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देशावर फॅिसझमचे सकंट 

गे या पाव शतकात, अिधक नेमकेपणाने सांगायचे तर १९९१ पासनू, भारतातील 
अितउज या शक्तींनी दशेा या सां कृितक, सामािजक, वैचािरक व आिथर्क क्षेत्रावर हळूहळू 
आपले वचर् व प्र थािपत केले आह.े रा ट्रीय वयंसेवक संघ हा मखु्य वेक न या 
अितउज या शक्तींचे प्रितिनिध व करतो. २०१४ या लोकसभा िनवडणकुीत संघाची 
राजकीय आघाडी असले या भारतीय जनता पक्षाला िनिवर्वाद बहुमत िमळा यानंतर याने 
आपला फॅिस ट अजडा उघडपणे राबवायला सु वात केली आह.े भारतीय प्रजास ाकाची 
पायाभतू मलूत वे असले या दशेा या धमर्िनरपेक्ष व लोकशाही वीणलेाच यामळेु धोका 
तयार झाला आह.े 

पण सवर्प्रथम आपण फॅिसझम हणजे काय ह ेसमजनू घऊे या. 

फॅिसझम हणजे काय? 

फॅिसझम ही एका प्रकारची राजकीय चळवळ असनू २० या शतका या सु वातीस ती 
यरुोपम ये ठळकपण ेपढेु आली. १९१९ म ये पिहले महायदु्ध संप यावर इटली म ये बेिनटो 
मसुोिलनीने िमलान इथे ‘फासी इटािलअिन िद कॉ बातीमतो’ ही संघटना थापन केली. दोन 
वषानंतर या संघटनेचे नाव ‘पातीर्तो नाझीओनाले फािस ता’ (रा ट्रीय फॅिस ट पक्ष) असे 
बदल यात आले. यातनू ‘फॅिसझम’चा उगम झाला. ‘फािस मो’ हा इटािलअन श द मळू 
‘फा सेस’ या लॅिटन श दापासनू आला आह.े ‘फा सेस’ हणजे कुर्हाडीभोवती गुंडाळलेले 
लाठ्यांचे बंडल. प्राचीन रोमम ये अशी बंडल बांधलेली कुर्हाड ही नागरी 
यायािधकार्या या अिधकाराची िनशाणी दखेील होती. काठ्यांचे बंडल फॅिस टांकािरता 
एकजटुीतनू ताकद व एक सशक्त राजवट अशा दो ही गो ींची िनशाणी होती. 

यानंतर पिह या व दसुर्या महायदु्धा या दर यान या काळात अनेक यरुोिपअन 
दशेांम ये फॅिस ट चळवळी प्रबळ झा या. इतकेच न ह े तर यांनी स ाही गाजवली. 
जमर्नीचा अडॅॉ फ िहटलर, पेनचा फ्राि स को फॅ्र को, पोतुर्गालचा अॅ तोिनओ द 
ओिलि हएरा सालाझार, फ्रा सचा िफलीप पेतीन, हगंेरीचा िमक्लोस होथीर्, रोमािनयाचा 
इओन अ तोने कू व क्रोएिशयाचा अ ते पावेिलक ह े यापैकी काही स ाधीश. 

दसुर्या महायदु्धात िहटलर या नाझी जमर्नीचा आिण मसुोिलनी या इटलीचा पराभव 
झा यानंतर पि म यरुोपमधील फॅिस ट शक्तींना माघार घऊेन पडद्याआड जाण ेभाग पडले. 
पण या संप या नाहीत. १९८० नंतर, आिण िवशेषतः १९९० पासनू, जागितक अथर् यव था 
जसजशी मंदी या खाईत अिधकािधक खोलवर त ूलागली, ते हापासनू या फॅिस ट संघटना 
पडद्याआडून बाहरे पड याएवढ्या धीट झा या आहते. यांनी आप या बा ा सरसावायला 
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सु वात केली आह.े आिण या खपेेला या शक्ती केवळ यरुोपातच न ह,े तर अमेिरका, रिशया 
ते आिफ्रका व म यपवूेर्तील अनेक दशेांपासनू ते भारतापयत सग या जगभर बळकट होत 
आहते. 

या समाजात या फॅिस ट शक्ती वाढत आहते, तेथील िविवधतेप्रमाण े फॅिसझमही 
िविवध पे धारण करत आह.े मात्र सवर् फॅिस ट संघटनांची काही समान वैिश ्ये आहते: 

 फॅिसझम आिण संसदीय लोकशाही नाकारणार्या हुकूमशाही पोिलसी/ल करी राजवटी 
या दो ही समान अथीर् नाहीत. उलटपक्षी फॅिसझम स ेवर ये यासाठी जनचळवळी व 
लोकशाही यांनाच पाया हणनू वापरतो. आिण एकदा स ेवर आला की तो 
लोकशाहीला सु ं ग लावतो. १९२३ म ये मसुोिलनीने एक िनवडणकू िवषयक 
सधुारणचेा प्र ताव मांडला. ‘अिसब  कायदा’ या नावाने ओळख या जाणार्या या 
कायद्यानसुार, िनवडणकुीत या पक्षाला सवार्त अिधक मते िमळतील याला 
संसदतेील २/३ जागा िद या जाणार हो या. ‘मला संसदलेा डावलायचे नाही तर मला 
संसद वाचवायची आह’े असे मसुोिलनी ठासनू सांगत होता. प्र यक्षात मात्र फॅिस ट 
पक्षाला या ‘अिसब  कायद्या’मळेु १९२४ साली संसदचेा ताबा िमळवण ेव हुकूमशाही 
लादण ेशक्य झाले. 

 फॅिसझम हा उदारमतवाद िवरोधी असतो आिण तो वातं य व समानता या संक पना 
नाकारतो. ेणीबद्ध समाज या क पनेवर याचा िव ास असतो. मतमतांतरांचा स मान 
व आदर, बहुसंख्य जनतेचे मत आजमाव यासाठी िनवडणकू पद्धतीचा वीकार, 
अ पसंख्यांकां या हक्कांचे संरक्षण—या सवर्साधारण त वांवर लोकशाही 
आधारलेली असते. या त वांऐवजी फॅिसझम बहुसंख्येवर आधािरत हुकूमशाहीचे त व 
अमंलात आण ू पाहतो. तो अ पसंख्यांकांवर बहुसंख्यांकांचे मत बळजबरीने 
लाद याचा प्रय न करतो. बहुसंख्यांकांना कोण याही नैितक िकंवा कायदशेीर बंधनांना 
न जमुानता िहसंा कर यास प्रो साहन दतेो. 

 या बरोबरीने नेहमीच, “चला आप या गत सवुणर् काळाकडे परत जाऊया” अशा 
िकंवