचे पाणी
आणावयास गेले या भुजं गराव मुरकु टे याला गावक यां नी ठार मार यात बाबत मुं डे यां नी िडसबर1992 रोजी िवधानसभेत न उपि थत के ला.
मा यिमक शाळा सु कर याबाबतचे शासनाचे धोरण मुं डे व इतर िनयम 101 अ वये 16 जुलै 1993 रोजी अ पकालीन चचा घडवून आणली. लातूर व
उ मानाबाद िज ात 30 िडसबर 1993 रोजी पहाटे आले या भीषण भूकंपात झालेली िव व जीिवत हानी या सं दभात िविधमं डळात चचा घडवून आणली. मुं बईतील
कां िदवली पोिलस टेशन ह ीतील भोईसर बस डेपो मागील सव मां क एकशे ेस मधील सुमारे तीस एकर जमीन व तेथे राहणा या 15 आिदवासी कु टुं बां ना जबरद तीने एका
िब डरने हसकावून लावून जमीन ता यात घेतली याबाबत 27 जुलै 1993 रोजी मुं डे यां नी िवधानसभेत न उपि थत के ला. 13 िडसबर 1993 रोजी सोमे र िज हा नागपूर
येथील पोिलसां नी के ले या गोळीबारात मुं डे यां नी सभागृहात ती िनषेध के ला. समान नागरी कायदा करणे याबाबत मुं डे यां नी8 एि ल 1994 रोजी िविधमं डळात ठराव मां डला.
दाऊद बेनामी मालम ा ब ल 'डेली' या इं जी वृ प ाला मा. मु यमं यां नी िदले या मुलाखतीमुळे मु यमं यां िव िवशेष ह कभं गाची सूचना मुं डे व इतर सद यां नी मां डली व
यावर चचा घडवून आणली. िवदभात पाटबं धारे े ातील अनुशेष भ न काढणे बाबत मुं डे यां नी 22 एि ल 1994 रोजी ठराव मां डला. 1994 रोजी नागपू र वधा िज ात
झाले या गारिपटीमुळे सं ा, गह व तुरीचे पाच कोटी पयां चे नुकसान झाले याबाबत मुं डे यां नी िवधानसभेत नउपि थत के ला. आदश नगर वरळी मुं बई येथील एका वृ
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मिहले या घरातील ऐवज लुटू न ितचा खून कर यात आला याबाबत मुं डे यां नी29 एि ल 1994 रोजी िविधमं डळात उपि थत के ला. जळगाव येथे समाजकं टकां कडू न
मिहलेची झालेली िवटं बना व वासनाकां ड, 12जुलै मुं बई महानगरपािलके चे आयु ी खैरनार यां नी माननीय मु यमं ी यां यािवषयी के लेले गं भीर िवधाने व रा यात िनमाण
झालेली प रि थती यावर मुं डे यां नी 12 जुलै 1994 रोजी िनयम एकशे एक अ वये अ पकालीन चचा घडवून आणली. 28 जुलै 1994 रोजी वामी रामानं द तीथ मराठवाडा
िव ापीठ थापन कर याबाबत मुं डे यां नी समथन के ले. 10 जून 1994 रोजी नािशक व औरं गाबाद महामागावरील माणसां वर िनफाड तालुका नािशक जवळ क-जीप
अपघातात जीपमधील चार पु ष, दोन ि या व एक बालक यां चा जागीच मृ यू झाला याबाबत मुं डे यां नी सभागृहात मां डला. रा यातील अवषण त े ावर िनयम एकशे
एक अ वय मुं डे यां नी सभागृहात अ पकालीन चचा घडवून आणली. 23 नो हबर 1994 रोजी िवदभातील गोवारी समाज बां धवां नी िवधानसभेवर काढले या मोचावर
पोिलसां नी सीताबड जवळ िनदयपणे गोळीबार के ला व या लाठीह यात 113 गोवारी बां धवां चा बळी गेला. तीन नो हबर 1994 रोजी मुं डे यां नी सभागृहात थगन तावाची
सूचना मां डली.
* समारोप
लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां नी12 िडसबर 1991 रोजी िवरोधी प नेतेपदी िनवड झा यानं तर रा यातील अनेक सं वेदनशील ां बाबत सरकारला धारे वर धरले.
गोवारी ह याकां ड, जळगाव वासनाकां ड, शै िणक िनणय, कायदा व सु यव था समान नागरी कायदा, शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, आिदवासी, दिलत यां या
ां ना वाचा फोडली. िवरोधी प नेते पदाला वजन ा क न िदले. हणूनच महारा ा या राजक य इितहासात याची न द इितहासकार सुवणा रां नी िलिहतील यात शं का
नाही.
* सं दर्भ:
1) ा. डॉ. शेप, बी.के ., " लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे जीवन आिण काय, (इ. स. 1949 ते 2006)".
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47
लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे एक बहआयामी यि म व व काय:एक अ ययन
डॉ. रे णकु ा द. बडवणे
सहायक ा यापक,
जालना समाजकाय महािव ालय, रामनगर जालना
तावना :
अ पैलू य म व असणारे बहआयामी बहजन क ीय िवकासाचे ा प कृ तीम ये आणणारे गोपीनाथराव मुं डे यां नी रचना मक िवकासात ीम ये दूर ीकोण ठे वनू
सवसामा यां पयत पोहोचून यां या िवकासाची धुरा सां भाळली. शेतकरी, शेतमजूर , अनुसिू चत जाती जमाती, भटके व िवमु तसेच मागासवग यां या िवकासासाठी यां नी
आनले या िविवध योजनां चे मह व हे अन यसाधारण आहे.
यां या सामािजक व आिथक िवकासाची ी ही सम समाजा या िहतासाठी होती. लोकिवकास आिण सवागीण िवकास या यां या भूिमके चे वेगळे पण हे यां नी यां या
कृ ितशीलतेतनू दाखवून िदले होते . या वगासाठी काय कर याचा िनधार के ला ते यां नी पूण क न दाखिव याचा पुरेपरू य न के लेला िदसून येतो.
अितशय सामा य प तीने जीवन जगून आले या ग रबीची जाण ठे वणारे हे असामा य यि म व होते िज हा प रषदे या शाळे त अितशय खडतर प तीने यां नी आपले जीवन
यतीत के ले व िश ण घेतले, तसेच महािव ालयीन वासात ं थालय व डां गणावर यां नी चां गलाच क जा के ला होता.
राजक य जीवनाचा ारं भ आं बेजोगाई येथील योगे री महािव ालयात 1969 साली झाला. िव ाथ सं सदे या िनवडणुक म ये ते सहभागी होत असत ामीण भागातील
िव ा या या ां ना वाचा फोड याचे काय ते करत.
यां यातील नेतृ व सं घटन कौश य दूर ि कोन िवचारीपणा व ां ची असणारी जाणीवपाहन मोद महाजन यां नी िव ाथ सं सदे या िनवडणुक त पु रेपरू यां ना सहकाय के ले
मोद महाजन हे खोले र महािव ालयात आं बेजोगाई चे िव ाथ होते, या ओळखीचे पां तर मै ीत होऊन पुढे हे िम व ना या या ऋणानुबं धाची सामावले गेले इसवी सन
1972 म ये वािण य शाखेचे पदवीधर गोपीनाथरावजी मुं डे हे काय ाचे िश ण घे यासाठी पु याला गेले तेथनू च ख या अथाने यां या जीवनाला कलाटणी िमळाली िवधी
महािव ालयात िश ण घेत असताना रा ीय वयं सेवक सं घ यां ची सि यता वाढली. ते मोती बागेचा रा ीय वयं सेवक सं घा या कायालयात राहात असत या
महािव ालयातील िव ाथ िनवडणुक तही मुं डे अ ेसर राहत असत तसेच याच काळात जय काश नारायण यां या सं पणू ांती या चळवळीत ओढले गेले व या सव
यापामुळे यां चे काय ाचे िश ण अधवटच रािहले, मा यां ची पावले राजक य वाटचालीकडे गतीने पुढे पडत होती अिखल भारतीय िव ाथ प रषद, रा ीय वयं सेवक
सं घ, मराठवाडा िवकास आं दोलन, आणीबाणीतील तु ं गवास, िवधानसभेतील पिहली िनवडणूक यातून गोपीनाथ रावजी मुं डे तासून सुलाखून िनघाले व राजकारणात यश वी
यो ा हणून ते पुढे आले. यां नी वतःला या े ात िस के ले समाजातील सवसामा यां पयत पोहोचले यां नी वेगवेग या े ातील लोकां साठीके लेले काय वाखाण याजोगे
आहे यां या याच कायाचा एक आढावा घे याचा य न या लेखां म ये के लेला आहे.
शेतक यां या िवकासातील गोपीनाथराव मुं डे यां चे योगदान:
शेतकरी व कामगार चळवळीचे उि -महारा ात इसवी सन 1970 नं तर शेतकरी व कामगार चळवळी मोठ् या माणात िनमाण झा या या चळवळीतून शेतकरी व कामगार वगाचा िवकास कर याचा य न तसेच
सवसामा यां चे न सोडिव याचा य न या चळवळीम ये के ला, या चळवळीतील राजक य नेत,े त ण कायकत, सवसामा य जनता यां चा समावेश होतो शेतकरी व कामगार
वगा या माग या त कालीन सरकार पुढे घेऊन या मं जरू कर याचा य न सं घटना करत असे
शेतकरी व कामगार चळवळीची उि े पुढील माणे होती.
1) शेतीचे पारं पा रक तं बदलून नवीन तं ाना या वापराने शेतीचा िवकास घडिवणे.
2) शेतीचा िवकास कर यासाठी रासायिनक खते क टकनाशके सं क रत जात या िबया यां चा वापर करणे.
3) बेकारां ना रोजगार उपल ध क न देण.े 4) शेतीसाठी पाणी पुरवठ् याची योजना आखणे.
5) कामगार वगाचे िहत सां भाळणे व यां ना रोजगार उपल ध क न देणे.
6) कामगार क याणासाठी िविवध योजना िनमाण करणे.
7) शेतकरी व कामगारां वर होणा या अ यायािव लढा देणे.
8) कामगार वगा या मुलां साठी शै िणक सोयी सवलती व सुयो य वातावरण िनमाण करणे.
शेतकरी व कामगार चळवळीतील सारमा यमे
शेतकरी व कामगार चळवळी या समाजा या े ात अनेक मा यमातून चालणारी ि या असते , तर वेळेचे मा यम हे सवात मह वाचे अं ग असते हणून या चळवळीचे
सारमा यमे, राजक य प , सहकारी सं था, सरकारी यं णा, प रषद व मं डळे, कृ ती सिमती इ यादी मा यमे आहेत यातून चळवळीचा सार होत असतो.
महागाईला आळा घाला
महागाई ही एक सवसामा यां ची मुख सम या बनली आहे या वेळी एखा ा व तूचे उ पादन कमी होते ते हा या व तूची गरज भागिव यासाठी ती आयात के ली जाते. अशा
व तूं ची िकं मत मा सरकार ठरिवत असते यामुळे महागाई ही सरकारचीच देणगी आहे, असे मत गोपीनाथराव मुं डे यां नी प के ले होते. सावजिनक िवतरण यव थे कडू न
दैनं िदन गरजे या व तू, धा य, भात ,डाळी, वन पती तेल, रॉके ल, साखर, गूळ , िमरची, मसाले, काडीपेटी, साबण इ यादी व तू रा त दराने िद या पािहजेत. ाहक सं र ण
कायदा क सरकारने के ला पण रा य सरकारने याची अं मलबजावणी के ली नाही ती व रत करावी अशीही यां ची मागणीके ली होती.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 191

मुळातच या देशातील मू लभूत व तूं चे भाव हे सरकार ठरवीत असते ◌् यामु ळे महागाई ही एक कारची देणगी असते या महागाईचा फटका गरीब, असं घिटत,पगारदार,
म यमवग य िमकां ना जा त बसतो.
महागाईमुळे सवसामा यां चे अतोनात नुकसान होते तर धिनकां ना जा त फायदा होतो हणून गरीब वग दा र ् यात जीवन जगत असतो तर ीमं त वग अिधक धनाढ् य बनत
जातो. या सवसामा यां ची हेळसां ड होऊ नये, महागाईमुळे तो होरपळला जाऊ नये , यां ना सहज वाभािवक व आनं दी जीवन जगता यावे. याक रता सवसामा यां चे न
सोडिव यासाठी मुं डे हे य नशील होते. सहकारा या मा यमातून महागाईवर मात, महागाईला आिण यापा यां या नफे खोरीला आळा घाल याचे काम सहकारी चळवळी या
मा यमातून होऊ शकते असे ितपादन त कालीन उपमु यमं ी गोपीनाथराव मुं डे यां नी टाइ स ऑफ इंिडया 50 या वधापनिदन समारं भात के ले.
आज येकाने आप या घराचे अं दाजप क तयार क न या माणे खरेदी के यास आिण आप या गरजा कमी के यास महागाईला आळा बसेलअसेही यां नी मत य के ले.
जनतेचे सोडिव यासाठी शासन किटब जनतेचे अडचणी समजावून घेऊन ते सोडिव यासाठी शासन किटब आहे. याचा भाग हणून शासन आप या दारी या
उप माचे आयोजन कर यात आलेले रा याचे नगरिवकास रा यमं ी व र नािगरीचे पालकमं ी ी रव माने यां नी लां जा येथे आयोिजत शासन आपया दारी या काय मात
जनतेला मागदशन करताना के ले. सरकारचा मह वाचा घटक जनता आहे जनतेचे सोडिव यासाठी शासन किटब असते यासाठी िविवध योजनां ची िनिमती सरकारला
करावी लागते.
टँकरमु महारा ही मह वपू ण योजना
पाणी ही एक मानवाची मूलभूत गरज आहे परं तु अजूनही मानवाला पुरेपू र पाणी िमळत नाही, अपु या पाणीपुरवठ् यामुळे एकू णच मानवी जीवनावर िवपरीत प रणाम होत असतो
या व अशा अनेक ावर तोडगा काढ यासाठी युती शासनाने मह वपूण पावले उचलली.
माच 1995 म ये महारा ात यु तीचे शासन स ा ढ झाले यावेळी महारा ात 5193 गावे व 3514 वाड् यां म ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत होता इसवी सन 1996-97
पासून ट याट याने सव िज हे टँकर मु कर याचा िनणय घेतला. व रा यातील येक गावात िप या या पा या या व छ व सुरि त पा याचा पुरेसा पुरवठा क न सन 2000
पयत सारा महारा टँकर मु कर याचा युतीने िनधार के ला.
िप या या पा या या सम येचा कायम मुकाबला कर या या ीने अ यासपूण अशी एक ेतपि का काढली. िप या या पा या सं बं धी या ेतपि के चे वैिश ् ये पाणीपुरवठा व
व छता या वतं िवभागाची थापना कर यात आली. योजना राबिव यासाठी गावा या पुढील तीस वषा या तािवत िवकासाचा िवचार क न यानुसार आखणी कर यात
आली. ही योजना सं बं िधत गावक या माफत कायाि वत करता यावी हणून गाव पाणीपुरवठा िनधी उभार यात आला.
नैसिगक आप ी िवषयी आघाडी सरकारची भूिमका नैसिगक आप ीचा फटका अनेक गावां ना बसला यामुळे फार मोठे नु कसान झाले. यामुळे पूर तां ना दहा िकलो हाय ीड
वारी व दहा िकलो तां द ूळ वाटप शासनाने के ले.
मु यमं ी व उपमु यमं यां नी हेिलकॉ टरमधून पू र तां ची पाहणी के ली. शासना या वतीने झाले या नु कसानीचे पं चनामे कर यात आलेले अनेक लोकां चे पं चनामे झाले नाहीत.
यां चे पं चनामे झाले यां नामदत िमळाली येक य ला एक हजार पयाचा चेक दे यात आला. या नैसिगक आप ीिवषयी आघाडी सरकारची भूिमका फारशी लाभदायक
होती असे वाटत नाही. कारण यासाठी शासनाने जनते या भावना जाणून घेत या नाहीत. थोडीफार मदत िदली असली, तरी ती बँकेचे खाते उघड यासाठी व तलाठ् यां या
पं चना यां साठी खच झाली, तर अनेक लोकां ना मदत िमळालीच नाही. अशा कार या सरकार या बेजबाबदार धोरणामुळे मुं डे यां नी हा उप म हाती घेतला असावा.
गोपीनाथराव मुं डे यां ची गोदा प र मा :
पु य िमळावे हणून पिव न ां या प र मा के या जातात. गोदावरीला दि णेची गं गा हणतात गोपीनाथरावां नी गोदावरीची प र मा करताना गोदावरीला पूर तां चे दुःख
कमी क आिण यां ना मदत कर याची सरकारला सुबु ी देवो हे मागणे मािगतले. ऊन वारा पाऊस याची पवा न करता व काट् याकु ट् याचा र ता तुडवीत गोपीनाथरावांनी चौदा
िदवसात 75 लाख लोकां या भावना जाणून घेत या. यासाठी यां ना पं धराशे िक. मी.चा वास करावा लागला व 196 गावात भेटी िद या. िवशेष हणजे अं तरवली तालु का
गेवराई िशवारात वाहन जात न हते. ितथे बैलगाडीने सु ा वास के ला, आिण साडेचार हजार ी-पु षां ना यां नी बोलते के ले.
या प र मेत वागत समारं भ नाही, हार तुरे नाही व शाल ीफळ नाही पैठण, नां दडे , शहागड, महापुरी आिण औरं गाबाद येथील जाहीर सभा सोडला तर गावक यां शी सं वाद
िशवाय भाषण नाही गोपीनाथरावां नी यापूव अनेक सभा, या ा व आं दोलने के ली. यातून सभा सोड या तर सव िठकाणी जनतेचे मत व यां या िति या जाणून घेत असतात
यानुसार गोपीनाथराव सं वाद करीत असत. गोदा प र मा करीत असताना मिहलां नी देखील आपले दुःख यां यासमोर मां डले. कारण यां ना मुं डे ब ल आपलेपणा वाटत
असावा. आप या डो यातील अ ंचु ा कोणीतरी वाली आहे, याची जाणीव येथील मिहलां ना सु ा झाली असावी.
गोपीनाथराव मुं डे यां ची ऊसतोड कामगार िवषयक काय
ऊसतोड कामगारां या िवकासात गोपीनाथराव मुं डे यां चे योगदान मह वाचे आहे औ ोिगक आिण कृ षी े ाचे ां तीचे साधन हणून महारा ासह मराठवाड् यात देखील अनेक
साखर कारखा याची िनिमती झालेली आहे हे साखर कारखाने ऊस तोड कामगार वगावर अवलं बनू असतात हणून यां या कायामुळे महारा ातील साखर पा ा य देशात जात
आहे, महारा ाला या े ात नावलौिकक िमळाला आहे परं तु साखर िनमाण कर यासाठी या लोकां नी रा ं िदवस एक क न ऊस तोडणी के लेली असते याकडे मा दुल
के ले जात आहे. ऊसतोड कामगारां चा न िदवसिदवस जा त गहन बनवत आहे याचे सोडिव यासाठी सव ी शरद पवार व गोपीनाथराव मुं डे हे रा ीय नेते आघाडीवर
असत. याच बरोबर बीड िज ातील बबनराव ढाकणे, के शवराव आं धळे, ीरं ग भां गे, मधुकर का े , िकशोर पवार इ याद ची भूिमका मह वाची आहे. कामगारां या मुलां या
िश णासं बं धी युती शासनाची भूिमका महारा ासार या गत रा याचा चेहरामोहरा बदलून टाक यात साखर उ ोगाचा मह वाचा वाटा आहे. साखर उ ोगात काम करणा या व
थलां त रत ऊसतोड कामगारां या मुलां या िश णासं बं धी युती शासनाची भूिमका कशा कारची होती याचा परामश यांनी घेतला.
भट या िवमु जाती जमाती व गोपीनाथराव मुं डे यां चे काय
भट या िवमु जातीतील लोक शू रवीर वृ ीचे असतात. यां ना दुस या वर होणारा अ याय आवडत नाही, पूव मुि लम आिण ि िटश राजवटीने या जनतेवर अ याय मोठ् या
माणात के ला तसेच शेतसारा भर यासाठी जबरद ती के ली यामुळे या दडपशाही या िवरोधात भट या िवमु जमात ना खर लढा िदला. याच िभ ल, पारधी, कै काडी,
वडार, बं जारा, टकारी, इ याद चा समावेश होतो. इस.अठराशे स ावनचा वातं य यु ापूव देखील ि िटशां या िवरोधात सश उठाव भट या िवमु जाती जमाती
ां ितकारकां नी व सं तां नी के ले. यात अनेक त णां ना हौता य प करावे लागले. याचा मु य ां ितवीर उमाजी नाईक, उमाजी नाईक, िबरसा मुं डा, पु य ोक आिह याबाई
होळकर, ी सं त सेवालाल महाराज, सं त भगवान बाबा, तुकडोजी महाराज, गोरा कुं भार आद चा समावेश होतो.
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भट या िवमु जाती जमाती आघाडीची थापना कर यात पु ढाकार:
गोपीनाथराव मुं डे हे ख या अथाने बहजन समाजाचे लोकनेते होते.
१) दिलत चळवळीला देखील यां चा पािठं बा होता. २) डॉ टर बाबासाहेब आं बेडकर यां या सहा िडसबर या महाप रिनवाण िदनी ते 1980 या दशकापासून दादर या
चै यभूमीवर भ या पहाटे जाऊन नतम तक होत.
3) ानपीठ िवजे या महा ेता देवी यां चा मुं बईत स कार कर यात आला या सं गी यां नी गोपीनाथराव मुं डे यां याब लगौरवो ार काढताना हटले क मुं डे ख या अथाने
बहजनां चे लोकनेते आहेत.
भट या िवमु ां चा लढा उभार याचे काय गोपीनाथराव मुं डे यां या वाट् याला आले. सं पणू देशातील मागासवग य आिदवासी तसेच भट या िवमु ां ना याय िमळवून दे यासाठी
स ा वापरणे हे भाजप या येय धोरण यापैक एक मुख धोरण असावे हणूनच यां नी भाजपा महारा देशा या भटके -िवमु आघाडीची थापना कर याचा पुढाकार घेतला.
िविवध यावसाियकां या िहतासाठी उपाययोजना
िवणकर, मागासवग य व अ य जाती या लोकां चे माग लाव यासाठी युती शासनाने मह वपूण पाऊल उचलले होते. भट या िवमु ां ची जात हणून पूव ओळखली जात
होती.
गु हेगार जात हणून ओळखले जाणे ही मानवतेला काळीमा फासणारी बाब आहे, ती काळीमा पुसनू टाक यासाठी युती शासनाने िनणय घेतला व या सं गी आदेश देखील
जाहीर के ला. गोरगरीब मढपाळां ना ावा लागणारा आयकर र कर यात आला आहे. याच बरोबर िकनारप ीवर राहणा या म छीमारां या सम या ल ात घेऊन म छीमार
ािधकरण थाप या या िनणय युती शासना या काळात घेतला गेला.
अशा कारे गोपीनाथराव मुं डे यां नी इतर समाजाचा िवकास कर याचाही य न के लेला िदसतो. कोण याही जातीचा िवचार न करता सामािजक उ नती घडवून आण याची
यां ची ही वृ ी होती. जातीपाती या राजकारणातू न िवकास होत नसतो. अशी यां ची धारणा होती व सव समाजाला घेऊन काय कर याची यां ची वृ ी अ यं त मह वपूण
ठरली. आिदवासी समाजा या सं दभात युती शासनाने घेतलेला िनणय महारा रा य आिदवास ची लोकसं या 73.895284 आहे. महारा रा या या एकू ण े फळा या
16.5 ट के े फळ आिदवासी उपयोजना े असले, तरी महारा ातील एकू ण आिदवासी लोकसं ये या 49 ट के लोकसं यावरील िनिद े फळात राहते. रा यातील 15
िज हे व 68 तालु यातील आिदवासी उपयोजना े ात पसरले आहे. रा यात आिदवास या एकू ण 47 जागा असून यातील कातकरी, को हा व मािडया ग ड या तीन जमाती
क सरकारने आिदम जमाती हणून अिधसूिचत के या आहेत. ामु याने कोकणा, महादेव कोळी, व अं ध या जमातीची लोकसं या महारा ात मोठ् या माणात आहे.
अशा कारे भाजप-िशवसेना युतीने आिदवासी िवकासाकडे िवशेष ल िदले . समाजातील उपेि त दुलि त घटकां साठी शासनाने अ यं त मह वपूण भूिमका देऊन यां यासाठी
िविवध योजना राबिव या.
यु तीने दिलतांसाठी वाढिवलेली तरतु द
काँ ेस रपाई या काळात दिलतां ची ि थती सुधार यासाठी 50 हजार पयां ची तरतूद के ली होती पण सेना युती या काळात पाच लाखापयत वाढिवली.
आं तरजातीय िववाह योजने या लाभाथ ंना पू व फ पाच हजार आिथक सा िमळायचे.- परं तु युतीने तो पं धरा हजार पयापयत िदला.
मागासवग य िव ा याना िश यवृ ी म ये भाजपाने भरमसाठ वाढ के ली तसेच मागासवग यां चा अनुशेष भ न काढ यासाठी शासक य खा यां म ये िवशेष भरती मोहीम
राबिव यामुळे हजारो बेकार त णां ना नोक या िमळा या.
सेना-भाजप युती या काळात नागपूर दी ाभूमी चे कर यासाठी अडीच कोटी पये खच कर या त आले.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरां नी स या ह के ला होता. या िठकाणी या महामानवाचे मारक उभार यासाठी युतीने 17 कोटी पये मं जरू के ले व ते मारक उभार याचे काम देखील
पूण झाले.
यातनाम िद दशक आिण िनमाते ज बार पटेल यां नी िनमाण के ले या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या जीवनावरील िच पटाचे काम पूण हावे, हणून 75 लाख पयां या
आिथक सहा य के ले.
सां गली िज ातील वाटेगाव येथील लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे यां चे मारक दोन कोटी पये खच क न बां ध यात आले तसेच दिलत िम पुर कार या माणे अ णाभाऊ
साठे दिलत िम पुर कार सु के ला
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यां नी औरं गाबाद येथे थापन के ले या िमिलं द कॉलेज या पूण बां धकामासाठी3.5 कोटीचा िनधी िदला.
चमकार बां धवां साठी हजारो टॉलचे िवतरण कर यात आले फत चमकार त णां ना रोजगार उपल ध क न दे यात आला.
च डी येथे पु य ोक आिह याबाई होळकर यां चे भ य मारक बां ध यात आले मिहलां या उ नतीसाठी काय करणा या अनेकभिगन ना पु य ोक आिह याबाई पुर कार
देऊन गौरिव यात आले.
आं बेडकरी चळवळीत िवशेष काय के याब ल ीमती शां ताबाई दाणी यां ना थम पुर कार पये एक लाख आिण मृितिच ह देऊन गौरव कर यात आला. महारा ातील
थोरां चा स मान करणारे िनणय.
अटलजी सरकार या काळात महारा ातील सं त व समाजसुधारक यां चा स मान के ला ही बाब महारा ाचे भूषण वाढिवणारी आहे.
1) छ पती शाह महाराजां चे नाव को हापू र रे वे टेशनला दे याचा िनणय अटलज या सरकारने के ले के लेला होता, आिण शाह महाराजां चे नाव को हापूर रे वे टेशनला
दे यात आले.
2.िहंदवी वरा याचे सं थापक िशवाजी महाराज तसेच जो जे वां छील तो ते लाहो हणणारे सं त ाने र यां या नावानेनानी काढ यात आली 3) पृ वी शेषा या म तकावर
उभी नसून िमकां या हातावर उभी आहे असे हणणारे सािह यर न लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे यां चे िच असणारे टपाल ितक ट काढू न अ णाभाऊं चा गौरव कर यात
आला
4) सं तां या परं परे त महान सं त तु काराम महाराज यां यावरील टपाल ितिकटे काढून सं त परं परे चा गौरव के ला
5) महा मा फु ले आिण िशवाजी महाराज यां चे सं सदे या ां गणात अटलजी सरकार या काळातच उभे रािहले आहेत.
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मु ि लम समाजा या संदभात मुं डे यां ची भू िमका:
इस.1995 या िनवडणुक म ये काँ ेसवा यां ना पराभव वीकारावा लागला. कारण काँ ेस राजवटी या काळात रा यात महागाई बेरोजगारी ाचार वाढलेला होता. याला
आळा घाल यासाठी महारा ातील जनतेने िशवसेना व भारतीय जनता प ा या हातात स ा िदली होती. शासन स ेवर आ यानं तर ी जोशी व मुं डे यां नी जनते या
क याणासाठी िविवध योजना राबिव या. यामुळे महागाई, बेरोजगारी, जातीय दंगे इ यादी सम यां ना आळा बसला. महारा ातील िहंद ू लोकां सोबत मुि लम लोकां या
सं दभात देखील शासनाने मह वपूण िनणय घेतले. मुि लम समाजाला धािमक सामािजक शै िणक वातं य िदले. भारतीय जनता प ाने महारा िहं द ू-मु लीम पाट दिलत
कोण याही धमाचे सोबत वेगळे वतन के ले नाही. सव धम यां ना सोबत घेऊन जा यात यश वी ठरले.
गोपीनाथराव मुं डे यां नी कायम आर णा या बाजूने भूिमका घेतलेली होती. मं डल आयोगा या सं दभात देखील यां नी समथन िदले आिण मागासवग यां या सम या
सोडिव यासाठी पावले उचलली आिण सामािजक यायाची भूिमका घेतली यासं दभात मुं बई टाई स म ये िद. 02 जुलै 2006 रोजी मुं डे यां नी वतः या श दात आर णाबाबत
भूिमका प के ली. माझी भूिमका आर णा या बाजूने राहील. मी वतः वं जारी समाजाचा आहे हणून नाहीतर मला सामािजक यायाची भूिमका मा य आहे हणून माझी
धारणा िव ानिन आहेत यामुळे मु यमं ी असलेले मनोहर जोशी गणपती दूध िपतो असं हणत असताना मी मा तसं हट लं नाही. मी नामां तराची भूिमका घेतली बं जारा
वं जारी सं दभात सामािजक यायाची भूिमका असूनही छोट् या लाभां साठी भां डू नये असे माझे मत आहे.
बं जारा समाजाला एक बोलावून माझी भूिमका मां डली यामुळे मग ओबीसी, भट या िवमु जाती जमातीतले अनेक जण भाजपात आले . मं डल आयोगा या वेळी
देशभरातील पडसाद उमटले होते. िशवसेनेची भूिमका ही आर णा या िवरोधी होती, पण के वळ भाजपाने आर णा या बाजूने घेतले या भूिमके चे लाभ िशवसेनेलाही झाला.
हे ही खरे च सामािजक याय आिण यासाठी आवाज उठवणार काय भूिमका आहे. पूव पासून समाजात उ च नीच असा भेदभाव आहे यात ,उ च वगाने समाजात या
खाल या वगाला िश णापासून दूर ठे वले . आजही मागासवग आिथक व सामािजक ् या दुबल आहे. समानतेची भावना यां यािवषयी नाही यामुळे खाल या वगाला
गुणव े या आधारे सं धी दे यासाठी आर णाची आव यकता आहे. यां ना सश कर यासाठी आर ण हवेच आहे. अशी खं बीर भूिमका गोपीनाथराव मुं डेनी घेतली होती.
समारोप:
गोपीनाथरावजी मुं डे यां नी शेतीतील उ पािदत मालाला रा त भाव िमळाला पािहजे यासाठी सं घटन सं घटना मक काय क
े ले. शेतीमालाला रा त भाव िमळवून दे यासाठी
शेतक यां ना उ ु क न यां ना याय िमळवून दे याचा य न के ला. ितथे इथेलावं िनिमतीचे तं ान महारा ात आण याचे काम कोणी के ले असेल तर ते मुं डे यां नी होय.
इथनौल िनिमती या तं ाना या वापरा माणे खाजगी साखर कारखा यां ची सं क पना आणून वावलं बी कर याचे काय यांनी के लेले आहे. अितवृ ीमुळे गोदाकाठ या
लोकां ना महापुरा या िवळ यात अडक याची पाळी आली यां चे दुःख कमी कर यासाठी यां चे अ ू पुस यासाठी मानिसक आधार दे यासाठी इतके च न हे तर यां ना याय
िमळवून दे यासाठी मुं डे यां नी गोदा प र मा काढली. प र मेतील सवसामा य जनते या क याणासाठी आप या हयातीत यां नी अनेक सं घष या ा काढ या.
महागाई, शेतक यां या आ मह या, दहशतवाद, ऊसतोड कामगारां चा , यासार या सम या कमी झा या पािहजेत यासाठी गोपीनाथराव मुं डे अहोरा य न करीत होते.
अनुसिू चत जाती व अनुसिू चत जमाती माणे भट या-िवमु ां ना ही याय िमळाला पािहजे ही भूिमका घेऊन भट या-िवमु ां या िवकासासाठी यां नी अथक य न के ले.
सामािजक बां िधलक ची भूिमका घेऊन काय करणा या मुं डे यां यावर समता वातं य बं धतु ा या मू य णालीचा भाव अस याचा यय येतो. या माणे असं य े ां म ये काय
करणारे राजकारणी, समाजकाय करणारे हे एक अ पैलू यि म व आप या मराठवाड् याला लाभले हे आपले सवाचे अहोभा य आहे.
िन कष:
1) गोपीनाथराव मुं डे एक अलौिकक यि म व अस याचे िनदशनास आले.
2) तळागाळातील व बहजन लोकसाठीची चं ड तळमळ यां या कायातून आढळू न येते.
3) शेतक यां ना पुरेपू र समजून घे याचा य न करणार कृ ितशील नेता अस याचे आढळू न आले.
4) पाणी टँकर मु गाव क न मिहलां ना िदलासा िमळववून िदला.
5) मागासवग य समाजाला मानस मान िमळवून देऊन, यां नी या समाजातील सं त, सािहि यक, नेते यां चा यथोिचत म।नस मान घडवून आणला.
6) राजकारणाचा यो य उपयोग करणारे नेते हणून ओळख झाली.
सं दभ :
1) मुं डे गोपीनाथराव यां या िवषयीची गुगल वरील मािहती.
2) मुं डे गोपीनाथराव यां चे अ य ीय भाषण अकोला- िद.28., 29 नो हबर 1997
3) कु लकण रघुनाथ- शेतकरी चळवळीतील तीन दशके .
4) िशवरा य(महारा शासन ), िद. 1 जानेवारी 1999 पृ मां क 78
5)www.gopinnathmunde.in
6) ा.डॉ.बाबासाहेब शेप -गोपीनाथराव मुं डे जीवन आिण काय (1949-2006), िच मय औरं गाबाद काशन िडसबर 2018

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 194

48
"महारा ातील दू र ी नेतृ व "लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां चा राजक य जीवन सं घष
चे तन ध डीराम घु ले
सं शोधक िव ाथ ,
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर राठवाडा िव ापीठ, औरं गाबाद.
तावना भारताला वातं य िमळा यानं तर भारता या राजकारणात कॉं ेस हाच एक बळ प होता यामुळे भारतात वातं यानं तरकाँ ेसचेच मह व वाढू लागले परं तु याच काँ ेसचे
येय वातं य ा ी होते पण १९४८ नं तर. काँ ेस या ने यां चे वाथ धोरण यामुळे काँ ेस प ात न जाता गोपीनाथराव मुं डे यां नी वतःची ितमा उं चावलीव िन कलं क या
ने याने न याने िश णाचे आिण राजकारणा या शु ीकरणाचे तां डव िनमाण के ले यामुळे भारतीय जनता प ाचे मह व वाढायला लागले वतः गोपीनाथराव मुं डे यां नी प ाचे
मोठमोठाले पदे िमळिवली तसेच भाजपा आिण िशवसेना सरकारम ये उपमु यमं ी हणून काम पािहजे तसेच उ ोग व ऊजामं ी गृहमं ी हणून पण काम पािहले २००९ म ये
पिह यां दा बीड लोकसभा मतदारसं घातून लोकसभेवर िनवडू न गेले आिण २०१४ या िनवडणुक नं तर क ात भारतीय जनता प ाकडू न क ीय मं ी पण झाले गोपीनाथराव मुं डे
यां यामुळे नवनवीन सं क पनां चा भारतीय राजकारणात उगम झाला
तुत सं शोधन हे महारा ातील दूर ी नेतृ व लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां चा राजक य जीवन सं घष असून िवषयाची यापकता ल ात घेता लोकनेते गोपीना थराव
मुं डे यां चे भारतीय राजकारणातील जीवनसं घष हे काय े िनि त के ले आहे
सं शोधनाचे उि े - ( objective )
१) गोपीनाथ मुं डे यां नी सवसामा य लोकां साठी के लेले काय तपासणे
२) गोपीनाथ मुं डे यां नी राजकारणा बरोबर लोकक या-चे के लेले काय यां चा आढावा घेणे
३) गोपीनाथराव मुं डे यां नी शु राजकारणाबरोबर तळागाळातील लोकां या िश णासाठी के लेले काय तपासणे
सं शोधनाचे मह व –
या सं शोधन िनबं धातून गोपीनाथ मुं डे यां नी अितशय ितकू ल प रि थतीत राहन वतःचा वाथ बाजूला ठे वनू अितशय िन पॄहपणे राजकारण के ले कु ठला पण मान पाण
िकं वा पैसा हे सव बाजूला ठे वनू राजकारणाबरोबर सामािजक , शै िणक काय के ले गोपीनाथरावां नी आप या सं साराचा िवचार न करता " आपला सं सार हणजे महारा ातील
सव घटकां ना याय िमळवून देणे " तसेच भारता या व महारा ातील राजकारणाचे
शु ीकरण करणे हेच काम गोपीनाथराव मुं डे यां नी िव ा याशी दशेपासून आयु या या शेवट या णापयत के लेले िदसनू येते
गृ हीतके १) गोपीनाथरावां ना राजकारणाचे शु ीकरण तसेच भारतात एकछ ी भारतीय जनता प ाची स ा आण यासाठी व महारा ात सरकार भारतीय जनता प
+िशवसेनाआण यासाठी गोपीनाथराव यां चे काय अितशय मह वाचे आहे
२) दुगम भागातील तसेच सवसामा य जनतेसाठी गोपीनाथरावां नी मेहनत घेऊन व जनसं पक क न राजकारणचे मह व लोकां पयत पोहोचिवले
सं शोधनाचा िव े षणा मक आढावा लोकनेते गोपीनाथ राव मुं डे हे भारतातील अ यं त हशार मराठी राजकारणी होते यां ची राजकारणाची सु वात हे यां या महािव ालयीन िश णापासून झाली
यां चे ाथिमक िश ण गावातच िज हा प रषदे या ाथिमक शाळे तच पूण झाले व महािव ालयीन िश ण योगे री िश ण सारक सं थेचे वामी रामानं द तीथ महािव ालय
आं बेजोगाई महािव ालय येथे पूण झाले. वामी रामानं द तीथ या महािव ालयात िशकत असताना यां नी िव ापीठ ितिनध ची िनवडणुक याच महािव ालयात िशकत
असताना यां ची मोद महाजन यां या बरोबर मै ी झाली यां यावर रा ीय वयं सेवक सं घाचा भाव पडलेला होता यामुळे या दोघांनी प ाचा चार ामीण भागात करायला
सु वात के ली व या जोडी या झं झावाती चाराने सव महारा ात जागृती िनमाण झाली या जोडीने िवदभ मराठवाडा पि म महारा , चं ड माणात सभा घेऊन भारतीय जनता
प व वतः या िवचारां चा चं ड भाव िनमाण के ला आिण मराठवाड् यात काँ ेस या िव भारतीय जनता प बळकट के ला गोपीनाथराव मुं डे यां नी पिह यां दा रे नापु र(
उजनी ) या गटातून िज हा प रषद िनवडणूक लढिवली नं तर ते याच गटातून १९८०िनवडु ण पण आले १९९०ते १९९५ पयत कायरत रािहले या अगोदर १९८०ते १९८२
गोपीनाथराव भाजपा युवा मोचाचे देश अ य व नं तर भाजपाचे रा ीय उपा य झाले व युतीची स ा महारा ात आ यावर गोपीनाथराव मुं डे महारा ाचे उपमु यमं ी झाले
व २००९ म ये ते पिह यां दा लोकसभेवर िनवडू न गेले बीड िज हा प रषदेची िनवडणुक उजनी मतदारसं घातून ते महारा ात सवात जा त मतां नी िनवडू न आले याच वेळी
महारा ात िवधानसभे या िनवडणूका चालू झा या आिण बीड िज ातून गोपीनाथ मुं डे साहेबां नी मोटरसायकलव न भाजपासाठी चार के ला आिण या वेळी भाजपाचे १४
आमदार िनवडू न आले मुं डे साहेबां ची धडपड व काम ल ात घेता १९८० भारतीय युवा मोचाचे अ य १९८८ ला भाजपचे सरिचटणीस झाले मुं डे साहेबां नी िवधानसभेची
िनवडणूक गेवराई तालु यातून १९८५ लढवली यात यां चा पं िडतराव द ड यां याकडू न पराभव झाला गोिपनाथराव मुं डे यां नी१९८७ म ये यां नी शेतक यां या ावर
महारा ात कजमु चा मोचा काढू न शासनास कजमु कर यास भाग पाडले हा मोचा भारतीय राजकारणातील भाजपाचा इितहासा मधील सवात मोठा मोचा आहे
समाजातील अनेक आं दोलने हातात घेतली.
लोकां ना भाजपा हा ा हणां चा प वाटत होता पण साहेबां नी डाग पुसनू तो सवसामा य जनतेपयत िनला मतदानासाठी मुं डे साहेबां नी ओबीस ना जवळ के ले व
१९९२ ते १९९५ गोपीनाथरावां नी िवधानसभेचे िवरोधी प नेते हणून काम बिघतले याच काळात मुं डे साहेबां नी िवरोधीप नेते असताना राजकारणा या गु हेगारीचे िवरोधात
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यां नी आवाज उठिवला अनेक अ यासपूण प तीने मां डू न िवरोधी प ने यां ची नवीन ितमा िनमाण के ली याच काळात मुं डनी साहेबां नी मुद ् ाचे राजकारण व बेरजेचे
राजकारण सु के ले मं डल आयोग आर ण शेतक यां चे
यां यावर चं ड भर िदला गोपीनाथराव मुं डे यां या जीवन वाहातील १९९० ते १९९५ हा काळ चं ड
भरभराटीचा काळ मानला जातो याच काळात गोपीनाथराव मुं डे यां नी शरद पवार यां चे िव जोरदारआघाडी उघडली आिण पवारां ना जेरीस आणले राजकारणा या गु हेगारी
कर याचा मु ा घेऊन सं पणू रा यभर दौरा करीत शरद पवारां िवरोधात जनमताचा पािठं बा िमळिवला जे.जे ह याकां डातील आरोपी शरद पवारां बरोबर िवमानात होते हे िस पण
क न दाखिवले होते .
जळगाव मधील से स कॅ डं लची के स पण मुं डे यां या पुढाकारानेच झाली प पू कलानी चा पैशाचा ाचार उघडक स आणला गोपीनाथ मुं डे यां नी या वेळी
राजकारणाचे गु हेगारीकरण हा श द वापरला व याच वेळी या श दाचा ज म पण झाला व राजकारणात राजकारणाचे गु हेगारीकरण या श दाचा श द योग पिह यां दाच
गोपीनाथ मुं डे यां नी के ला.शरद पवारां नी गु हेगारां ना आ य िदला हे लोकापुढे मुं डे साहेबां नीच मां डले गोवारीचे ह याकां ड वडराई करणफ मुं डे साहेबां नी आवाज
उठव यामुळे लोकां या समोर आले १९९५ म ये राजक य प रवतन झाले याम ये गोपीनाथराव मुंडे यां या सं घष या ेचा िसं हाचा वाटा होता याच काळात यां नी महारा ा या
कानाकोप यात दौरे के ले१९९५ ला मुं डे साहेब यां नी दाखिवले या झुं जार व १९९५ साली महारा ात भाजप-िशवसेना युतीची स ा ये याचा िसं हाचा वाटा बनला १९९५
िनवडणुक त मुं डे साहेबां नी भाजपाला अभूतपूव यश िमळवून िदले या िनवडणुक त काँ ेस प ाला धुळ खावी लागली या २८८ पैक १३८ जागा भाजप + िशवसेना व ८०
जागा वर कॉं ेसला समाधान मानावे लागले याच वेळी महारा ाचे उपमु यमं ी गोपीनाथ राव मुं डे बनले यां या कारिकद त गोपीनाथरावां चा कुशल शासक हणून
नावलौिकक होता गोपीनाथरावां नी महारा ात ऊजा व गृह खाते सां भाळले रा यातील लोकां चे मां डणारा तरफदारआमदार हणून गोपीनाथ रावां चा नाव लौक क आहे
यां या काळात यां नी गु हेगारीवर िनयं ण िमळिवले िवजिनिमती कर यावर भर िदला शासन प तीवरच छाप पाडली या अनुभवा या जोरावर २००९ साली ते पिह यां दा
लोकसभेवर िनवडू न गेले या िनवडणुक त गोपीनाथरावां या क या पं कजा मुं ड(े पालवे ) चारात उतर या हो या व रमेश कोकाटे यां चा १ लाख ४० हजार ९५२ मतां नी पराभव
के ला याच काळात ३०० गावां ना सभा घेत या ४०० गावां ना भेटी िद या यातून गोपीनाथराव मुं डे यां चे नेतृ व गुण िस झाले.
२०१४ या लोकसभे या िनवडणुकां ची जबाबदारी ( महारा ा या लोकसभा िनवडणूक ) गोपीनाथराव मुं डे यां यावर ती होती व ती यां नी यश वीपणे पार
पाडली थमच एका मोठ् या िहंद ु ववादी प ाला सं पणू भारतात िस ी आिण स ा िमळवून दे याचा गोपीनाथराव मुं डे यां चा िसं हां चा वाटा आहे तसेच साखर कामगारां चे नेते
हणून यां चा नावलौिकक आहे याच काळात साखर कारखा याचे कामगार एक क न साखर कामगार सं घटनेचे एक जाळे महारा भर यांनीच पसरिवले यां नी साखर
स ाटां नबरोबर आं दोलन क न यां नी कामगारां ना याय िमळवून िदला गोपीनाथरावां ना नारायण राणे यां यासारखे अन
ेक वेळा गाजर दाखवून पदां ची लालुच दाखुन काँ ेसकडे
खेच याचे काम के ले पण गोपीनाथरावां नी भाजपा या सवागीण िवकासाचा िवचार के ला गोपीनाथराव उपमु यमं ी असताना यां नी मुं बईमधील टोळीयु न के ले गुं ड
टो यां चे कदनकाळ अशी ितमा बनली त कालीन मु यमं ी दाबून टाक याची एक पण सं धी यां नी सोडली नाही मराठवाडा िव ापीठ नामांतर चळवळीत गोपीनाथ मुं डे यां ची
मोलाची भूिमका होती भारताचे पं त धान पदी िवराजमान हो याची यां नी सं धी िमळू शकत होती पण महारा ाची श िद लीत िदसायला पािहजे महारा ा या राजकारणाला
िद ली नेहमीच यसन घातली िद लीकरां या कारवायां ना िनयतीने कायम साथ िदली यावेळी महारा ाचे नेतृ व भावी हायला लागले या या वेळी िद लीने ते सं पिवले
हा कडू पं ण सं य इितहास मा यच करावा लागतो गोपीनाथरावां ना पण असेच सं पवले होते
िन कष १) गोपीनाथराव मुं डे यां चे भारतीय राजकारणात चं ड मह वाचे काम हणजे देश या प ाची स ा ( काँ ेस ) धुळीत िमळू न एका नवीन प ाचे सरकार महारा भारतात
स ेवर आणले
२) गोपीनाथराव मुं डे यां यामुळे भारतीय राजकारणात नवनवीन सं क पनां चा उदय झाला
३) गोपीनाथराव मुं डे यां नी जात-पात न पाहता सवाना समान याय िमळावा यासाठी सवच मतदारसं घाम ये सभा सं पक क न जनजागृती के ली
४) गोपीनाथ मुं डे यां चे भारतीय राजकारणात िवशेष मह व हणजे अखं ड िहंद ु थानात एका िहंद ु ववादी प ाची स ा आण यासाठी सभा मोच जनजागृती क न भारतीय जनता
प ाची स ा ि थर के ली
समारोप गोपीनाथराव मुं डे यां नी जे काय के ले ते महारा ात व भारतात एक नवचैत य व जनजागृती िनमाण करणारे होते लोकां म ये िहंद ु व आिण याय व जनजागृती क न भारतीय
राजकारणात यां चे मह व लोकां या ल ात आणून िदले पण यातून भारतीय जनता प ाची स ा भारतात व महारा ात स ेवर ती आणली
सं दभसुची १) पं कजा मुडं े-पालवे , लोकनेता , अमेय काशन २) बीड िज हा गॅझेिटअर
३) गोपीनाथराव मुं डे गुगल िविकपीिडया
४) गोपीनाथराव मुं डे यां ची भाषणे
५) पं कजा मुं डे व मोद महाजन यां ची भाषणे
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मै ी जगतातील भी माचाय लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे

ा. डॉ. रामकृ ण बदने
ामीण महािव ालय वसंतनगर,
ता.मुखेड िज.नांदेड

मै ी ही जीवनाला प रपूणता दान करते. यामुळे ती समाजात अनंत काळापासून चालत आली आहे. देवादीकामां म ये
ही राम -सु ीव,कृ ण- सुदामा,कृ ण-अजुन यांची उदाहरणे ाितिनिधक व पात पाहता येतील. संत नामदेव आिण
ानदेवां या मै ीतून जनक याणा या कळवळा ज माला आला. हीच मै ी दूध पा यातही पाहायला िमळते. पसायदानात
संत ाने रांनी जाणीवपूवक भूता पर परे जडो मै जीवांचे अशी मागणी मािगतली आहे. कारण इतर ना यांपे ा मै ीतील
िज हाळा अिधक असतो. माय बाप व लेकरा या ना यात जरी ेम असले तरी अंतकरणाचा एक क पा माय बापांसमोर
उघडता येत नाही.आई-वडील हे आपणास ई राने दलेले असतात पण मै ीम ये तसे नसते िम ासमोर तो बंद क पा खोलता
येतो. कवा आप या िवचारा या

बरोबर आपणास मै ी करता येत.े एवढेच क चांग या िम ांची िनवड आपण के ली

पािहजे. अ यथा दुय धन व कणा सारखे िम एक आले क महाभारताचा ज म होतो तर कामदेव व दामदेव एक आले क
अनीतीचा ज म होतो हणून िम ही पारखून घेतले पािहजेत. मै ीिशवाय सुख ा होत नाही यासाठी एक सं कृ त सुभाषीत
फार िस

आहे -

आल यस् कु तो िव ा l
आल यस् कु तो धनम् l
अधनस् कु तो िम म् l
अमी स् कु तो सुखम् ll
या लोकांना आप या आयु यात चांगले िम शोधता येतात व हे िम ते जीवनभर टकवतात तेच आयु यात मोठे झालेले
दसतात.असेच मै ी या जगातील भी माचाय हणजे व.लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब. यां या आयु यातील
िम वाब ल आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
ाथिमक व मा यिमक िश ण घेताना बालिम

हणून एकनाथ मुंडे जे वतः यां याच गावातील होते यां याबरोबर

यांनी पिहली ते दहावीपयत शाळा िशकली तसेच इय ा आठवीत असताना ते परळीतील िव णू मुंडे नावा या
वगिम ाबरोबर मवर राहत होते ते ही यांचे िम होते.
"मा यिमक िश ण घेत असताना अशोक सामत, ीराम जोशी, बाबासाहेब पाठक, अशोक मुळजकर, सुभाष दगडगुंडे
इ यादी यांचे वगिम होते."०१
याव न एक गो ल ात येते क यांनी िव ाथ जीवनातील आप या िम ांना पुढे आयु यभर जोडू न ठे वले.
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अंबाजोगाई येथे महािव ालयीन िश णासाठी आ यावर यांची मै ी मोद महाजनांसी झाली आिण इथूनच खर्या
अथाने यां या जीवनाला खरी कलाटणी िमळाली. मोद महाजनां या मै ीब ल यांनी िडसबर २०१३ ला टी. ही.-९ या
दूरिच वाणी वािहनीला दले या मुलाखतीत हटले होते"मी मा कु ठ याही राजक य प ात कवा संघटनेत न हतो तरीही मोदजी माझे जवळचे िम होते.कॉलेजम ये आमचे
पॅनल वेगवेगळे असले तरी आम यात मै ी फारच चांगली होती."०२ ही मै ी पुढे आणखी घ घ होत गेली.या मै ीचे
पयावसान नंतर महाजन साहेबां या भिगनी आदरणीय

ाताई यां याशी यांचा िववाह झाला. मुळात मोद महाजन

अखील भारतीय िव ाथ प रषदेचे काम करायचे यापासून सु वातीला गोपीनाथराव दूरच होते पण नंतर िम ा या
सहवासामुळे यांनी ती िवचारधारा वीकारले.पुणे येथे िवधी महािव ालयात िश णासाठी गे यावर यांनी इं दरा गांध नी
लागू के ले या आणीबाणी या िवरोधात लढ याचे ठरवले व जय काश नारायण यां या संपूण ांित साठी दोन मिहने भूिमगत
रा न काम के ले नंतर दो ही िम ांना पकडू न हसूल व नािशक या जेलम ये ठे व यात आले. दोघेही जीवाला जीव देत
असत.पुढे भारतीय जनता पाट त दो ही िम ांनी सम वयाने देश व रा य पातळीवरील अनेक पदे भूषिवली. हे िम मुंबईत
एस.पी. रोड वरळी येथील पूणा अपाटमटम ये एकाच इमारतीत रहात असत. मोद महाजन आिण गोपीनाथराव हे मे णे या
ना यापे ा िम

हणूनच अिधक जवळीकतेने

वागले. ज हा मोद महाजनांवर यां या वतः या भावानेच गो या झाड या.र बंबाळ झाले या अव थेत शु

हरपत

असताना महाजन हणाले होते-"माझा गो या कु ठं आहे? याला लवकर बोलवा"०३ यातून मे णे पणा या ना यापे ा मै ीच
काळजातलं एक नातं दसून येत.ं आपला िम असा अचानक सोडू न गे यावर कधीच डो यात पाणी न आणणारा हा ढा या
वाघ ढसा ढसा रडला व यानंतर यांना अनेक तरावर संघषही करावा लागला वेळोवेळी यांना आप या महाजन नावा या
िम ाची आठवण येत रािहली व थो

ाच दवसात गोपीनाथरावजी ही वगात आप या िम ां या भेटीला िनघून गेले.

गोपीनाथरावजी यां या जीवनातील दूध व पा यासारखी मै ी असणारा दुसरा िम

हणजे वग य लोकनेते

िवलासरावजी देशमुख. यां यासोबत या मै ीब ल गोपीनाथरावांनी वतः या साठा ा वाढ दवसािनिम भावना
करताना हटले होते-"पु या या लॉ कॉलेजम ये वेश घेतला होता.अॅड. भा कर आ हाड यांनी ला◌ॅ या ितस या वषात
िशकणा या िवलासरावांची ओळख क न दली ते हापासून आमची मै ी कायम झाली. मै ीत राजकारण आडवे येऊ दले
नाही. काही

ांमुळे राजक य संघष िनमाण झाला पण यामुळे कटुता येऊ दली नाही.पुढे लातूर िज हा बँके या

िनवडणुकांनंतर िवधानसभेची िनवडणूक आली.पर परिवरोधी खूप चार के ला कायक या या मारामा या झा याने
आम यात कटुता आली होती नंतर ते मु यमं ी झाले आमचं संभाषण मोजकच हायचं एके दवशी यांचा फोन आला
तुम या मतदारसंघात तहसील कायालयाचे उ ाटन आहे तु ही उपि थत रािहले पािहजे असे मला वाटते खरे तर यांना
िनमं ण दे याचे टाळता आले असते. फोनने आम यातली कटुता िव न गेली."०४ पुढे बोलताना गोपीनाथ रावजी हणाले
क 1980 ला दोघेही एकदाच िवधानसभेत आलो.यानंतर िवलासराव,मी व गंगाधर वामी असे आमचे ि कू ट जमले आ ही
कु डू वाडी पयत रे वेने व नंतर मुंबईला बसने जात असू.जु या िवधानसभेसमोर इरा याचे हॉटेल होते तेथे जेवायलाही ितघे
िमळू न जायचो. १९९९ ला युतीचे सरकार गेले व िवलासराव मु यमं ी झाले सरकार गे याचे दुःख होते पण िम मु यमं ी
झा याचा आनंद होता. मला वै नाथ साखर कारखाना काढ याची व सहकारात ये याची ेरणा ही सु ा िवलासरावांनी
दली.
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गोपीनाथरावजी भारतीय जनता प ाचे नेते असले तरी सवच प ातील नेते आिण कायक यासी यांचे

ेहाचे आपुलक चे

नाते होते.मै ीला जपणारा नेता हणून यांची याती होती." दवंगत िवलासराव देशमुख आिण गोपीनाथ राव मुंडे यां या
मै ीचे तर अनेक क से िस

आहेत दोघे ही वेगवेग या प ात होते मा दोघां या मै ीत कधीच अंतर पडले नाही हणून

िवलासराव गेले ते हा मुंडे यांना आपला द
ं का आवरणे श य झाले नाही. दोघांचेही िज हे शेजारी शेजारी,दोघेही िज हा
प रषदेवर एकाच वेळी िनवडू न गेले.1980 म ये दोघेही एकदाच आमदार झाले.तसे पाहायला गेले तर दोघांची मै ी हावी
असा कोणताही समान धागा या दोघांम ये न हता गोपीनाथराव मुंडे गरीब शेतकरी कु टुंबात ज माला आले होते तर
िवलासराव देशमुख ऐ यात वाढले होते.गोपीनाथराव इतर मागासवग य समाजातून आले होते तर िवलासराव

थापीत

मराठा समाजातून,गोपीनाथराव हदु ववादी संघप रवारसी जोडलेले तर िवलासराव धमिनरपे िवचारांना ाधा य देणारे
होते.सवच बाबतीत दोघांम ये िवषमता असतानाही यां या मै ीत कधीच अंतर पडले नाही. दोघां याही जीवनात सुखाचा
कवा दुःखाचा ण असला तर ते एकमेकांना िवसरत नसत.हे दोघे पिह यांदा आमदार झाले यावेळीचा क सा फार िस
आहे.1980 साली गोपीनाथराव व िवलासराव दोघेही िवधानसभेची िनवडणूक लढवत होते. मुंडे भाजपतफ िनवडणूक
लढवत होते व िवलासराव काँ ेसचे उमेदवार होते. दोघेही दोन वेगवेग या प ाकडू न िनवडणूक लढवत असले तरी
एकमेकांना मदत करत होते. दोघेही िनवडू न आले िवधानभवनात पोहोचले. गोपीनाथराव पांढरा लगा आिण झ बा घालून
आले होते, िवलासराव तसाच पांढरा लगा आिण झ बा घालून आले होते फरक इतकाच होता तो हणजे िवलासरावांनी
यावर का या बंद ग याचे जाके ट घातले होते. दोघे समोरासमोर आले आिण एकमेकांना िमठी मारली. दोघेही देखणे
होते,बाजू या लोकांनी सांिगतले "दोघे सारखे दसता फरक एकच िवलासराव तु ही जा कट घात यामुळे जरा वेगळे दसत
आहात. दुस या दवशी सभागृह सु

हो यापूव पु हा दोघे जण भेटले. आजूबाजूला इतर आमदारांचे क डाळे होते.इत यात

िवलासरावांनी आप या पीएला इशारा के ला पीए जवळ आला तशी िवलासरावांनी या या हातातील बॅग घेतली ती
उघडली आिण आपण जसे जा कट घातले होते तसेच यांनी बॅगेतून काढले आिण मुंडे यां याकडे सोपिवले ते मुंडे यांना
घालायला लावले. पु हा कडकडू न िमठी मारली आिण उपि थत आमदारांना िवचारले आता दसतो का आ ही सारखे? सव
जण खळखळू न हसले ते हापासून गोपीनाथ मुंडेही जॅकेट घालू लागले. दीड वषापूव िवलासरावांचे िनधन झाले ते हा मुंडे
साहेबांनी ही आठवण सांिगतली आिण मी या या वेळेला जॅकेट घालतो ते हा िवलासरावांची आठवण येते अशी कबुली
यांनी दली."०५
दोघांनीही राजक य साठमारीत हे नाते टकवून ठे वले.दोघेही खूष िमजाज, दलदार,भाषणात एकमेकांना टप या मार यात
यांना मजा येई. दोघांनीही माणसांचा कं टाळा कधीच के ला नाही व संकटांना घाबरले नाहीत. चेह यावरील हा य कधीच
मावळू दले नाही.ते लोकि यते या मागे लागले नाहीत लोकि यता यां या मागे लागली. महारा ात जिमनीसी नाते
सांगणारे अपार जनसमथन लाभलेले, गरीब, शेतकरी,दिलतां या रा ीय तरावरील आवाज असलेले हे दोन िम होते.
मुंडे साहेबांना मंि पद िमळा यावर जयंत पाटील यांनी यांना अिभनंदन हणून फोन के ला व तु हाला िवलासरावांचे खाते
िमळाले आहे असे हट यावर गोपीनाथराव हणाले होय मला या खा या या मा यमातून िवलासरावांचे अधवट रािहलेले
व काम क न पुण करावयाचे आहे. राजकारणात िवचारसरणी िभ असली तरी मुंडे आिण देशमुख यांची मै ी शेवटपयत
अगदी िनखळ आिण िनमळ रािहली.रा या या आिण देशा या राजकारणातील या दोघांनी आपली मै ी कधीही दडवून
ठे वली नाही आिण मै ीत राजकारण नाही येऊ दले.
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यानंतर यांचे िम व
स याचे कॅ िबनेट मं ी छगन भुजबळ यां यासी ही होते.दोघांचेही पा रवा रक संबंध होते. एकमेकां या सुखदुःखात ते
िहरीरीने भाग घेत.दोघांचे प वेगळे . भुजबळ सु वातीला िशवसेनेत व नंतर रा वादीत होते. पण प कधीही यां या
मै ीत आडवे आले नाहीत. इतर मागासवग य समाजाचे हे दो ही नेते.छगन भुजबळ हे माळी समाजाचे अस यामुळे ते
ब जन हणून दोघेही इतर मागासवग य चळवळीत एक काम करीत असत. छगन भुजबळ हणत असत क ओबीसी
ावर आ ही दोघे भाऊ होतो. या
नाही.दोघेही उ कृ

ाब ल आपापले प आप याला जाब िवचारतील याची तमा दोघांनीही बाळगली

व े होते, अनेक काय मात एकमेकांवर को

ा कर यात पटाईत होते.आप या मै ी ब ल बोलताना

छगन भुजबळ हणाले क "नुक याच झाले या (१९१४ ) या लोकसभा िनवडणुक त मी हरलो.महायुतीचे ४२ खासदार
िनवडू न आले.भाजपम ये ज लोष सु असताना मुंडनी आठवणीने मला फोन क न धीर दला.ब जन कधी पराभवाने
डगमगत नसतात ते फिन स प या माणे राखेतून भरारी घेतात हे यांचे बोलणे मी कधीच िवस शकत नाही."०६ ओबीसी
चळवळीत मुंडे हे माझे नेते आहेत असे भुजबळ हणत असत.खरेच मुंडे साहेब गे यानंतर या ब जना या ने याला जेलम ये
राहावे लागले ते हा के वळ महारा ातच नाही तर संपूण देशात आज गोपीनाथराव असते तर भुजबळांवर ही वेळ आली
नसती अशा भावना

के या. आप या विडलां या मै ीचा धागा पकडू न माजी कॅ बीनेट मं ी पंकजाताई मुंडे यांनी

भुजबळांना दवाखा यात जाऊन वा अ य वेळी धीर दला.
उदयनराजे भोसले हे मुंडे साहेबांचे जीवलग िम . छ पती िशवाजी महाराजां या पिह या वंशजाला पिहली राजक य
संधी दे याचं कामही गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी के ले होते. कृ णा खोरे िवकास महामंडळाचे उपा य के ले होते नंतर महसूल
रा यमं ी के ले होते पु हा राजनी प सोडला तरी यांची मै ी वाढत गेली. मुंडे साता यात आ यानंतर आवजून उदयनराजे
यांना भेटायला जायचे आिण उदयनराजे प ाची भीडभाड न बाळगता मुंडे यांची गळाभेट यायचे.
मनोहर जोशी देखील मुंडे साहेबां या आिण यां या मै ीब ल सांगतात १९९५ म ये युती स ेवर आली.मी मु यमं ी
झालो.मुंडे उपमु यमं ी झाले.युती अभे

ठे व यात महाजनांचा एक नंबर होता तर मुंडे यांचा नंबर दोन. स ेत असताना व

िवरोधी प ात असताना आम यात अनेक वेळा काही मु ांवर वाद झाले.मतभेद झाले,काही वेळा तर आमचे भांडण ही झाले
ते ही आकाशात वीज चमकावी तेवढेच होते. णभर यूती तुटते क काय असे िवरोधकांना वाटत होते पण आ ही तसं कधीच
के ले नाही तर आमचे म ये मतभेद टे पररी तर मै ी परमनंट होती.
माजी क ीय मं ी सुशीलकु मार शदे मुंडे साहेबां या असले या मै ीब ल सांगतात क मुंडे यांचा उमदा वभाव आिण
िम जोड याची हातोटी एवढी िस

होती क १९८६ साली भारतीय जनता प ाचे देशा य

झा यानंतर यांचा

पिहलाच दौरा सोलापूरला होता.येथे आ यानंतर मी यांचे वागत िव ाम गृहावर के ले आिण यांना शेतात रडा पाट ची
मेजवानी दली.
िवजय सह मोिहते पाटलांशी ही यांची अ यंत जवळची मै ी होती.िवजय सहा या आई तर गोपीनाथरावांना आपला
मुलगाच मानाय या. ज हा माढा लोकसभेचे उमेदवार िवजय सह मोिहते-पाटील यांचा िवजय अशी बातमी टी हीवर येताच
मुंडे साहेबांनी दादांना फोन के ला व आपण दोघे ही आता संसदेत जाऊ असे मुंडे हणाले होते. यां या िवरोधात युतीचे
उमेदवार सदाभाऊ खोत उभे असताना देखील व मोिहते पाटील रा वादीचे उमेदवार असताना देखील िवजयानंतर यांना
फोन करावा या मै ीला कती गोडवा हणावा.
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माजी मु यमं ी कै .सुधाकरराव नाईक यां याशीही यांचे अ यंत मै ीपूण संबंध होते. दोघेही मराठे र नेते हणून एक
यां यात समान धागा होता.
मुंडे साहेबांसी असले या मै ीब ल ये काँ ेस नेते यशवंतराव गडाख अनुभव सांगतात क आ ही वेगवेग या प ात
कायरत असलो तरी आम या मै ीत प ीय भेदाभेद आडवा आला नाही. गे या अनेक वषापासून आम याम ये मै ीचे संबंध
होते. आम याम ये घ मै ी कशी होती याचे एक उदाहरण सांगावेसे वाटते ते अहमदनगर िज

ात आले क मला भेटून

प ाची काही कामे आहेत का असे िवचारत असत.आम यामधील मै भाव शेवटपयत कायम रािहला. माग यावेळी
िवधानसभा िनवडणुक साठी उभा रािहलो होतो यावेळी नगर िज

ात कोणालाही पाठवू नका असे यांनी वतः या

प ातील ने यांना सांिगतले होते.सुसं कृ त माणसे राजकारणात यावीत अशी यांची इ छा असायची.
दैिनक पुढारी वृ प ाचे मु य संपादक-डॉ. ताप सह जाधव यांनीही दोघां या मै ी ब ल िलिहले आहे ते हणतात पु या या
िवधी महािव ालयापासून माझा प रचय गोपीनाथरावांसी झाला. पुढे तो वाढतच गेला. मी पुढारी वृ प
चालवायचो.आमची दोघांची िवचारसरणी राजक य वेगळी होती पण मै ीत कधीही वेगळे पणा येऊ दला नाही.पुढारी या
कोण याही काय माला ते आवजून यायचे.
पुणे येथील चतन
ुपचे मुख अिभनंदन थोरात यांनी िलिहले आहे.िवलासरावजी व गोपीनाथरावजी या दोन िम ांचा िम हो याचे भा य
मला लाभले. या दोघां या आठवणी खूप आहेत.
वीण बदापूरकर यांनी ही साहेबांशी असलेली मै ी संघषया ी या पु तकात सिव तर व णली आहे. यात यांनी
गोपीनाथरावजी यां या दोन पु तकां या काशनाला कसे आय यावेळी बोलावूनही आले व िमत्र हणून भरभ न भाषण
दले ते िलिहले आहे.
परभणी येथील िवजय ग हाणे यांची आिण साहेबांची सु वातीला वेगवेगळे प असतानाही मै ी कसी झाली आिण
यांनी एकमेकांना जीवनभर कशी साथ दली या मै ीब ल िलिहले आहे.
मराठवा

ातील यांचे आणखीन एक जवळचे िम

हणजे नांदेडचे संभाजी पवार. या दोघांनी ही मै ीला जीवनभर

जपले.संभाजी पवार शेवटी अनेक दवस दवाखा यात होते ते हा गोपीनाथराव मै ीचा धागा िजवंत ठे वून दवाखा यात कसे
भेटायला येत व आम या प रवाराला कसा धीर देत असत याब ल यांचे सुपु आ.राजेश पवार यांनी एक हदय आठवण
सांिगतली आहे.
यािशवाय राधाकृ ण िवखे पाटील, हषवधन पाटील, जयद अ णा ीरसागर, पतंगराव कदम,

हनाथकर( परभणी)

डॉ. कु कडे, बाळासाहेब गळं बे ,गणपतराव टेकाळे (लातूर) सतीश प क (अंबाजोगाई) जय सगराव गायकवाड या व अशा
कतीतरी लोकांसी यांनी मै ीचे संबंध

थािपत के ले.

क ातही वेगवेग या प ातील यांचे अनेक िम होते असा हा मै ी या जगतातील िभ माचाय हणजे वग य लोकनेते
गोपीनाथ रावजी मुंडे साहेब होत.
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Ykksdusrs xksihukFk eqaMs ;kaps egkjk"Vªkrhy foeqDr HkVD;k tkrh o tekrh fodklkrhy
;ksxnku
Izkk-MkW izdk”k QM
bfrgkl foHkkx izew[k]
Ukox.k egkfo|ky; ijGh oSizkLrkfod %
yksdusrs rFkk dsafnz; xzkefodklea=h uk-xksihukFkjkokaps O;DrheRo cgqvk;keh pkSQsj Lo#ikps gksr-s R;kaP;k
O;DrhegRo xq.k dkS”kY;ke/;s usr`Ro] drqZRo vkf.k oDr`Ro ;k frUgh xq.kkpk feyki gksrk- R;kuh vkiY;k f=xq.kkP;k
lkg;kus laiq.kZ egkjk’Vªkyk la?k’kZ o pGoGhph f”knksjh cgky dsyh Eg.kwu R;kauk ^la?k’kZ;kS/nk^ vls EgVys rjh okoxs
B# u;s- Eg.kwup yksdusrs xksihukFkjko eqaMs egkjk’VªkP;k jktdh; bfrgklkr ;”koarjko pOgk.k Lkkgsc ;kaP;k uarjps
nqljs yksdusrs Bjys vls Eg.kkos ykxsyegkjk’Vª jkT;kpk izkjaHkhiklwupk bfrgkl ifgyk rj rks vusd p<mrkjkauh O;kiysyk fnlrks rjh ns[khy dkagh
drZcxkj jktdh; usR;kuh vkiY;k O;DrheRokpk Blk jkT;krhy jktdkj.k vkf.k lektdkj.kkP;k iVykoj MkSykus
mHkk dsysyk fnlrks- R;ke/;s egkjk’VªjkT;kps ifgys eq[;ea=h ;”koarjko pOgk.k] olarnknk ikVhy] olarjko ukbZd]
foykljko ns”keq[k] xksihukFkjko eqaMs v”kk fnoaxr usR;kaph dk;Z egkjk’Vª jkT;kP;k bfrgklkr dk;e Lej.kkr jgkrhy;”koarjko pOgk.k ;kauh Lora= egkjk’Vª jkT;kph fufeZrh d#u lgdkj pGoG jkcohyh- iapk;r jkT; ;kstuk lq#
dsyh- R;kpcjkscj olarnknk ikVhy ;kauh lgdkj xfreku d#u ra=f”k{k.kkph okV eksdGh dsyh- olarjko ukbZd ;kauh
gfjrdzkarh ?kMowu v.k.;klkBh egRokph Hkqfedk fuHkkoyh- “kadjjko pOgk.k ;kauh jkT;kph vfFkZd ?kMh fuV cloyh
“kwU; vFkZladYi vlrkuk fofo/k flapu izdYi mHkkj.;kps /kkMlh fu.kZ; ?ksrys- lq/kkdjjko ukbZd ;kauh jkT;dR;kZauk
pkaxyh f”kLr ykoyh o jktdkj.kkr uouO;k psgÚ;kauk la/kh vkoxr dsyh- foykljko ns”keqq[k ;kauh vk?kkMh ljdkjpk
da=kVh iWVuZ ;”kLoh jkcoqu jkT;kyk foukvuqnkfur vkf.k da=kVh /kksj.kkph ns.kxh fnyh- yksdusrs xksihukFkjkokuh
jkT;krhy vBjkixM tkrh tekrhlkBh lRrsph nkjs [kqyh d#u eqBHkj yksdkaP;k gkrkrhy lRrsph lq=s
loZlkekU;klkBh [kqyh dsyh- R;kaP;k xzgea=hinkP;k dkGkr egkjk’Vªkrhy xqUgsxkjh{ks= eksfMr dk<qu xzgea=h dk;
d# “kdrks gs jkT;kyk nk[koqu fnys- R;kpcjkscj [kktxh lk[kjdkj[kk.;kph eqgrZes< jksoyh xjhc “ksrdjh oxkZlkBh
vkgksjk= iz;Ru dsys v”kk Fkksj fnoaxr usR;kaiSdh FkksM;k cgqr usR;kaukp yksdusrs gksrk vkys- R;kiSdhp xksihukFkjkoth
;kaps usr`Ro gs vfoLej.kh; /;s;oknh la?k’kZ”khy vlsp gksrsxksihukFkjkoth ;kaps usr`Ro gs d.k[kj iksyknh vlqu fopkjlj.kh Loar= ck.;kph gksrh loZ lekthrhy oxkZyk
lRrsr vkiyk gDd ctkork vkyk ikfgts vlh R;kaph fopkj /kkjk gksrh- okM;k&oLrhoj tkoqu yksdkue/;s
tutkx`rh dsyh- laiq.kZ egkjk’Vª vkiY;k jktdh; pGoGhP;k dsanzLFkkuh Bsoyk R;kaP;k v”kk fufHkZM o dBksj
HkqfedseqGs jktdkj.kkr vk;q’;Hkj izLFkkfirkaP;k fojks/kkr ljdkjphp uOgsrj O;Drhxr Lo#ikrgh enr dsyh- Eg.kwup
R;kapk vknj;qDr ncnck fuekZ.k >kysyk gksrk jktdkj.kkr o lektdj.kkr jks[k Bksd Hkqfedk ekaMqu fojks/kkr
vlrkukgh vusd dkes d#u ?ks.;kr rjcst vlr- lektkP;k o jkT;kP;k fodklklkBh jkT;dR;kZoj ncko Vkdwu
vkiyh Hkqfedk cny.;kl Hkx ikMhr lrr R;kaph Hkqfedk gh egkjk’VªkP;k jktdkj.kkr loZlkekU;kph lRrk ;koh
v”khp gksrhxksihukFkjkoth eqaMs ;kauh vkiY;k jkT;dkjHkkjkP;k dk;ZdkGkr vkiY;k LoPN o ikjn”kZd dkjHkkjkeqGs
yksdkfHkeq[k vls dk;Z dsysys gksrs- iz”kklukP;k ckcrhr rj R;kauh usgeh ldkjkRed fopkj dsyk- Eg.kwup rs
tkLrdkG lRrsr ulwugh R;kaph laiq.kZ idM egkjk’VªkP;k iz”kklukoj gksrh- lokZaxhu mRrd’kZ] lkekftd U;k;]
lerksy fodkl] lRrsps fodsanzhdj.k vkf.k vkBjkixM tkrhpk mRrd’kZ ;kyk dsanzLFkkuh ekuwu jkT;kpk vkf.k
rGkxkGkrhy O;Drhpk fodkl lk/k.;kpk vgksjk= iz;Ru dsyk- R;kauh lektdkj.k vkf.k jktdkj.kkcjkscj d`’kh]
m|ksx] lgdkj] f”k{k.k] laLd`rh] dyk] lkfgR; v”kk thoukP;k fofo/k {ks=koj vkiyh Nki lksMyh- lerksy
jktdkj.k] dq”ky iz”kkld] lkfgR; jfld] mRre oDrk] la?k’kZ ;kS/nk] rRofpard vkf.k dqVwacoRly v”kk fofo/k vaxh
iSyquh R;kaps usr`Ro cgjysys gksrs- Eg.kwup xksihukFkjko egkjk’VªkP;k lkekftd o jktdh; bfrgklkr vf}fr; yksdusrs
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gksrs R;kapk laiq.kZ thouiV gk la?k"kZe; gksrk vkf.k “ksoV ns[khy( Eg.kwu eh R;kaP;k ckcrhr fyfgrks ^^tUekyk ;srkp
eksBs gksoqu ;s.kkÚ;k O;DrhP;k drZqRokps vfo’dkj ?kMoh.;kr vuq#i ifjfLFrhph okV igkr clkos ykxr ukgh R;kaP;k
vYidkyhu dkjdhnhZpk ns[khy iq<hy gktkjks ih<;kauh vH;kl djhr clkok v”kk dk;ZdrhZ R;kaP;k dMqu ?kMwu ;sr
vlrkr vlsp usr`Ro Eg.kts yksdusrs xksihukFkjkoth eqaMs lkgsc gks;-^^
HkVD;k tkrh tekrhph fLFkrh %
Hkkjrh; lekt gk vusd /keZ iap vkf.k iksV tkrhpk leqg vkgs- ,dk tkrhpk nqlÚ;k tkrh”kh FksV
laca/k ukgh- izR;sd tkrhrhy O;Drh Lor%ph tkr brjkP;k tkrhiS{kk osxGh o Js’B ekurks R;keqGs ;k ns”kkr tkrh
varxZr lekursph ca/kqHkokph fdaok lekursph Hkkouk fuekZl gks.;kl vkMp.kh fuekZ.k gksrkr- Hkkjrkr HkVD;k tekrhps
Lora= rRoKku vkgs- R;kuqlkj tekrhrhy yksdkaP;k thou dzekoj loZckcrhr fu;a=.k Bso.kkjk jkT;lRrs'kh lekarj
vlysyh tekrh varxZr tkriapk;rhph Lora= “kklu O;oLFkk vkgs- ;k tekrh o jkT;”kklu ;kaP;k lac/kkpk fopkj
dsyk rj ;k tekrhoj dk;n;kps fucZa/k gs t#j iMysys vkgsr- ijarq dk;|kpk ykHk ;k tekrhauk ?ksrk ;sr ukghxkoxkM;kP;k ijh|kckgsj vlysys HkVD;k foeqDr tekrhps vk.k[kh ,d osxGs tx vusd o’kkZiklqu
miftohdslkBh lrr HkVdr vkgsr vkt R;kauk ikykojps tx vls lacks/krkr- HkVD;k lekrhrhy izR;sd tekrh #<h
ijaijk pkyhfjrh Hkk’kk yksdthou ;k loZ osxG;k fnlrkr- R;kaph cksyh Hkk’kk] laLd`rh] nkxnkxhus] nsonsork]
fookgi/nrh osxosxG;k vk<Gwu ;srkrHkVds foeqDr o “kklukps folaxrh /kksj.k %
Hkkjrkrhy HkVD;k tkrh tekrhph vkMp.k vktgh laiysyh ukgh- fczVh”kkaP;k dkGkr HkVD;kauk
baxztkuh tqYeh dk;nk d#u xqUgsxkj Bjoys gksrs- b-l-1951 e/;s gk dk;nk laiq’Vkr ;sowu R;kaph izR;{k
veyctkouh 1960 lkyh >kyh- Hkkjrkps ifgys iariz/kku iafMr tokgjyky usg# ;kuh gktkjks HkVD;k tekrhP;k
mifLFkrhr lksykiqj ;sFkhy lsVyeasVps rhu rkjsps dqai.k rksMwu daqi.kkrhy xqUgsxkj tekrhuk eqDr dsys- rsOgkiklqu ;k
tekrh foeqDr ;k ukous ?kks’khr dj.;kr vkY;k- okLrfod gk fnol HkVD;k foeqDr tekrhpk eqDrhnhu Bjok;yk
gok izR;{kkr rls >kY;kps fnlr ukghEkgkjk’Vª “kklukus 14 foeqDr tkrhauk o 28 HkVD;k tekrhuk vkj{k.k fnys rsOgkiklqu ;k tkrhtekrhpk y<k
vuqlwfpr tkrhtekrhr lekos'k Ogkok ;klkBh pkyq vkgs- 2004 lkyh dsanzh; eaf=eaMGkr ;koj ppkZ >kyh gksrh rh
lekftd U;k; foHkkxkP;k ek/;ekrqu( ijarq vk|kirjh R;koj dkagh rksMxk fu?kkysyk ukghHkkjr ns”kkr dksV;ko/kh foeqDr tkrh tekrhps dqVwacs vkt R;kaP;k gDdkiklwu oaphr vkgsr- vUu] oL=]
fuokjk] f”k{k.k] jkstxkj vkiY;k U;k; gDdkiklqu oaphr vkgs lqjokrhyk egkjk’Vªkr HkVds foeqDrklkBh] olarjko
ukbZd] xksihukFkjko eqaMs ;kauh dsysys dke vfoLej.kh; vlsp vkgs- HkVD;k foeqDrk lkBhpk js.kds v;ksxkpk vgoky
tj dk;e Lo#ih ykxw >kyk vlrk rj [kÚ;k vFkkZus HkVD;k tekrhuk lkekftd] jktdh; Lokra«; feGwu ?kVukRed
laj{k.k feGkys vlrs- vktgh HkVD;k tkrh tekrhpk fodkl u gksrk R;k ekxklysY;kp vkgsr1961 lkyh egkjk’Vª ljdkjus foeqDr tkrh] HkVD;k tekrhpk vH;kl dj.;klkBh /kkMs lferh xBhr dsyh
gksrh- lnj lferhus dsysY;k f”kQkjlhuqlkj eqG 14 vkf.k HkVD;k tekrhe/khy ewG 28 tkrh g;k vfrF; fHkUu vlwu
R;kauk lrr iksVklkBh HkVdkos ykxrs vkgs R;klkBh loyrhph ekx.kh dj.;kr vkyh R;kuqlkj 1999 e/;s eqG foeqDr
tkrh HkVD;k tekrh ;kapk vuqlqfpr tkrhtekrh e/;s lekos'k djkok vls flQkjl i= dsanzkdMs fnys gksrs- ;koj
dsanz ljdkjus n[ky ?ksr ;k tkrhtekrhlkBh Lora= fu/khph O;oLFkkgh dsyh gksrh- ek= nSuafnu mnjfuokZgklkBh
HkVdarh djkoh ykxrs R;kaewGs R;kauk vkfFkZd rjrwnhpk dkghgh mi;ksx >kY;kps fnlr ukgh- eqykauh “kkGsr ikBor
ulY;keqGs f”k{k.kkP;k izokgkiklwu nqj jgkrkr- foeqDr HkVD;k tkrh o tekrhpk Hkkjrh; jkT; ?kVusuqlkj ekxkloxZ
izoxkZrhy tkrhtekrhP;k ;knh e/;s izos”k dj.;kr ;kok v”kk v”k;kpk vfHkizk; vkfnoklh fodkl ea=ky;kP;k
v/;{krs[kkyh lferh leksj Bso.;kr vkyk- ;k tkrh tekrhe/;s dasnz “kklukus fuf”pr dsysyh vtk vt fud’k
vk<Gwu ;srkr ;kph jkT; “kklukus [kk=h d#u dsanz”kklukyk f”kQkjl dj.;kpk Bjko fo/kkulHksr eatqj djkok vlk
vfHkizk; fnyk- R;kuqlkj 25 ekpZ 2014 jksth lkekftd U;k; foHkkxkus eaf=eaMyk leksj Bsoyk ijarq R;kphgh
vktrkxr veyctko.kh >kysyh ukgh gs fo’ks'k gks;Hkkjrh; Lokra«;kuarj ns”kkr loZ {ks=kr izxrh dsY;kpk nkok “kkludrsZ eaMGh djhr vlrkr- vkt ns”kkus
fofo/k {ks=kr dsysyh izxrh tj [kjh vlsy rj R;k izxrhpk Qk;nk loZ ?kVdkauk feG.ks gs yksd”kkghps eqG rRo
vkgs- ijarq vkt Jhear vf/kd Jhear rj xjhc vf/kd xjhc fnlrkr- ;krhy HkVds foeqDr gs izxrhP;k okV;krhy
ekudjh dk B# “kdsy ukghr ;kpk vktgh myxMk gksr ukgh_____________________________________________
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HkVD;k foeqDrklkBh yksdusrs xksihukFkjko eqaMs ;kaps ;ksxnku %
HkVD;k foeqDrkaupk y<k mHkj.;kps dk;Z xksihukFkjko eqaMs ;kaP;k oVpkyhl vkys- ekxklofxZ; vknhoklh
rlsp HkVD;k foeqDrkauk U;k; feGowu ns.;klkBh R;kauh iz;Ru dsys- HkVD;k foeqDrkaps iz”u lksMo.;klkBh ,dk uO;k
ea=ky;kph LFkkiuk dsyh- ;qrh “kklukP;k dkGkr xksihukFkjko xzgea=h vlrkuk ikj/kh lektkyk 300 ,dj tehu
fnyh- R;kaeqGs lektkrhy yksd izokgkr vkys- HkVD;k foeqDrklkBh vkJe'kkGk okM;k rkaM;koj lq# dsY;k( iq<s R;kauk
xkopk ntkZ cgky dsyk xsyk- xksihukFkjkokauh HkVD;k lektkph fLFkrh gh toGwu ikfgyh gksrh R;kaeqGs gk lekt
ekxs u jgkrk f”k{k.k] lektdkj.k jktdkj.k b- {ks=kr vkxzslj vlkok vkls R;kaps er gksr-s la?k’kZ gk R;kapk
LFkk;hHkko gksrk- dsoG yksdvkuq;;h jktdkj.k dj.;kl R;kapk fojks/k gksrk- jktdh; yksadkuk lkekftd Hkqfedk
?ksrkauk vusdosGk vMp.kh gksr vlrs- ijarq R;kph Hkqfedk r”kh uOgrh Eg.kwup rs cgqtulektklkBh vk/kkjoM Bjysdkj.k vkBjkixM tkrhrhy yksdkauk lkscr ?ksowu tkr vlY;keqGs rs izR;sdkykp vkiys okVr gksrs- fojks/kd ns[khy
R;kapk lUeku djr gksrs1990 e/;s rRdkyhu iariz/kku fOg-ih-flax ;kauh 7 vkWxLV 1990 jksth eaMG vk;ksxkP;k f”kQkjlh ykxq
dj.;kph ?kks’k.kk dsyh ;kosGh ns”kkr vk;ksxkP;k fojks/kh nksu xV iMys rsOgk R;kauh vk;ksxkP;k cktqus Hkqfedk ?ksryh
o vk;ksxkP;k f”kQkjlhuk ikBhcak nsr ;k f”kQkjlh rkRdkG ykxq dj.;kph ekx.kh fo/kheaMGkr dsyh- lektkrhy
lk/kughu] cs?kj] nqyZf{kr] T;kps QDr nksu gkr iksVHkj.;klkBh dke djk;yk ykorkr- rsOgk R;kauk izokgkr vU;klkBh
vkj{k.k gh ,d egRokph mik;;kstuk vlY;kps Bke er R;kauh ekaMys- egkjk’Vªkrhy HkVD;k foeqDr tekrh dsanzkr
vkschlh e/;s ;srkr- R;keqaGs R;kus vkschlh tux.kusoj vH;kliq.kZ er ekaMr ;k ns”kkrhy 54 turk gh vkschlh
izoxkZrhy vlwu l-u-1931 oxGrk 80 o’kkZr ,dnkgh izoxkZph xux.kuk >kkyh ulY;kps y{kkr vk.kqu fnys o
vkschlh tux.kuk gks.;kph xjt O;Dr djr ljdkj njckjh vkokt mBohyk- vkschlh tux.kuk ukdkj.ks Eg.kts
R;kapk lkekftd U;k; ukdkj.ks vls Bke er ekaMys ;k HqkfedseqGs R;kauh /keZfujis{k usr`Rokpk vkn”kZ lokZleksj mHkk
dsyhHkVdk foeqDr lekt gk tkxzr ulY;kus R;kauk tkxzr dj.;kps dke vkiY;k la?k’kkZrqu xksihukFkjkouh dsysR;kaP;k iz”uk fo’k;h “kklukyk tkc fopkj.;kph rkdn R;kaP;kdMs gksrh- Eg.kwup R;kuh lkrR;kus js.kds vk;ksxkpk
ikBiqjkok dsysyk fnlrks- lalnsrgh R;kauh tkrhfugk; tux.kusph ekx.kh ykowu /kjyh- vkschlh efgykauk vkj{k.k
ns.;kph ekx.kh rlsp ejkBk lektkyk vkj{k.k ns.;kph ekx.khgh R;kauh dsyh gksrh- ;krqu R;kauh HkVds foeqDrkuk
U;k; ns.;klkBh v[kaMi.ks la?k’kZ dsY;kps fnlwu ;srsxksihukFkjkaokuh egkjk’Vªkrhy mlrksM dkexkj ;kauk vf/kdkj feGowu ns.;klkBh gh iz;Ru dsysys vkgsr dkj.k
gk oxZ eksB;k izek.kkr vkgs- mlrksM etqjkauk ,d= d#u R;kaps la?kVu cka/kys R;kaps #ikarj pGoGhr d#u R;k
pGoGhps usr`Ro dsys- egkjk’Vªkr eq[; O;olk; gk “ksrh vlY;keqGs “ksrdÚ;kaP;k ekykyk ;ksX; Hkko( R;kauk R;kaP;k
d’Vkpk ekscnyk feGkok Eg.kwu R;kauh ljdkjP;k fojks/kkr vusd vkanksyus dsyh- R;kapk la?k’kZ gk vkBjk ixM
tkrhP;k fodklklkBhp gksrk- R;kauh fnunqcG;kaP;k “kksf’krkaP;k U;k; gDdklkBh d<.kkjs dk;ZdrsZ r;kj dsys R;k
nqokjs dzkarh dkjdk izek.ks jLR;koj mr#u ;k lektO;oLFksr f[krir iMysY;k HkVD;k foeqDrkauk oj dk<.;kps dke
dsys- la?k’kZ gk R;kaP;klkBh QDr “kCnkiqjrk jkfgysyk uOgrk rj rks R;kaP;k tx.;kpk “okl cuysyk gksrk- laiq.kZ
v;q’; loZlkekU;klkBh >xM.kkÚ;k ;k usR;kps dk;Z gs “ksoVh la?k’kkZrwup yksi ikoys R;kaP;k ;k la?k’kZe; thoukyk
dksBh dksBh turspk lykelanHkZ xzaFk %
1- HkVD;k foEkqDrkaph tkr iapk;r]izdk'kd ns”keq[k vkf.k daiuh] iq.ks i`-dz-911
2- HkVD;k foEkqD;rkaph vkRedFkus &MkW-nzksinh iafnGokM] xksnk izdk”ku] vkSjaxkckn i`&121
3- Oakatkjh lektkpk lkaLd`frd bfrgkl & MkW-izdk”k QM] g’kZo/kZu ifCyds”ku chM i` & 159
4- >qatkj yksdusrk]fufeZd izdk”ku i` 49
5- vkschlh eaMGkpk y<k & Jko.k nsojs
6- nS-yksder fn-12 fMlsa 2015
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51
गोपीनाथ मुं डे यांचा जीवन सं घष आिण सामािजक िवकासा या सवागीण संक पना..
ा डॉ गं गाधर कायदे पाटील
ा यापक व िवभाग मु ख,
बीवायके कॉलेज ऑफ कॉमस नािशक
1. ा तािवक..
िश ण हे य या सवागीण िवकासाचे साधन असून िश णातून य या सवागीण िवकासा या ीने य न के ले जातात. िश ण हे समाजासाठी अ यं त
उपयु असून समाजा या िवकासासाठी औपचा रक आिण अनोपचा रक िश ण हे अ यं त मह वाचे समजले जाते आिण िश णातूनच सामािजक िवकासाचा पयायाने देशा या
सवागीण िवकासाचा पाया र ता जातो. समाजशा हे समाजाम ये राहणा या मनु यां या जीवनाचा प तशीर आिण सुसं गत अ यास करते, सो या श दात समाजशा हणजे
मानवी सं बं धां चे िव ानअसून याम ये सं थां चे समाज समूहाचे सामािजक ि यां चे वणन आिण प ीकरण िदले जाते.
समाज आिण समाजातील घटकां ची पर पर होणारी अं तर ि या आिण यां चा य या िवकासावर होणारा भाव हा अ यासाचा िवषय आहे.
काही समाजात य या सवसामा य प रि थतीत ज माला येऊन रा ीय तरावर मोठे आिण अतुलनीय काय करतात भारत हा िविवधतेने नटलेला देश आहे तसाच िविवध धम
आिण िहंद ू धमातील वेगवेग या जाती आिण उपजाती मुळे यातील गुं तागुं त अिधकच वाढलेली अस याने सामािजक िचं तन आिण सं िवधानातील िविवध तरतु दी यांचा पर पर
सं बं ध लावणे िकं वा जोडणे हे सं शोधका समोरील एक आ हान आहे.
भारतीय सं िवधान ही जगातील सवात मोठे िलिखत आिण सवागीण िववेचन व तरतुदी असलेले सं िवधान आहे या सं िवधानातील िविवध तरतुदी आिण सं िवधानाची
ा तािवका याम ये िविवधां गी िदशां िनदश दे यात आलेलेआहे.
या िनदशां काचा अ यास क न सामािजक िवकासा या सं क पनां ची मां डणी कर याचे काम अनेक य आिण राजक य ने यांनी के ले आहे, याम ये एक नाव लोकनेते
गोपीनाथ पां डु रं ग मुं डे उफ मुं ढे साहेब य यां चे आहे.
2. गोपीनाथ जी मुं ढे यां चा अ प प रचय..
ी गोपीनाथ जी मुं डे साहेब यां चा ज म िदनां क12 िडसबर 1949 रोजी बीड िज ातील नाथरा या गावी झाला . यां चे कु टुं ब हणजे आई वडील आिण तीन भाऊ व एक बहीण
. यां चे ाथिमक िश ण हे गावी झाले, यानं तर पुढील िश ण अं बाजोगाई आिण काय ाचे उ च िश ण पुणे ये थ.े
यां चा आं तरजातीय िववाह कै. मोद महाजन यां या भिगनी सोबत झाला,वं जारी समाजातील हा कदािचत पिहलाच आं तर जातीय आिण सवात जा त चचा झालेला िववाह
असावा. यां ना तीन मुली पं कजा.. ीतम..यश ी आहेत . या पैक पं कजा मॅडम यां नी रा य मं ी मं डळात ामिवकास मं ी हणून के ले या कायाची दखल क ाने घेतली आिण
यां चा गौरव के ला. दुसरी क या या बीड चे लोकसभेत ितिनिध व करीत आहे .
गोपीनाथ जी हे अं बेजोगाई येथे महािव ाल यीन िश ण घेत असतानाच िव ाथ चळवळीकडे आकिषत झाले.ते1971 ते 73 या कालावधीत अिखल भारतीय िव ाथ
प रषदेचे शहर मं ी झाले .1974 म ये पु यातील लॉ कॉलेजम ये िश ण घेत असताना िव ाथ आं दोल नात सहभाग घेतला.
यां नी 1975 म ये औरं गाबाद येथे आणीबाणी या िवरोधात स या हाचे नेतृ व के ले. याब ल यां ना कारावास झाला. यां ची रवानगी औरं गाबाद येथील हरसुल आिण यानं तर
नािशक येथील म यवत कारागृहात सहा मिह यासाठी झाली.
1977 म ये यां ची सुटका झाली .1980 म ये रे णापूर या िवधानसभा मतदारसं घातू न िनवडू न आले.ते पुढे जनता युवा मोचाचे महारा ाचे अ य झाले .ते 1982 म ये भारतीय
जनता प ाचे महारा ाचे देश सरिचटणीस आिण यानं तर महारा भाजपचे सवात त ण देशा य हणून यां ची िनवड झाली. 1990 म ये ते भाजप िविधमं डळ गटाचे नेते
हणून िनवडले गेले .
नागपूर येथील अिधवेशनात िशवसेनेत फू ट पडली आिण सवािधक सद य भा ज पा चे अस याने ते 12 िडसबर 1992 रोजी रा य िवधानसभेचे िवरोधी प नेते हणून यां ची
िनवड झाली.
महारा ात थमच 1995 म ये िशवसेना-भाजप यां चे एकि त सरकार , याला युतीचे सरकार ,असे हणतात स ेवर आले .ते 1995 ते 1999 या कालावधीत रा याचे
उपमु यमं ी हणून शपथ घेतली.
यां नी या काळात गृह आिण ऊजा या खा यासह अथ ,पाटबं धारे इ यादी खा याचा कारभार सां भाळला. अथमं ी हशू अडवाणी यां चे िनधना मुळे यां नी अथ खाते
सां भाळताना िवधान सभेत अं दाजप क सादर के ले.
गृहमं ी हणून काय करताना यां या काळात मोका कायदा आिण गुं तवणूकदारां ना सं र ण देणारा कायदा अि त वात आला. यां याच काळात भट या िवमु जाती जमाती
साठी मं ालयात िवभाग थापना कर यात आ ला. वेगवेग या मागास जातीसाठी आिण आिथक दुबल आिथक आिण दुबल घटकां या िवकासासाठी वेगवेगळे आिण
मह वाचे िनणय घे यात आले .
गृहमं ी हणून रा यातील टोळी यु ावर यां नी वचक बसिवला.
यानं तर रा यात काँ ेसचे सरकार आले . 1999 ते 2009 या कालावधीत ते रा या या िवधानसभेचे सद य रािहले .2000 ते 2003 या कालावधीत भारतीय जनता प ा या
रा ीय उपा य पदी यां ची िनवड झाली. 2009 पयत ते िवधानसभा सद य होते. बीड मतदारसं घातून ते थमच 2009म ये लोकसभेवर चं ड मतािध याने िनवडू न गेले आिण
लोकसभेत उपनेते हणून यां नी 2014 पयत काय के ले. याच काळात यां या प ाने मुं बई,पुणे येथील काही नेमणुका करताना ास िदला िकं वा अवमािनत कर याचा य न
के ला. यां नी लोकसभेत ओबीसी चे लाऊन धरले. यां या काही ने यां नी असाही य न के ला क यां नी प ातून बाहेर पडावे,ही बाब कळताच सुषमा वराज यां नी यां ना
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मीिडया समोर आणून ते प ात आहेत आिण राहतील हे वदउन घेतले, टी ही वरील ती बातमी आठवावी,हा यां चा जीवन सं गष होता. या प ाला एका जातीचा प हणून
िहनिवले जात होते या प ाची ओळख बहजन समाजाचा प करताना यां नी माधव हे सू िवकिसत के ले .
या प याचे नेते हणून ी उ म राव पाटील, सूय भान वाहाडणे , ा ना स फरां दे, ी भाऊ साहेब फुं ड कर, ी अ णासाहेब डां ग,े ी एकनाथ खडसे, ा महादेव िशवणकर, डॉ
दौलतराव आहेर, ी अ ण अडसुड, ी उदयन राजे भोसले(१९९५चे सरकार म ये महसूल रा य मं ी),डॉ िवमल मुं दडा,सौ रे खा खेडेकर..मराठा महासं घ अ य ी पु षो म
जी खेडेकर यां या प नी..िचखली िज हा बुलढाणा मं तदार सं घ , ी पाशा पटेल इ यादी ची नावे घेता येईल. यां नी प आिण िशव सेने सोबत ची युती सां भाळली.
यानं तर पु हा 2014 म ये याच मतदारसं घातून लोकसभेवर िनवड झाली. एक जबाबदार लोकनेता असताना यां ची क ीय मं ि मं डळात िनवड करताना काही िनमाण क न
यां ना मं ि मं डळा पासून दूर ठे व याचा य न झाला ,ही बाब ते हा या सव वतमान प ात पिह या पानाची हेड लाईन होती, परं तु अं ितमतः 26 मे 2014 रोजी क ीय
मं ि मं डळात यां या आवडीचे कृ षी खाते न देता ामीण िवकास पेयजल व व छता मं ी हणून नेमणूक कर यात आली.
ते हाचे भाजपचे कायकारी अ य राजनाथ िसं ग यां नीp पुणे आिण परळी येथील जाहीर चार सभेत भारतीय जनता प क ात स ेवर आला तर गोपीनाथ जी यां ना कृ िषमं ी
कर यात येईल असे जाहीर के ले होते हणून हा सं दभ यािठकाणी घे यात आला. यां ना
यां या कायाचा क ात ठसा उमटिव या पूव च तीन जून 2014 रोजी यां चे िद ली येथे अपघाती िनधन झाले.
सवसामा य प रि थतीत ज माला येऊन आप या वकतु वाने नवी िद ली येथे धडक मारणारा आिण इतरां या मनात धडक िनमाण करणारा लोकनेता हा ख या अथाने
लोकि य व ग भ िवचारसरणी असलेला लोकनेता होता हे यां या िविवधां गी िवचारातून आप या सहजपणे िनदशनास येते.
3.सामािजक िवकासा चा यास..
गोपीनाथ जी यां या एकू ण कायकाळाचा अ यास के यास आपल् या हे प पणे िनदशनास येते क ते समाजजीवनाला कलाटणी देणारे नेतृ व होते. कायदेमं डळ आिण कायदे
मं डळा या बाहेर यां नी िविवध सामािजक ां ना वाचा फोडली आिण ते माग लाव याचा य न के ला. यातील काही ां वर यािठकाणी थोड यात िववेचना मक
व पात चचा करीत आहोत.
अ. सामािजक ां ना वाचा ...
मुं डे साहेबां नी यां या कायकाळात जनते या सुखदुःखाचा िवचार क न िवधानसभेवर मोचा काढला. वेगवेग या जाहीर काय म आिण सभां मधून शेतकरी शेतमजूर उ ोग
आिण उ ोगात काम करणा या कामगारां या ां ना वाचा फोडली. िविधमं डळा या कामकाजाचा अ यास के यास यां नी के ले या भाषणातील उतारे हे या मुद ् ा या
प ीकरणासाठी उपयु ठरते .
ब. रा यातील शोिषत पीिडत आिण वं िचत समाजाचे नेतृ व...
यां नी रा यातील शोिषत पीिडत आिण वं िचत समाजाला याय दे या या ीने आिण यां ना सामािजक स मान ा हावा हणून य न के ला .
क. नेतृ व...
भारतीय जनता प ाची ओळख ही एका िविश जातीचा प अशी असताना आिण िवधानसभेत यां चे 15 पे ा कमी आमदार असताना या प ाला बहजनां चा प अशी
ओळख यां नी िमळवून िदली. यासोबत अनेक कायक याची आिण नेतृ वाची फळी यां नी उभारताना सवाशी िम वाचे नाते िनमाण के ले. याचे नेतृ व के ले.
ड.कणखर शासक कोण याही सरकार देश काय करत असताना शासक य अिधका यां ना िव ासात घेऊन आिण यो य सं गी कणखर िनणय घेऊ न मह वाचे माग
लावावे लागतात . यां नी जनते या अशा आकां ाचे तीक हणून शासक य भूिमका आप या वकतु वाने कायदेमं डळात पार पाडली लोकां या दयाशी थेट सं वाद साधला
आिण शासक य िनणय कसे यावे याचा व तुपाठ महारा ातील लोक शासनासाठी खुला के ला.
इ.अनेक सं थां ची उभार नी..
गोपीनाथ जी यां नी आप या काळात वेगवेग या सं था उभार यासाठी मदत के ली आिण वतः ही काही सं था उभार यात. या म ये सहकारी साखर कारखाना, तां ि क
िश ण देणा या सं था इ यादी. ेय भगवान बाबा गड हा रा यात अनेकां ना माहीत न हता,तेथे दसरा मेळावा सु क न या गडास महारा ात नावलौिकक ा क न के ला
आिण भगवान बाबा यां चे कायाची ओळख सवाना झाली..
फ. नवीन नेतृ वाची जडण घडण..
यां नी सामािजक सं तलु न साधताना कु टुं बाची जबाबदारीआिण समाजाचे नेतृ व आपली क या पं कजा यां याकडे िदले .
यां ना सं पणू महारा ाचा दौरा क न सं बधं वृि ं गत कर यास मागदशन के ले आिण रा याचे नेमके कोणते आहेत,याचा अ यास कर यास सुचिवले . आज ओबीसीचे
नेतृ व कर यास या स म असतां ना यां याच प ातील मं डळ यां ना दूर ठे व याचा य न करीत आहेत ,ही बाब सवसामा य महारा ीयन य या ल ात आली आहे. यां नी
मं ी हणून अनेक धोरणा मक िनणय घेताना मु यमं ी यां नी यां ची अडवणूक के याचे ही अनेकां चे िनदशनास आलेआहे.
ग. सामािजक प रवतनाचे क ..
गोपीनाथ जी हे चालते बोलते सामािजक प रवतनाचे क होते. यां नी सामािजक िव ापीठा सारखे वेगवेगळे उप म राबिवले. सवाना सोबत घेणे . यां ना िवकिसत करणे, यां ना
मदत करणे आिण यो य या िठकाणी स मानाने यां ची यव था करणे, हे काय के ले . यां चे महारा ातील न हे तर देशातील सवच राजक य प ां या ने यां नी ऋणानुबं ध होता.
यामुळे यां या िनधनाने एक पोकळी िनमाण झाली आहे.
ह.ओबीसी चे आिण मां डणी..
गोपीनाथ जी यां चे अचानक िनधन झा याने ओबीस चे नेतृ व हे पोरके झाले आहे. यां नी िविवध समाजा या ने यां ना भारतीय जनता प ात आणून िवधानसभा िकं वा
िवधानसभेत काय कर याची सं धी िदली. सामािजक सं घटन करताना सामािजक प रवतनाचे ऊजाक िनमाण के ले. यां या काळात यां नी सामािजक प रवतना या वेगवेग या
आं दोलनाला िदशा िदली आिण वेगवेगळे उप म राबिवले.
रा यात आिण क ात ी.छगन भुजबळ यां यासोबत ओबीसीचे सं घटन उ कृ प तीने कर याचा य न के ला. ओबीसी जनगणना हावी यासाठी य न के ला .आज आिण
अजूनही क सरकारने ओबीसी जनगणना कर याबाबत िनणय घेत याचे िनदशनास आले नाही.महारा ा या िवधानसभेचे अ य ी नाना पटोले यां नी ओबीसी जनगणना
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हावी हा मु ा रे टू न नेला आहे आिण नेत आहे ही एक समाधानाची बाब आहे. स याचे भाजपचे नेतृ व ओबीसी जनगणना कर याबाबत सकारा मक ि कोन घेतील असे
थमदशनी िनदशनास येत नाही .
यामुळे मुं ढे साहेब यां चे सारखा सामािजक िवकासाचा यास घेणारा नेता स यातरी दुरापा त िदसतो.भिव यात ही पोकळी भ न िनघेल अशी आशा करता येईल.
4.धोरणा मक िनणय घे याची गरज...
रा य शासनाला पुरोगामी महारा ाला गती या मागाने पुढे ने यासाठी काही िवषयावर धोरणा मक िनणय घे याची आव यकता यािठकाणी िनदशनास येते ते पुढील माणे
अ .ऊसतोडणी कामगार यां यासाठी महामं डळ थापन कर याची घोषणा कर यात आली आहे कायालय सु झाले तथािप हे महामंडळ आिथक ् या आिण सं घटना मक
् या सश कर याची गरज आहे आिण यासाठी या महामं डळाकडे शासनाने ल दे याची गरज आहे
ब .मराठवाड् यातील शेतकरी आिण िवदभातील शेतकरी हे दरवष दु काळाने िकं वा नैसिगक पावसाचे माण कमी-अिधक झा याने सम या त आहेत. यां यासाठी
उपजीिवके चे पयायी आिण कायम व पी उ प न देणारे साधन आिण ोत िनमाण क न दे याची आव यकता आहे. शेतक यां ना िविवध कामातू न मदत करणे आिण उ पािदत
शेतमालाला यो य भाव िमळवून दे यासाठी आिण शेतमालाचे भाव ि थर राह यासाठी य न कर याची गरज आहे.शेतकरी सं गटनेचे नेते बीजेपी म ये आ यानं तर यां नी याकडे
अिधक ल देणे अिभ ेत होते,भिव यात अिधक ल देतील अशी अपे ा करता येईल.
क .शेतकरी आिण शेतमजूर यां या मुला या िश णासाठी औरं गाबाद ,पुणे ,को हापूर सोलापूर ,र नािगरी, अमरावती व नागपूर येथे क उभार याची गरज आहे, जेणेक न या
भागातील िव ा या ची यव था होऊ शके ल .
ड. गितशील समाजाने सं तां ची िवभागणी जाती िनहाय के याचे िच िदसते, या सं तां नी कधीही जात श द चिलत के ला नाही यां ची ओळख आज जातीनुसार के ली
होते,के ली जाते.
वेगवेगळे समाज सं त आिण यां या िवचारां ना एकि त क न ओबीसीसमाजा या समोर यां चे िवचार एकि त र या समोर मां ड याची आव यकता आहे.
हे िवचार जोपयत एकि त के ले जाणार नाही तोपयत येक सं तां ची ओळख ही काही अपवाद वगळ यास जातीिनहाय होईलिकं वा होते हे गतीपथावर असले या कोण याही
समाजासाठी चां गले व भूषणावह नाही. यामुळे अठरापगड जातीतील लोकां ना सोबत घेऊन चालताना यां यासाठी आपण हे काय हाती घे याची गरज आहे.
ई.समाजाचे भगवानगड आिण गोपीनाथ गड असे काही लोकां नी राजक य ् या वु ीकरण के लेले अस याने सकारा मक आिण सं जीवनी देणारे उप म गोपीनाथ गडाव न
हो याची गरज यापुढील काळात िदसते . भगवानगड हेच वं जारी समाजाचे ा थान आहे आिण यापुढेही राहील परं तु तेथनू स ि थतीत होत असलेले मागदशन आिण य
होत असलेले िवचार हे ग भ व पाचे आहेत का? यावर बुि जीवी सामािजक ् या िचं तन कर याची आव यकता आहे . यातून सामािजक सलोखा ढ कसा होईल असा
य न हावा असे तेकास वाटते.या साठी य न हावा असे सुचवावेसे वाटते .
फ.न ा जोड क प..
मराठवाडा, िवदभ, पि म महारा आिण कोकण या प रसरात वेगवेग या न ा आहेत ,पावसा याम ये मोठ् या माणात पूर येतो आिण आिण पुराचे पाणी अरबी समु आिण
बं गाल या उपसागरात वेगवेग या न ां या मा यमातून पोहोचते. या पा या चे यो य रीतीने िनयोजन करणे आव यक आहे.
या न ा एकमेकां ना जोडू न पावसाळी पा याचे िनयोजन करणे हे पाणी साठवून ठे वणे तसेच एका िठकाणाहन दुस या िठकाणी वळते करणे अ यं त आव यक आहे ही बाब
िवचारात घेता यासं दभात धोरणा मक िनयोजनाची गरज आहे,मुं ढे साहेब यां नी यासाठी य न के ला असता हणून हा मु ा मह वाचे वाटते.
5. रा यां चा ामीण िवकास ..
िवकास ही गुणा मक सं क पना अस याने यासाठी य न हो याची िकं वा कर याची गरज आहे. मुं डे साहेब हे ामिवकास मं ी झा यानं तर देशातील वेगवेग या रा यां म ये
सामािजक आिण ामीण िवकासाचे जे िनणय घे याबाबत जाहीर व य के ले होते,िवकासाचा लू ि ं ट तयार कर यात येईल असे हटले. क ात घेतलेले िनणय हे रा यातही
झाले असते परं तु यां या अपघाती िनधनाने सामािजक िवकासा या यां या सं क पना पूणिवराम िमळाला.
६. सामािजक िवकासासाठी चे उप म...
यां नी खालील माणे उप म राबिवले असते. अ.कोण याही जाती धमातील लोकां नी जाती..पोटजाती .. उपजाती मधील ढी परं परा या य करा यात.
ब. येक जातीने मुल या िश णावर भर ावा.
क. सामािजक ् या हंडा था ही बं द हावी.
ड. मुलगा आिण मुलगी यां या भेदाभेद क नये.
इ. मुलीने विडलां चा राजक य वारसा चालवावा. मुलगा मुलगी भेद मानू नये .
फ.ऊसतोड कामगारांचे मुलां साठी िश णाची चां गली यव था हावी.
ग. मराठवाड् या या िवकासाला ाधा य िमळावे आिण आिथक तरतूद हावी.
ह. नगर ते परळी या रे वे मागाचे काम लवकर पूण हावे आिण हा रे वे माग लवकर सु हावा .
ल.मुल या िश णासाठी वतं यव था िनमाण हावी.
व. राजकारणाम ये सं कार, िवचार ,सवाना सोबत घेऊन जाणे आिण ेष न करता राजकारण खेळीमेळीने करावे हा सं कार यां नी जिवला असता.
त.धािमक सण आिण समारं भ साजरे करत असताना िमरवणुका आिण सामािजक गितरोध िनमाण होणार नाही हा य न झाला असता.
प. वेगवेग या िवकासा मक आिण सामािजक सं दभाना मह व देत धोरणा मक िनयोजनाला मह व िदले असते
७. गोपीनाथ जी मुं ढे यां चे मरण कर यासाठी हे करावे...
आज मुं डे साहेब आप यात नाहीत परं तु असा एकही िदवस नाही क जो यां या आठवणीिशवाय जातो. सुिशि त समाजाने यां ची आठवण हणुन काही गो ी करणे
सामािजक िवकासा या ीने अ यं त आव यक आहे.
ा बाबी पृथक व पा या आहेत आिण अनेक िठकाणी बोधनासाठी िस झाले या आहेत. या कोणी सां िगत या हे जरी प नसले तरी यां चे मरण हणून खालील
गो चे अनुकरण समाजाने यां ची आठवण हणून करावी
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१. पैसा मुलां या िश णावर, कु टुं बा या आरो यावर, गुं तवणूक वर खच करा.
२. कमातच देव आहे यावर िव ास ठे वा.
३. 'माणूस सोबत काहीच घेऊन जात नाही', हे सां ग यासाठी बुवा २५-५० हजार पये घेतो. अशा वामी, महाराज, बुवाबाबा यां चा नाद सोडा.
शेती, यवसाय, िव ान, तं ान, आरो य, गुं तवणूक यां याशी िनगडीत िवचारवं तां या या यां नां चे आयोजन करा.
४. शेतीतील, कु टुं बातील, गावकु सातील वाद समापोचाराने िमटवा. कोट, कचे-यां चा माग टाळा.
५. कु टुं बातील सद यां वर, समिवचारी िम ां वर ेम करा. यां यासाठी वेळ ा. सुख-दु:खात ते तु मची जा त काळजी घेतील.
६. शेतीवरच अवलं बनू न राहता हळू हळू उ ोग- यवसायाकडे वळा आिण एकमेकां ना यवसायासाठी श य तेवढी मदत करा.
७. मोडेल पण वाकणार नाही, या वभावात आता बदल करा. काळ खूप बदलला आहे, याचे भान असू ा. (महापुरे झाडे जाती, तेथे ल हाळे राहती - सं त तुकाराम)
8 आपसी आिण वाथ राजकारणामुळे समाजाचे खूप मोठे नुकसान झालेय . आता ही प रि थती बदला, चां गले सुिशि त समाजसेवक लोक ितिनधी िनवडा हणजे पुढ या
अनेक िपढ् यां चे क याण होईल.
१०. कमीत कमी गावात आिण जा त वेळ शेतात/नोकरीत/ यवसायात राहा. िकमान ८ तास काम करा... (कु ठ याही े ात गती होईलच). वतःला कायम कामात आिण
चां ग या िवचारात गुं तवू ठे वा.
११. पाय ओढ याची खेकडा वृ ी सोडू न समाजातील इतरां ना मदत करा. (एकमेका सा क ).
१२. िनयोजन व काटकसर क न आहे या उ प नात आनं दाने जीवन जगता आले पािहजे. मोठे पणा या नादात कजबाजारी होऊ नका.
१३. वेळ आिण पैशाचा अप यय टाळा, एकमेकां या घरी गे यावर व ल नात गे यावर अहेर देणे बं द करा, यात फ यापारी वगाचा फायदा आहे. २००-३०० पयाची साडी
आजकाल कोणी घालत नाही, मग कशाला उगाच असा खच करायचा. पुजा-यां चे यवसाय चालिवणेही बं द करा.
१४. भां डकु दळ, लबाड, पैसे बुडवणा या लोकां पासून चार हात लां ब रहा आिण मदत करणा-याचे कायमच ऋणी रहा.
१५. घरातील मिहलां ना स मानाची वागणूक ा. मुल ना उ चिशि त करा.
१६. मानवी इितहासाची, िव ानाची, िवचारवं तां ची पु तके ा.
१७. िनं दा टाळा. यामुळे तुमचा िखसा रकामा होतो.. तुम या ह-न ां ची शां ती ही के वळ एक फसवेिगरी आहे आिण अस या फस या षडयं ात अडकू नका.
१८. घराघरात जो मूख TV चा बॉ स आहे या यापासून होईल तेवढे लां ब राहा, सतत वेगवेग या गो ीत गुं तवून ठे व याचं काम TV करतोय, आपली सव वैचा रक बु ीचा
नायनाट के ला आहे
19.या TV ने.आपलं आयु याचं आपण वतः या चां ग या वाईट अनुभवाने यो य आिथक िनयोजन क न सुरळीत ठे वा, व वतः क ाने
कमावले या पैशात आप या कु टुं बाला खु श ठे वा.
२०. चां ग या गो ीना चां गले हणा, वाईट गो चा कडाडू न िवरोध करा, कायम स या या पाठीशी राहा, अ यायािव उभे राहा,
२१. आप या कौटुं िबक जबाबदारी बरोबर आप या समाजासाठी एक सामािजक बां िधलक हणून आप या आयु यात काहीतरी चां गले काम क न जा,
8.समारोप..
गोपीनाथजी मुं डे साहेब यां चे जीवन हे सं घषमय रािहले. सं पणू आयु याम ये 1995 ते 99 आिण 2014 मधील क ीय मं ीपदाचा अं दाजे एक आठवडा सोड यास संपणू कार
िकद ही िवरोधी प ात गेली . यामुळे िवरोधी प ात राहन सं घष करत असताना यां नी सामािजक भान ठे वत आिण स ा ढ प ां शी सं घष करत अनेक माग लाव याचा
य न के ला .
सामािजक याय ,मराठवाडा िवकास ,नािशक येथे आरो य िव ान िव ापीठ इ यादी कडे ल िदले . यां नी सामािजक वा थ िटकिव या या ीने य न के ला.
साखर कारखाना अिभयां ि क महािव ालय आिण इतर शै िणक सं थां या मा यमातून सकारा मकतेला मह व िदले,सामािजक सं घटन कसे करावे याचा आदश व तुपाठ
यां नी घालून िदला. मनु य ज माला येतो आिण काय करत करत अने क एक अिव मरणीय आठवणी सवसामा यां साठी घेऊन जातो, हेच लोकनेते गोपीनाथराव मुं डे यां या
कारक द चे आिण यशाचे गमक आहे असे यािठकाणी नमूद करावेसे वाटते
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52
राजनीित के धुरंधर नेतृ व ----- लोकनेते गोपीनाथराव मुड
ं े

अरिव द कु मार
वािण य िनरी क
परली वैजनाथ रेलवे टेशन

भारतीय राजनीित के उबड़ - खाबड़ जमीन पर धुरंधर राजनेता उसी को कहा जा सकता है जो अपने राजनीितक
िवरोिधय क हर शतरंजी चाल को मात देकर िवजय ी को धारण करके एक जुझा

एवं कमठ नेता के

प म जनता

जनादन के सामने अवत रत होकर आए और फर न िसफ अपनी िहत चतक को बि क अपने राजनीितक िवरोिधय को भी
अपनापन का एहसास कराने म कोई कमी ना रखी हो। एक तरफ राजनीित क सी ढ़य पर ऊपर क ओर चढ़ते जाना और
वही दूसरी तरफ आम जनता के बीच अपनी सामािजक और भौगोिलक भाव को िव तृत करते जाना ही धुरंधर राजनेता क
असली पहचान है । अगर इस पैमाने पर गोपीनाथ राव मुड
ं े का काय और िवचार को आंकने क कोिशश करते ह तब हम
पाते ह क िनःसंदेह प से यह कहा जा सकता है क वे महारा क राजनीित के धुरंधर नेता थे और वे अपने इसी मजबूत
छिव के बल पर आम जनता का नेतृ व करते रहे । एक ओर महारा जहां आजादी के पूव समाज सुधारक योितबा फुं ले ,
सािव ीबाई फु ले जैसे महार
गोखले जैसे महार

को ज म दया, वतं ता आंदोलन म कू द पड़ने वाले ांितका रय सावरकर , ितलक ,

को ज म दया , वही आजादी के बाद महारा के भिव य को संवारने के िलए भी कह र

को ज म

दया । इसी रतनगभा भूिम पर गोपीनाथ राव मुंडे जैसे महार का भी ज म आ था । महारा के इितहास म जब कभी भी
वण अ र म इसका इितहास िलखा जाएगा तब उसम एक नाम गोपीनाथ का भी अव य िलखा जाएगा । हदी सािह य
का एक िस

लोकोि

है "गुदड़ी का लाल " इसका मतलब होता है , साधारण घर म ज मा असाधारण गुणी या

ितभावान बालक । गोपीनाथ राव मुंडे वही गुदड़ी के लाल ह िज ह ने इस लोकोि

को साथक कर दया । इनका ज म

महारा के बीड िजला अंतगत आने वाले 12 योित लगो म से एक परली वैजनाथ के िनकट एक छोटे से गांव ना ा म आ
था , जहां उनके िपता पांडुरंग मुंडे एक साधारण ग ा तोड़ कसान थे और इनक माता लबा बाई मुंडे एक धम परायण
गृिहणी । गोपीनाथ राव मुंडे बचपन से ही कु शा बुि

के थे । इनके पालन पोषण मे माता िपता के साथ साथ इनके बड़े

भाई पंिडत मुंडे का मह वपूण योगदान रहा है । इनका ज म 12 दसंबर 1949 को ऐसे समय म आ था जब देश को
आजादी िमले अभी लगभग दो साल ही आ था। देश म िश ा क ि थित उतनी अ छी नह थी, सा रता दर भी कम था
और िश ा के अवसंरचना मक सुिवधा का भी अभाव था , फर भी इ ह ने इन िवषम प रि थितय म अपनी ारंिभक
िश ा गांव के ही िजला प रषद कू ल से िलया तथा आगे क पढ़ाई के िलए इ ह ने अंबाजोगाई ि थत योगे री िश ण
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सं थान के वामी रामानंद तीथ महािव ालय म नामांकन कराया और यह से उ ह ने वािण य म उपािध ा क । िजसम
समाज क सेवा करने क और देश के िलए कु छ कर गुजरने क िजजीिवषा हो वह भला कताब के प

म िसमट कर कै से रह

सकता है । उ ह ने अपने अ यास करने के साथ-साथ िन वाथ भाव से रा सेवा और समाज सेवा के िलए क टब
वयंसेवक संघ से जुड़ गए तथा इसी क शाखा

रा ीय

म उ ह ने समाज और रा क सेवा करने का त िलया और फर उसका

आजीवन पालन करते रहे । छा जीवन म ही इनक दो ती मोद महाजन से हो गई , फर यह िम ता पा रवा रक र ते
म बदल गए । मोद महाजन क बहन
घटनाएं भिव य क न व प

ा महाजन ( मुड
ं े ) से इनका िववाह आ । उनके जीवन का यह तीन मह वपूण

कर दी , िजस पर इ ह ने अपने जीवन का महल तैयार कर दया । संघ से जुड़ना , मोद

महाजन से दो ती और फर पा रवा रक संबंध होना इनके जीवन का िनणायक मोड़ सािबत आ जहां से इ ह ने िसफ आगे
का रा ता ही तय कया और इसके बाद फर कभी पीछे मुड़कर नह देखे
जब इ ह ने छा जीवन म संघ और अिखल भारतीय िव ाथ प रषद से जुड़े और इसके िविभ काय म म बढ़चढ़कर िह सा लेने लगे तभी 1975 म देश के धानमं ी इं दरा गांधी के ारा आपातकाल लागू कर दया गया । इस
असंवैधािनक और अलोकि य फै सले के िव

िबहार के लोक नायक जय काश नारायण क अगुवाई म पूरे देश म आंदोलन

चल रहा था । इ ह ने भी इस आंदोलन म िह सा िलया, िजसका प रणाम जाकर यह आ क इ ह कु छ महीन तक नािसक
जेल म बंद कर दया गया । कहते ह ना क सोना खरा तभी होता है जब वह आग से तप कर बाहर िनकलता है ।
गोपीनाथ राव मुंडे के साथ भी ऐसा ही आ । 18 महीन तक नािसक जेल म रहकर जब वे बाहर िनकले तब राजनीितक
पाट जनसंघ के साथ जुड़ गए और फर भारतीय जनता पाट से अंितम समय तक जुड़े रहे । भारतीय जनता पाट एक कै डर
आधा रत राजनीितक पाट है िजसे इ ह ने समूह आधा रत पाट म बदल कर रख दए। इनके एक इशारे पर लाख लोग क
भीड़ उमड़ कर आने लगी । इनके एक आदेश पर इनके कायकता कु छ भी कर गुजरने क मादा रखने लगे थे । गोपीनाथ मुंडे
न के वल अपने े म बि क मराठवाड़ा सिहत पूरे महारा म इ ह ने पाट क वोट बक म िव तार कर चुके थे। िजस अ य
िपछड़ा वग के वंजारी जाित से वे संबंध रखते थे उस समाज म उनके जैसा दूरदृि नेतृ व वाला कोई अ य चेहरा इनके पहले
नह था , जो समाज के िलए कु छ देने का दृढ़ इ छा रखता हो । वे समाज के हर वग के लोग के िलए यहां तक क जाित
भावना से परे जाकर समाज के सभी लोग को एक साथ लेकर चलने म िव ास रखते थे । धम भावना से भी परे जाकर
इ ह ने हदू मुि लम बौ

जैन तथा अ य धम के अनुयाियय को भी साथ लेकर चलते थे ।

राजनीित के लोब पर ठीक एक दूसरे के िवपरीत ुव पर खड़े कां ेस और भारतीय जनता पाट दोन अपनी
अपनी िवचारधारा

को लेकर क टब

है । वही भारतीय जनता पाट के मह वपूण नेता गोपीनाथ राव मुंड,े कां ेस के भी

मह वपूण नेता िवलासराव देशमुख से अपनी िम ता हमेशा के िलए बनाए रख । राजनीितक िवचारधारा के तौर पर दोन
एक दूसरे के िवरोधी थे परंतु

ि गत तौर पर दोन क िम ता काफ मजबूत थी । एक तरफ वैचा रक प से िवपरीत

दल के बीच अपनी पैठ मजबूत बनाए ए थे तो वही दूसरी ओर वैचा रक दृि कोण से सामान िवचारधारा क पाट
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िशवसेना के सु ीमो बालासाहेब ठाकरे से भी इनका संबंध मजबूत था। बाला साहब ठाकरे भी इनका साथ ना के वल अ छे
दन म दया बि क बुरे समय म भी गोपीनाथ मुंडे के साथ दृढ़ता पूवक खड़े रहे । जब अिधकांश लोग मुंडे साहेब से दूरी
बनाना शु कर दया था और राजनीितक दबाव बनाने क कोिशश क जा रही थी तब यही बाला साहब ठाकरे कमरे के
भीतर नह बि क खुले मैदान म सावजिनक

प से गोपीनाथ मुंडे को साथ दया था । यही वह िवशेषता थी िजसके बल पर

वे महारा क राजनीित के चमकता आ िसतारा थे
राजनीित के खुले मैदान म इनका पदापण 1980 म

आ और वे परली मतदार संघ से िनवािचत होकर महारा

िवधानसभा प च
ं गए , जहां उ ह ने 1980 से लेकर 2009 तक े क जनता का आवाज बुलंद करते रहे । इस छोटे से
कायकाल के दौरान वे िसफ िवधायक बन कर ही नह रहे बि क 1992 से 1995 तक िवधानसभा म ितप का नेता भी
रहे । 1995 म िशवसेना और भारतीय जनता पाट क गठबंधन जब स ा म आई तब इ ह महारा का उपमु यमं ी और
गृह मं ी बनाया गया । इ ह ने िजस मेहनत से इस गठबंधन को एक मजबूत िवरोधी को परा त करके स ा म लाया उसका
प रणाम उस समय भी िमला और भिव य के िलए भी आधार बनाने का काम कया । अपने गृह मं ी के कायकाल म इ ह ने
जो काम कर दखाया उस काम को करने के िलए इसके पहले क सरकार कभी नह कर पाई । यहां तक क एक कदम आगे
भी नह बढ़ाया । यह वही समय था जब देश क िव ीय राजधानी मुंबई म नासूर बन चुक रंगदारी , फरौती , ह या ,
अपहरण करने वाले िगरोह का वच व हावी हो गया था । अगर कोई
का आयोजन करता था तब तुरंत रंगदारी के िलए फोन आने शु

ि

कोई महंगी गाड़ी खरीदता था या महंगी पाट

हो जाते थे । अब जरा सोिचए जब देश क िव ीय

राजधानी मुंबई का यह हालत थी तब देश कै से आगे बढ़ सकता था । इसे दूर करने का बीड़ा गोपीनाथ राव मुंडे ने उठाया ।
यही पुिलसकम जो पहले इसे नजरअंदाज कर दया करता था अब उ ह ने दुदात िगरोह से लोहा लेने लगे । उ ह ने पुिलस
को असीिमत अिधकार दे दए और फर वही आ जो होना था , अंततः उन िगरोह का सफाया हो गया ।
इनके मजबूत नेतृ व के कारण ही 1998 म क म भारतीय जनता पाट गठबंधन स ा आने का मौका िमला िजसका नेतृ व
अटल िबहारीने वाजपेयी कर रहे थे । इस गठबंधन को क क स ा म लाने के िलए महारा क जनता ने भरपुर सहयोग
दया और इसका य
े गोपीनाथ राव मुंडे को जाता है। अपने इस छोटे से कायकाल म इ ह ने आम जनता क सामािजक
और

ि गत सम या

को दूर करने म मह वपूण भूिमका िनभाई । महारा सरकार ारा संचािलत महारा रा य वीज

िनमाण क दो इकाइय क
थापना से इस े म

थापना परली म कया गया । इसके िलए गोपीनाथ मुंडे ने अथक यास कया । इसक
य

एवं अ य

प से िवकास क एक नई ऊजा िमली , िजससे हजार लोग को रोजगार का

मौका िमला । इनक कमठता और कु शलता को देखते ए भारतीय जनता पाट ने 2007 म इनको रा ीय महासिचव बना
दया । क ीय नेतृ व ने इनक संगठन कौश य को देखकर इनको द ली बुलाने का फै सला िलया और फर 2009 म इ ह बीड
संसदीय े से भारतीय जनता पाट का टकट दे दया । इ ह ने क ीय नेतृ व के भरोसे को बरकरार रखा तथा उनक
उ मीद पर खरा उतरे और भारी मत से जीत हािसल कर लोकसभा म अपनी उपि थित दज करा दी । लोकसभा म इ ह
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पाट उपनेता बनाया गया, रसायन और उवरक संबंधी संसदीय सिमित का अ य बनाया गया और फर लोक लेखा
सिमित जैसी अहम सिमित का भी अ य बनाया गया । पाट के सांगठिनक तर पर भी इनका कद बढ़ा दया गया और
इ ह पाट का रा ीय उपा य बनाया गया ।
2014 म जब लोकसभा चुनाव चुनाव का िबगुल बज चुका था और भारतीय जनता पाट क तरफ से धानमं ी को
उ मीदवार के

प म नर मोदी का नाम आगे बढ़ा दया गया था तब इसे अमलीजामा पहनाने के िलए महारा का

मह वपूण भूिमका िनभाना तय हो गया था । इसके िलए गोपीनाथराव मुंडे को िज मेदारी और खुली छू ट दी गई क वे
महारा म हर तरह क सामािजक अिभयांि क ( social engineering ) का सू लागू कर सक । 48 सीट वाली इस
रा य से अिधक से अिधक सीट जीतकर लाना गोपीनाथ राव मुंडे के िलए ित ा का िवषय बन चुका था । एक तरफ कां ेस
के अनुभवी महारिथय क फौज थी तो दूसरी ओर मराठा समाज से संबंध रखने वाले शरद पवार इनके धुर िवरोधी और
आलोचक थे । इस िवपरीत प रि थित म भी इ ह ने िह मत नह हारी और भीम शि

का अनुभव रखने वाले और दूरदृि

नेतृ व वाले गोपीनाथ मुंडे अपनी चाल चलने लगे । इ ह ने रपि लकन पाट ऑफ इं िडया के मुख रामदास आठवले को
अपनी तरफ लाकर एक कदम मजबूत कर चुके थे । इस तरह उ ह ने भारतीय जनता पाट ,िशवसेना, रपि लकन पाट
ऑफ इं िडया और रा ीय समाज पाट सभी को एक मंच पर लाकर यह सािबत कर दया क वे िविभ िवचारधारा
नेता

क

को एक साथ लाने म स म है । इसका प रणाम भी अपे ा अनु प ही देखने को िमला । कु ल 48 सीट म से 42 सीट

भारतीय जऔनता पाट गठबंधन क झोली म डाल दया।

फर 30 वष के बाद क म कसी एक पाट क

प ब मत

वाली सरकार बनी, िजसम महारा का योगदान मुख रहा। जब क म भारतीय जनता पाट क अगुवाई म नई सरकार
का गठन आ और धानमं ी के

प म नर मोदी ने शपथ िलया तब ाम िवकास जैसे अहम मं ालय क िज मेदारी देकर

इ ह क ीय ाम िवकास मं ी बनाया । ले कन होनी या अनहोनी को कौन टाल सकता है ? 3 जून 2014 क वह मन स
सुबह जब इनके लाखो चहेत को यह सूचना िमली क उनका नेता एक सड़क दुघटना के कारण अब इस दुिनया म नह रहे
और वे अपनी शांित के िलए अंितम या ा पर िनकल गए । मराठवाड़ा सिहत पूरे महारा का अ छे दन आने वाला ही
था ले कन अ छे दन लाने वाले सब को छोड़कर चले गए । एक बार तो मन यह मानने को तैयार ही नह था क यह सच
है पर सच को वीकार करने के अलावा दूसरा कोई िवक प भी नह था । अंततः कठोर दय से सभी लोग ने इसे वीकार
कया ।
संदभ
1 डॉ शेप बी .के .- लोकनेते गोपीनाथ मुंडे जीवन आिण काय
िच मय पि लके शन औरंगाबाद
2 इितहास तं आिण त व ान
ीसाईनाथ काशन नागपुर
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53
लोकनेता गोपीनाथराव मुड
ं े का सामािजक आ थक शै िणक िवचार और काय

िनशा भारती
पटेल नगर , नवादा
िबहार

संतो क भूिम महारा िसफ इसिलए िव िव यात नह है क हदू समाज क

थापना करने वाले छ पित िशवाजी

महाराज का यहाँ ज म आ था , गुलामी क जंजीर म जकड़ी मां भारती को आजाद कराने के िलए वीर सावरकर , ितलक
जैसे महान ांितकारी पैदा ए थे बि क इसिलए भी िस

है क महारा का िपछड़ा े मराठवाड़ा के एक सामा य

प रवार म एक ऐसे बालक का ज म आ था जो अपने राजनैितक जीवन म उस मुकाम को हािसल कया िजसे पाने के िलए
हर कसी के िलए संभव नह है । कौन ऐसा भिव यव ा होगा जो यह भिव यवाणी कर देता क एक ग ा तोड़ कसान
प रवार म 12 दसंबर 1949 को ज म लेने वाला एक बालक एक दन भारतीय राजनीित के चमकता आ िसतारा बन
जाएगा , लोग के

दय म दैवत का थान ा कर लेगा और इतना ही नह एक जन नेता के

राज करने वाला एक महान

ि

प म लाख लोग के दल पर

बनेगा । वह बालक कोई और नह था बि क गोपीनाथ राव मुंडे थे , िजनका पूरा नाम

गोपीनाथ राव पांडुरंग मुंड,े उनके िपता का नाम पांडुरंग मुंडे और माता जी का नाम लबाबाई मुंडे था । इनका ज म 12
योित लग म से एक परली वैजनाथ के िनकट नाथरा नामक गांव म आ था जो महारा के बीड िजला के अंतगत आता है ।
उ ह ने अपनी ारंिभक िश ा गांव के ही िजला प रषद कू ल से शु

क और उ िश ा ा करने के िलए योगे री िश ण

सं थान अंबाजोगाई के वामी रामानंद तीथ महािव ालय म नामांकन कराया, जहां से उ ह ने वािण य मउपािध ा
कया । अपने छा जीवन म ही उ ह ने रा ीय वयंसेवक संघ से जुड़ गए तथा देश सेवा और समाज सेवा क
क शाखा

त इसी संघ

म िलया िजसका भाव उनके बाद के जीवन पर भी झलकता है । 1975 म इं दरा गांधी के ारा लगाए गए

आपातकाल के िव

चल रहे आंदोलन म इ ह ने तन मन से भाग िलया , िजसका प रणाम यह आ क उ ह कु छ महीन

तक नािसक जेल म भी रहना पड़ा था । उसके बाद उ ह ने जनसंघ से जुड़े और अपने अंितम समय तक भारतीय जनता पाट
से जुड़े रहे ।
चूँ क मुंडे साहब का ज म एक सामा य प रवार म होने के साथ-साथ सामािजक

प से िपछड़े एक वंजारी जाित म आ

था । यह समाज ना िसफ सामािजक प से िपछड़ा आ था बि क शैि क और आ थक प से भी िपछड़ा आ था । इस
समाज के लोग को संिवधान दत अपने अिधकार भी मालूम नह था िजसे पाने के िलए वह संघष करता । यह वही
िज ह ने सामािजक प रवतन का सू पात कया । 50 - 60 साल पहले कौन ऐसा

ि

ि

होगा जोआ मिव ास के साथ कह
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सकता था क आज िजसे एक खास वग के लोग के सामने िसर झुका कर चलना पड़ता है उसी समाज का हर

ि

एक दन

िसर उठाकर चलेगा , अगर समाज म यह प रवतन आ है तो इसका ेय िसफ और िसफ गोपीनाथ मुंडे को जाता है ।
इ ह ने न िसफ िपछड़ी जाित के लोग को आ मिव ास जगाया बि क जाित भावना से परे जाकर अगड़ी जाित, अनुसूिचत
जाित ,जनजाित तथा समाज के दूसरे धम के लोग म भी आ मिव ास जगाने का काम कया । जब हम इस सामािजक ांित
क क पना करते ह तब हम एक आ यजनक प रवतन दखाई देता है जो क पना से परे था । उ ह ने कसी का हक छीन
लेने के िलए नह बि क अपना हक ा करने के िलए लोग म आ मिव ास जगाया और उसम यह भावना पैदा कया
िजसके बल पर हर कोई अपने अिधकार को पाने के िलए आगे बढ़ने लगा । हम कहते ह क अगर कसी

ि

म वािभमान

नह है तो वह गव के साथ सीना तान कर खड़ा नह रह सकता है । जब सामािजक प रवतन होता है तब उसके सामािजक
ि थित म सुधार होता है । िजसे कल तक हेय दृि से देखा जाता था आज उसे ही स मानजनक दृि से देखा जाता है ।
उनका िव ास था और मानना था क समाज के अंितम बदु पर खड़े
िलए उ ह ने हमेशा अपना दरवाजा खोल कर रखा । कोई भी ज रतमंद
सीधा उनके पास ब त सकता था । उनका यही
ि

प जन नेता के

ि

को भी उसका हक िमलना चािहए और उसके
ि

अपनी मदद के िलए िबना कसी म य थ के

प म लाकर समाज के सामने रख दया । समाज का वह

जो बरस तक दयनीय हालत म जदगी िबताने के िलए मजबूर था , आज वही स मानपूवक जदगी िबता रहे ह ,

तो फर उनके िलए देवता का थान य नह बना पाएगा । ना िसफ अपने समाज के अंितम लोग का बि क हर कसी जाित
के , धम के गरीब िपछड़े लोग क खुले हाथ से मदद कया । उ ह ने ना िसफ लोग को हौसला बढ़ाया बि क उसके हौसले
को िनयंि त रखने के िलए भी हमेशा स य रहते थे । समाज को िवघ टत करने वाले लोग को हमेशा डांटते थे । कोई भी
समाज अलग अलग रहकर आगे नह बढ़ सकता है बि क सभी

ेम से रह कर और आपस म संग ठत रहकर ही आगे बढ़

सकता है । यहां तक क वे अपने िवरोिधय से भी ेम से बात करते थे । उ ह जरा भी एहसास नह होने देते थे क आप
हमारे िवरोधी ह तो म आप से नफरत करता ह । समाज म उनक जड़ इतनी मजबूत और गहरी थी क य द वे द ली या
मुंबई म रहते थे, फर भी उनका यान अपने े क जनता के िलए लगा रहता था और अपने े म होने वाली िविभ
तरह क घटना

क सूचना उ ह ज द िमल जाती थी । वे हमेशा अपने े के लोग के सुख दुःख म भाग लेते थे और

उनक सम या

का समाधान करने के िलए हमेशा त पर रहते थे । एक जन नेता के

प म उनक मा यता कतनी मजबूत

थी , उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है क जब उनक मृ यु ई थी तब उनके अंितम दर्शन और सं कार म
शािमल होने के िलए लगभग 5 - 6 लाख लोग शािमल ए थे । गोपीनाथगड़ के 10 कलोमीटर के प रिध म िसफ आदमी ही
आदमी नजर आता था । कु छ लोग को इस भीड़ म शािमल होने के िलए िह मत नह था तब वह अपने घर म टीवी के
सामने बैठकर उनका अंितम दशन दया था । समाज के छोटे - बड़े, गरीब - अमीर , बड़े - बुजुग , मिहला - पु ष कोई भी
हो, हर कोई उ ह देवता के समान मानते थे । आज भी ब त सारे घर म उनक

ितमा को पूजा कया जाता है , ित दन

ताजे फू ल क हार पहनाया जाता है ।
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गोपीनाथ मुंडे अपने समाज के लोग का तर उठाने के िलए िजस सामािजक ांित का सू पात कया था , उसके
समानांतर समाज के लोग को बुि जीवी बनाने के िलए िश ा के
जब तक कोई

ि

े म भी अहम योगदान दया । उनका मानना था क

िशि त नह होता है तब तक उसे अपनी अिधकार और अपने कत

िमलेगा । इसिलए उ ह ने िश ा के
वै नाथ महािव ालय क

के बारे म सही जानकारी नह

े म भी मह वपूण योगदान दया । परली वैजनाथ ि थत जवाहर िश ण सं थान और

थापना कया । इस कॉलेज के िव ाथ अ ययन कर आज िविभ तरह क सेवा

, रेलवे , िश ा , बक , िच क सा तथा क सरकार और रा य सरकार क िविभ सेवा
यहां के ब

म जैसे सेना

म अपना योगदान दे रहे ह ।

को तं िव ान म िश ा िमले और वह भी आसानी से िमले, इसके िलए अिभयांि क महािव ालय क

थापना कए । इस महािव ालय म ना िसफ थानीय लोग क िश ा िमलती है बि क उ र देश, िबहार के छा भी
नामांकन कराकर लाभ ा कर रहे है । इ ह ने न िसफ अकादिमक और ितयोगी िश ा के िलए लोग को उ सािहत कया
बि क ब त सारे लोग को राजनैितक िश ा से भी आगे बढा़या । इसका प रणाम जाकर यह आ क इनका ब त सारे
राजनीितक िश य आज ाम पंचायत सरपंच , िजला प रषद सद य , आमदार , खासदार और नामदार जैसे माननीय बन
कर आज हमारे सामने मौजूद है । राजनीित का दांव पेच िसखाने वाला

ि

आज भले ही

िचर शांित म िव ाम कर रहे

ह ले कन उनके चेले आज मह वपूण जगह पर िवराजमान है और संभव है , आगे भी िवराजमान रहगे ।
कसी भी

ि

न क जब कसी

और समाज का जीवन तर और सामािजक ि थित उसक आ थक हालात पर िनभर करता है । कहते ह
ि

के पास पैसे क कमी है तब उनका दो त और र तेदार भी साथ छोड़ जाते ह , ले कन य द आ थक

प से मजबूत है तब आपके चार ओर िम

और िहत चतक क कमी नह रहती है । य द कोई

है तब उसे कज भी आसानी से िमल जाता है ले कन य द वह आ थक

ि

आ थक

प से स म

प से कमजोर है , गरीब है तब उसे कोई ऋण देने के

िलए भी तैयार नह रहता है । इसी त य को यान म रखते ए गोपीनाथ राव मुंडे ने आ थक िवकास के िलए िविभ तरह
के काय को अंजाम दया । रा य सरकार और क सरकार के तहत चलने वाली िविभ

कार क क याणकारी योजना

को धरातल पर लाकर रख दया , िजससे ज रतमंद और गरीब लोग को ब त ही सहारा िमला। िजसके िलए सरकार के
ारा आ थक मदद जारी कया जाता था , वह धनरािश बीच रा ते म ही गायब हो जाता था और अगर कु छ प च
ं ता भी था
तो वह 10 से 12 ितशत ही प च
ं पाता था । इतना ही नह कसान को आ थक

प से मजबूत करने के िलए तथा यहां के

बेरोजगार को रोजगार के िलए कह बाहर जाना ना पड़े, इसके िलए, वै नाथ शुगर कारखाना क

थापना कया । इतना

ही नह उनके सहयोग से रा य सरकार के

क

ारा संचािलत महारा रा य वीज िनमाण क दो शाखा

थापना परली

वैजनाथ मे कया गया । इसका प रणाम जाकर यह आ क मु य उ ोग के साथ-साथ आ थक गितिविधयां भी संचािलत
होने लगी जैसे दूध क खपत यादा होने लगी , हरी और ताजे सि जय क मांग बढ़ने लगी । आज क तारीख म परली
वैजनाथ म जो

वसाय होता है इसका पूरा का पूरा ेय िव ुत िनमाण कं पनी , सीमट कारखाना , शुगर कारखाना को

जाता है । थमल पावर लांट क

थापना से िबजली तो आसानी से िमलने क लगी इसके साथ ही साथ इससे उ प होने
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वाले राख से भी आ थक गितिविधयां तेज ई । इसी के वजह से ईट भ ा क सं या तेजी से बढ़ने लगी और रोजगार उ प
होने लगा । इसी राख क आसानी से उपल ध होने के कारण नजदीक म इं िडया सीमट िलिमटेड क एक इकाई क
आ । चीनी कारखाना क

थापना

थापना करने का प रणाम जाकर यह आ क कसान नगदी फसल ग ा क खेती करने लगे और

उ ह एक अ छी खासी रकम िमलने लगा , िजससे उनका आ थक तर म सुधार आ । कसान को आसानी से कम याज
दर पर ऋण उपल ध हो सके इसके िलए वै नाथ सहकारी बक क

थापना कया , िजससे आ थक गितिविधय म तेजी आने

लगी । परली क आ थक गितिविधयां तेजी से आगे बढ़े तथा इसका िजला मु यालय बीड और राजधानी मुंरबई से सीधा
संपक थािपत हो सके इसके िलए परली - अहमदनगर रेलवे लाइन का िशला यास कया । अब जरा सोिचए , जब यह रेलवे
लाइन अपने अि त व म आ जाएगा तब इस े क आ थक गितिविधयां कतनी तेजी से आगे बढ़ेगी । इतना ही नह उनका
िवचार था क बृहत बीड िजला का िवभाजन कर एक दूसरा िजला का िनमाण कया जाए और उसका मु यालय परली
वैजनाथ हो ले कन उनके रहते यह संभव नह हो पाया । परंतु उनका िवचार तो प था क पर वैजनाथ का िवकास
िजतना यादा और तेजी से हो सके उसके िलए उ ह ने अपने अंितम सांस तक यास करते रहे । इतना ही नह देश क
िव ीय राजधानी म जब आ थक गितिविधयां अंडरव ड के कारण िशिथल पड़ते जा रहा था तब उ ह ने पुिलस को
असीिमत अिधकार देकर उसे सफाया कर दया । िजसका प रणाम जाकर यह आ है क आज मुंबई आ थक

प से काफ

िवकास कया । कहा जाता है क मुंबई म जब कोई महंगी गाड़ी खरीदता था या महंगी पाट आयोिजत करता था तब तुरंत
उसे डॉन लोग का फरौती के िलए फोन आने लगता था, िजसे उ ह ने काफ हद तक सफाया करने म सफल रहे ।
इस कार हम कह सकते ह क िवधायक से अपनी राजनैितक या ा शु कर िविभ पड़ाव को पार करते ए जैसे
महारा के गृहमं ी , उपमु यमं ी, लोकसभा के उप नेता , क ीय ामीण िवकास मं ी तथा भारतीय जनता पाट म
िविभ उ रदािय वयो का िनवहन करते ए उ ह ने जो अपनी लक र ख च कर गए ह उसे छोटा करना इतना आसान नह
है । उनके कद के बराबर खड़ा होना काफ मुि कल है । ाम िवकास क भावना को साकार करने का अभी मौका ही िमला
था और लोग का अ छे दन आने का समय आया ही था क सभी को अनाथ छोड़कर अपने िचर शांित म 3 जून 2014 को
चले गए ।
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54
*"ऊसतोड कामगार व गोपीनाथराव मुड
ं े "*

काळू शे कशोर नारायण
संशोधक िव ाथ
पद ु र इितहास िवभाग
वै नाथ कॉलेज, परळी वै

* तावना*
भारताची आजची अथ

व था अजूनही मो

ा माणात शेती धान

व थेवर अवलंबून आहे.

महारा ासार या गत रा याचा चेहरा - मोहरा बदलून टाक यात साखर उ ोगाचा मह वाचा वाटा आहे. ऊसतोड
कामगार हा साखर उ ोगातील अ यंत मह वाचा घटक आहे . या ऊसतोड कामगारांिशवाय महारा ात साखर उ ोग
चालवणे पण अवघड आहे .
यात साखर उ ोग हा अितशय मह वचा कृ षीवर आधा रत उ ोग आहे .महारा ात हा उ ोग सहकारी े ात
मो

ा माणात संघ टत झाला आहे. महारा ा या राजकारणात साखर उ ोगाचा भाव आहे . महारा ात 1960 या

नंतर साखर कारखा यात मो

ा माणात वाढ झालेली आहे .स या ामीण अथ व थेवर प रणाम घडवून आणणारा

उ ोग हणून साखर उ ोग ओळखला जातो.
भारतीय शेती हंगाम मा सूनवर अवलंबून आहे. यामुळे शेतीत वषभर रोजगार िमळत नाही. या कारणामुळे
शेतमजुरां या सं येत सतत वाढ होत आहे. गावात मजुरीचे साधने उपल ध नस यामुळे रोजगार िमळव यासाठी मुकादमा
तफ कारखा यांशी संपक क न रोजगार िमळव याकडे कल असतो. ऊस उ पादक शेतक यास या माणे मह वाचे थान आहे
. याच माणे ऊसतोड कामगारांसही तेवढेच मह व आहे.
ऊसतोड कामगारां या िवकासात गोपीनाथराव मुंडे यांचे योगदान अ यंत मह वाचे आहे. औ ोिगक आिण कृ षी
े ाचे ांतीचे साधन हणून महारा सह मराठवा

ात देखील अनेक साखर कारखाने ऊसतोड कामगारांवर अवलंबून

असतात. या ऊसतोड कामगारामुळे महारा ातील साखर पि मेकडील देशात जात आहे. महारा ला या े ात नावलौ कक
िमळाले आहे . परंतु साखर िनमाण कर यासाठी या लोकांनी रा
दुल के ले जात आहे . ऊसतोड कामगाराचे

दवस एक क न ऊसतोडणी के लेली असते . याकडे मा

दवस दवस जा त वाढत होता . ऊसतोड कामगार यांचे

सोडिव यासाठी गोपीनाथराव मुंडे हे लोकनेते आघाडीवर होते.
*उ

:े -*

1) ऊसतोड कामगारां या सम यांचा आढावा घेणे.
2) गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारां या सम या िनवार यासाठी के ले या उपाययोजना.

1) *ऊसतोड कामगारां या सम यांचा आढावा* :_____________________________________________
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महारा ात बीड िज हा हा ऊसतोड कामगारांचा िज हा हणून ओळखला जातो. या िज

ातून लाखांवर

लोक ऊसतोड कामासाठी तलांतरीत होते असतात. या तलांतरा या काळाम ये ऊसतोड कामगारांना अनेक सम यांना त ड
ावे लागते. यात मह वाचे हणजे मुकादमा या संपकातून उचल िमळवणे या उचलीचा उ ेश हणजे गावी होणारा खच
करणे . मुकादम या उचलीवर
तो फ

ाज लावतात हणून हे ऊसतोड कामगार कजबाजारी होतात. उचळीचा लेखी करार नसतो.

त डी करार करतात . याम येच मुकादम कामगारांची फसवणूक करतात .
तसेच कारखा याकडू न उ तोडणीची वेळ ठरवून दलेली नसते. यामुळे दवस रा ऊसतोडनीचे व वाहतुक चे काम

करावे लागते.
कारखा याकडू न कामाचे िबल 15 दवसात येणे बंधनकारक आहे. पण ते वेळचे वेळी देत नाही. सतत या
थलांतरामुळे मुलांचे िश ण, शेती घर यांचा सांभाळ कसा करावा हा

िनमाण होतो. तसेच दवस दवस जीवनाव यक व

इतर दैनं दन गरजे या व तूं या कमती भरमसाठ वाढत आहेत. या गरजा भागिव यासाठी उपल ध मजुरीत वाढ होणे
आव यक आहे.
ऊसतोड कामगारांना आ थक,सामािजक, कौटुंिबक

ांना सामोरे जावे लागते. तसेच ऊसतोड कामगारांवर

अवलंबून असणा यांना सवाना सामोरे जावे लागते.
2) *गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारां या सम यांवर के ले या उपाययोजना* :ऊसतोड कामगार वगाची आ थकि थती ही हालाखीची अस या कारणामुळे यांना अनेक सम यांना
सामोरे जावे लागते. यामुळे युती शासना या काळात महारा रा याचे ऊपमु यमं ी ी गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोड
कामगार वगाचे

सोडिव याचा य के ला. यां यासाठी िविवध योजना देखील राबिव या आहेत.
सामा य कु टंबातून आले या मुंडे साहेबांनी नेहमी खे

ातील गरीब जनते या मुलां या िश णाला ाधा य

दले आहे. यां यासाठी शै िणक सं था उ या के या. ऊसतोड कामगारां या अनेक सम या सोडिव यासाठी यांनी ऊसतोड
कामगारांचे नेतृ व के ले आहे . समाजातील

येक घटकाचा ते िवचार करीत असत. हणून अ पसं याक आिण ओबीसी

समाजातील जनता यांना आपले नेते मानत होते.
रा यातील असंघ टत ऊसतोड कामगारांना िविवध क याणकारी योजनांचा लाभ देऊन यांचे जीवन आ थक व
सामािजकदृ

ा सुरि त कर यासाठी "लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार सामािजक सुर ा योजना" 2008 ला

सु कर यात आली .
तसेच ऊसतोड कामगारां या मुलांसाठी िनवासी शाळा थापन कर याचा िनणय देखील युती शासना या काळात
गोपीनाथराव मुंडे यांनी घेतला. ऊसतोड कामगारांना अपघात झा यानंतर नुकसान भरपाई दे याक रता अथसहा य हणून
एक कायम व पी क याण िनधी थापन करावा असे मुंडे साहेब यांनी सुचिवले होते.
*िन कष*:बक वाघ यांनी ऊसतोड कामगारांची के लेली
"जी

ा या..

साखर कारखा यास लागणा या ऊसाची तोडणी व ऊसाची वाहतूक कर या या कामात

य सहभागी होते

यांना ऊसतोड कामगार असे संबोधता येईल".
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व था कर याचा िनणय युती शासनाने घेतला. ऊसतोड कामगारांना

िमळणारी मजुरी ही पूणपणे कारखा या माफत िमळावी जेणे क न मुकादम कडू न होणारी िपळवणूक थांबेल. कारखा यांनी
ऊसतोड कामगारां या पा यासाठी कायम व पी िनवासी आ म शाळा काढावी.
ऊसतोड कामगार हे साखर कारखा याचे कामगार नाही अशी साखर उ ोगांची भूिमका आहे. या म ये बदल झालाच
पािहजे तर ऊसतोड कामगार वग टके ल.....

*संदभ सूची*:1) डॉ. ा. बी.के .शेप :ी गोपीनाथराव मुंडे - जीवन आिण काय
2) लाटे संजीव :महारा ऊसतोड कामगारांचा सामािजक व आ थक अ यास
3) महारा शासन :िशवरा य द 1 िडसबर 1998
4 ) योजना स टबर 1995
5)

बक वाघ :-

ऊसतोडणी कामगारांचे सामािजक व आ थक अ ययन (एम. फल बंध,पुणे िव ापीठ,1990
6) krushijagaran.com

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
www.vidyawarta.com
Impact Factor 7.041 (iijif)

MAH MUL/03051/2012 Online National
Conference
ISSN: 2319 9318

V i d y w a r t a®

June 2020
Special Issue

0 220

55
"महारा ातील उपेि त भट या समाजा या
िवकासात गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान"
ो.डा◌ॅ. ही.बी.लांब.
संशोधक- मागदशक
इं राज कला, वािण य व िव ान महािव ालय, िस लोड, औरंगाबाद.

सौ.अनुराधा पवार ( गोरे)
संशोधक- िव ा यानी
िमरज,िज.सांगली

तावना:
१२ िडसबर १९४९ रोजी बीड िज

ातील परळी तालु यातील ना ा गावी गोपीनाथ मुंडे यांचा ज म झाला.

वंजारी समाजातील अितशय गरीब शेतकरी कु टुंबात यांचा ज म झाला.१९८० ते २००९ या काळात यांनी परळी मतदार
संघाचे िवधानसभेत ितिनिध व के ले.२००९ ते२०१४ या कालावधीत बीड मतदारसंघाचे लोकसभेत ितिनिध व के ले.
याचबरोबर

देशा य , रा ीय उपा य , भाजपचे िवधानसभेतील िवरोधी प नेते, लोकसभेत भाजप या उपनेतेपदी ही

ते काम करत होते.१९९५ ते १९९९ या काळात महारा ाचे उपमु यमं ी, गृहमं ी, ऊजामं ी अशी मह वाची पदे भूषवली.
गोपीनाथ मुंडे यांचा ज म उपेि त शेतकरी कु टुंबात झालेला अस याने शेतक यां या वंिचतां या दुःख वेदना अवहेलना यांनी
अगदी जवळू न अनुभव या हो या कदािचत हणूनच शेतकरी ,ऊस तोड मजूर ,इतर मागासवग य, भटके -िवमु

यांचे

अगदी पोटितडक ने मांडत होते. यासाठी िविवध मेळावे ,आयोगाची थापना, आ दवास साठी या योजना ,मुि लम
समाजाबाबत यांची भूिमका पाहता तळागाळातील समाजाब ल यांची असणारी तळमळ कषाने जाणवते.
संशोधनाची उ

:े
१. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी भट या िवमु

जाती जमात या िवकासासाठी दलेले योगदान

जाणून घेणे
२. भट या-िवमु ां या िवकासासाठी जे िविवध आयोग नेमले ,ते नेम यात व आयोगां या अहवालाबाबत गोपीनाथ मुंडे
यांची भूिमका जाणून घेणे

गृिहतके :
१.
भट या-िवमु ांना शासक य योजनांचा यो य तो लाभ िमळत नाही.
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समाज िवकासापासून कोसो मैल दूर आहे.
समाजाला याय िमळवून दे याचा, यांना िवकासा या वाहात आण याचे य गोपीनाथ मुंडे यांनी

के ले.३

• भटके िवमु

व गोपीनाथ मुंड:े
ि टश सरकारने १८७१साली पा रत के लेला गु हेगार जमाती कायदा 1951साली संपु ात आणला

गेला पण याची

य ात अंमलबजावणी भारतीय घटनेनुसार१९६० साली झाली. गु हेगारी काय ाने या जमातीचे ह

आिण वातं य संपवले होते, प रणामी या जाती जमाती ि टश काळापासून मागास आहेत.१९६० साली हा कायदा र
झा याची अंमलबजावणी सु झाली असली तरी आजपयत भट या िवमु

जाती जमाती मानवी ह ासाठी सतत संघष

करत आहेत. पण या संघषाला नेतृ व व राजक य स े या पाठबळाची गरज होती; तो पा ठबा या भट या िवमु ांना
दे याचा य गोपीनाथ मुंडे यांनी के ला . या दृ ीने यांनी काही ठोस पावलेही उचलली संपूण देशातील मागासवग य
आ दवासी तसेच भट या िवमु ांना याय िमळवून दे यासाठी स ा वापरणे हेच भाजप या येयधोरणपैक एक मुख
धोरण असावे हणून भाजप महारा ् र देशा या अखा यारीत आघाडीची थापना कर यात गोपीनाथ मुंडे यांनी पुढाकार
घेतला.
गोपीनाथ मुंडे यांनी युती शासना या काळात गृहमं ी असताना पारधी समाजाला तीनशे एकर जमीन
दली. याच बरोबर भट या िवमु ांसाठी आ म शाळा व वा

ा ,पा

ा, तां

ावर शाळा सु

के या, यांना गावाचा दजा

ा झाला . येक व तीत र ता ,वीज ,पाणी देऊन शाळा उ या के या आिण भट या िवमु ां या िविवध सम या जाणून
घे यासाठी अ यास सिमतीची घोषणा के ली. तसेच दादा इदाते , भूने ,पतंग,े भीमराव ग ती यां या सहकायाने थमवसन,
यमगरवाडी क प उभारला.'१
७ आ◌ॅग ट १९९० रोजी त कालीन पंत धान ही पी. सग यांनी मंडल आयोगा या िशफारशी लागू
के या. संपूण देशाम ये या आयोगाबाबत िविवध मते मांडली जात होती; अशा वेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी मंडल आयोगा या
िशफारश ना पा ठबा दला .घटनेने दलेला समान संधीचा फायदा वंिचत समाजाला िमळत नाही; यामुळे आ थक िवषमता
कायम असून, देशाला वातं य िमळू न 42 वष होऊनही समाजातील असिह णुता संपली नाही. यासाठी मंडल आयोगा या
िशफारसी लागू कर याची गरज अगदी भावीपणे १९ िडसबर १९९० रोजी िविधमंडळात मांडली .'२
आर णाबाबत गोपीनाथ मुंडे आपले मत असे

करतात," आर णाबाबत मंडल आयोगाने के ले या

िशफारसी लागू के या तर समाजात असलेली गुणव ा संपु ात येईल .अशा कारचा िवरोध आहे ,तो एक ढ गीपणा आहे;
कारण गुणव ाही कोण याही एका वगाची म े दारी नसते. हणून या याकडे गुणव ा आहे याला याय िमळाला पािहजे
असे माझे ठाम मत आहे.'३.

अ ान दा र

अंध

ा या दृ च ाम ये अडकले या भट या िवमु

समाजाला िवकासा या

मु य वाहाम ये आण यासाठी आर णा या सवलती देणे फार गरजेचे आहे, असे गोपीनाथ मुंडे यांना वाटत होते.
याचबरोबर यांनी भटके -िवमु

कोळी कु णबी तेिलस आिण इ याद ना बरोबर घेऊन खर संघषातून १९९५ म ये रा यात

स ांतर घडवून आणले.४
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जाती-जमात या अ यासासाठी

य संशोधनातून अितशय मह वपूण अशा सुचना जानेवारी १९९९ ला आप या

अहवालात सादर के या. या अहवालातील िशफारश ची ता काळ अंमलबजावणी कर याचा य गोपीनाथ मुंडे यांनी
के ला.'४
इदाते सिमती या िशफारशीनुसार वतं कॅ िबनेट मं ी व रा यमं ी यांची नेमणूक क न भटके िवमु
िवकास मं ालय थापन कर यात आले; भटके -िवमु
िवमु

जाती जमाती

संच संचालनालय थापन क न या संचालनालयामाफत भट या-

िव ा यासाठी एक हजार आ म शाळा, िविवध सम या िनवारण ,शै िणक िवकास,इतर सोयी सुिवधा ,जातीचे

दाखले इ यादी िवषयांवर काम कर यात आले. तांडया ,व यांना गावाचा दजा देणे ,धा मक थळांना तीथ े ांचा दजा देणे
इ यादी मह वपूण कामे कर यात आली. तसेच गु हेगार समज या जाणा या िवमु

जमात चा स मान जपणारे एक

मह वपूण काम गोपीनाथ मुंडे यांनी के ले ते हणजे गु हेगार जात ची जी यादी पोलीस टेशनम ये ठे वली जात होती ती र
करिवली.'५
भट या िवमु

जाती जमात बाबत मह वपूण असणा या रेनके आयोगाबाबत ही गोपीनाथ मुंडे यांनी

मह वाची भूिमका बजावली होती. हा आयोग नेम यासाठी यांनी डॉ टर मनमोहन सग सरकार वर दबाव आणला, या
कामी यांना िविवध संघटना आिण सं था यांनी मदत के ली. शेवटी १६ माच २००५ रोजी मनमोहन सग सरकारने ी
बाळकृ ण रेणके यां या अ य तेखाली एका आयोगाची थापना के ली. या आयोगाने ६ फे ुवारी २००६ ला कामाला
सु वात क न ३० जून २००८रोजी आपला आ हाल सरकारला सादर के ला पण सरकारने वेळकाढू धोरण वीकारले. रेणके
आयोगा या िशफारशी भट या-िवमु ां या िवकासासाठी फायदेशीर हो या हणून गोपीनाथ मुंडे यांनी मनमोहन सग
सरकार यांची भेट घेतली, यांनी आंदोलनाचा पिव ा देिखल घेतला. पण सरकारने रेणके आयोगा या िशफारश चा
गांभीयाने िवचार के ला नाही.'६
ओबीसी चळवळ:
मंडल आयोगाने ओबीसी बाबत के ले या िशफारश चा गोपीनाथ मुंडनी चांगला अ यास के ला होता. या
संपूण

ांची यांना उ म जाण होती. घटनेम ये न द के ले या सोयी सवलती ओबीस ना िमळा या पािहजेत यासाठी ते

आ ही होते. ओबीस या जनगणनेचे मह व यांनी जाणले होते . हणून यासाठी यांनी द ली संसदेवर ह लाबोल के ला
आिण ओबीस ची जनगणना ओबीसी कोड टाकू न करावी असे आश्वासनही िमळवले. ६ मे २०१० रोजी गोपीनाथ मुंडे यांनी
िनयम १९३अ वये लोकसभेत ओबीस या वतं जनगणनेची मागणी क न एका वलंत

ाला हात घातला. अनेक

भट या जाती जमाती ती उपेि त जीवन जगत आहेत याची सरकारला जाणीव क न दली. आज ओबीसी वगाला
िमळालेला घटना मक दजा, कायम व पी रा ीय ओबीसी आयोग हे गोपीनाथ मुंडे यां या य ांना आलेले यश आहे.'८
रा ीय इदाते आयोग:
मोदी सरकारने दादा इदाते यां या अ य तेखाली ९ जानेवारी २०१५ ला रा ीय िवमु

घुमंतू अध

घुमंतू जनजाित आयोगाची थापना के ली. ८जानेवारी २०१८ रोजी या आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर के ला.
आहवाल सादर करते वेळी हा अहवाल गोपीनाथ मुंडे यांना सम पत करत अस याची भावना

कर यात आली.२०१९
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या अथसंक पात क ीय घुमंतू जनजाती क याण मंडळाची थापना क न िवधाते यां या अ य तेखाली पिह या िवकास व
क याण मंडळाची थापना कर यात आली.'९५
२००६ साली अहमदनगर येथे भट या िवमु
असले या भट या-िवमु

जाती जमात चा िनराधार मेळावा संप झाला. ६७ ट े लोकसं या

समाजाम ये स ा बदल याची ताकद अस याचे दाखवून, काँ ेस-रा वादी काँ ेसचे सरकार हटवा

असे आ हान भारतीय जनता पाट चे ये नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अहमदनगर येथील भट या िवमु

जाती जमात या

िनराधार मेळा ात के ले होते.'१०
२६ िडसबर २००६ रोजी भट या िवमु ांचे रा यभर रा ता रोको गोपीनाथ मुंडे यां या नेतृ वाखाली पार पडले.
याही पूव गोपीनाथ मुंडनी २२ जानेवारी २००४ रोजी भट या जमात या
भट यांचे

ासाठी पंढरपूर येथे भ

मेळावा घेतला

मांड याचा य के ला होता.

गोपीनाथ मुंडे वतः साखर कारखानदार असलेतरी ऊसतोड मजुरांचे नेते होते. इ.स.१९८८ म ये यांनी ऊस मजूर व
साखर कारखानदार यां या बैठका घडवून आण या आिण याचा प रणाम हणजे ऊसतोड मजुरां या मजुरीत वाढ झाली
दोन वषानी कारखानदार व मजूर यां याम ये लवाद नेमला गेला यामुळे ऊसतोड मजुरां या माग या मा य होऊ लाग या
याम ये ऊसतोड मजुरांचे ितिनिध व गोपीनाथ मुंडे करीत होते.'११.
जातीवर होणा या अ याय दूर कर या या भूिमके तून
जमले या िनश

महारा ात अ पृ य हणून गण या गेले या

ॉिसटी काय ाची अंमलबजावणी िनि त क न नागपूर येथे

,असहा य दुबल व गोवारी ह याकांडावर सडकू न टीका क न यांचा अनुसूिचत जातीम ये समावेश क न

याय िमळवून दे याचा य गोपीनाथ मुंडे यांनी के ला. आज महारा ातील मराठा समाजाला िश ण व नोकरीत याम ये
१६% आर ण सरकारने जाहीर के ले यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी अनुकूलता दशवली होती ओबीसी आर णाला ध ा न
लावता हे मरा

ांना आर ण देता येऊ शकते हे गोपीनाथ मुंडे यांनी ठामपणे सांिगतले होते.

गोपीनाथ मुंडे यांनी अठरापगड जाती जमात ची मोठ बांधली. जातीपातीचे संकुिचत राजकारण यांनी कधीच
के ले नाही. सामािजक यायाची जाणीव यांनी ठे वली. राजकारणातील

येक पद समथपणे सांभाळत यांनी वतःचे थान

बळकट के ले. मिहला ,आ दवासी, भटके -िवमु

भावीपणे मांडले यामुळे महारा ातील वंिचत

,शेतकरी या सवाचे

समाजाने यांचे नेतृ व मनापासून वीकारले होते.'१२.
देशात अ धा याचे उ पादन , िव ान-तं
दा र

देशाने सव े ात गती के याचा दावा सरकार करीत असताना

ान, औ ोिगक े याम ये गती होत असताना अ ान, बेकारी ,

ाचार,

अिधकािधक वाढतच आहे देशा या गतीचा फायदा देशातील सव थरातील घटकांना यो य माणात िमळत नाही.

ीमंत अिधक ीमंत व गरीब अिधक गरीब ही िवषमता का दसून येते समाजातील सव घटकांना समान संधी हे तर
लोकशाहीचे मह व आहे तरी भट या िवमु

समाज गतीपासून दूर का याचा िवचार कर याची गरज आहे.१३ आिण हा

िवचार क नच गोपीनाथ मुंडे उपमु यमं ी असताना अ णासाहेब शदे आ थक महामंडळाची उभारणी व यासाठी आ थक
तरतुदी कर याचे काम के ले होते. वंिचत ,उपेि त, िवमु , भटके यांना गती या वाटा खु या क न द या. गरीबांचे,
ब जनांचे ,ओबीस चे समथ नेतृ व यांनी के ले. सतत

याशील, सहका यांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता, नेतृ वा

बरोबरच व ृ व आिण कतृ व हे गुण सु ा यां याकडे होते. यामुळे महारा ा या जनते या मनाम ये यांनी आपले एक
वेगळे थान िनमाण के ले. फ

वंिचतांचा िवकासात नाही तर महारा ा या जडणघडणीत ही मोलाचे योगदान यांनी
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िनमाण करणारी होतीस पण वंिचत उपेि त घटकांसाठी लढणारे स म नेतृ व आज काळा या पड ाआड गेले होते.
महारा ातील भट या िवमु

जाती-जमात या िवकासाक रता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी फार मोलाचे योगदान दले

आहे. भट या िवमु ां या सामािजक, राजक य ,आ थक, शै िणक

ांना यांनी वाचा फोडली.

सवसामा य जनतेला ते आपले नेते वाटत होते. महारा ातील तळागाळातील जनता िवकासा या वासात कशी येईल.
यांना कामाची संधी कशी उपल ध होईल यासाठी ते नेहमी य शील रािहले. भट या िवमु

जाती-जमात ना

िवकासा या वाहात आण याचे काम िततके सोपे न हते, पण हे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी यां या स म नेतृ वाने क न
दाखिवले. राजक य प ात वंिचतांना वेश िमळिव यासाठी िविवध तरावर य क न यांना एक

ासपीठ िनमाण

क न दे याचे मोलाचे काय यांनी के ले . यासाठी िविवध आयोग अ यास सिम या थापन कर यात गोपीनाथ मुंडे यांचा
खूप मोठा हातभार असलेला दसून येतो. गोपीनाथ मुंडे यांचा ऊसतोड कामगारांचा मुलगा ते क ीय ामिवकास मं ी हा
जीवन वास थ करणारा आहे. पण या वासातील यांचा संघष, िज , िचकाटी, आिण अंगी असणारा नेत:ृ व हा गुण
वाखाण यासारखा आहे. सामा य तरातील
यांनी िस

देखील राजक य पटलावर आपला वेगळा व भावी ठसा उमटू शकते हे

क न दाखवले. राजकारणाम ये अगदी क ीय मंि पद िमळ यापयत यांनी यश िमळवले तरी समाजातील

तळागाळातील जनतेशी असणारी यांची बांिधलक यांनी अगदी आयु यभर जपली.
िन कष:
१. शेतकरी ऊस तोड मजूर इतर मागासवग य भटके िवमु

यांना याय िमळवून दे यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी अथक

प र म घेतले.
२. मंडल आयोगाला गोपीनाथ मुंडे यांनी पूण पा ठबा दला होता तसेच तो लागू करावा यासाठी सरकार बरोबर राजक य
संघष के ला.
३. भट या-िवमु ां या िवकासासाठी शासनाने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
४. अनुसूिचत जाती-जमाती माणे भट या-िवमु ांना ही याय िमळाला पािहजे आिण यांना आर ण देऊन सोयी-सवलती
द या पािहजेत हणजे ते रा ीय वाहात येतील असे गोपीनाथ मुंडे यांचे मत होते.६
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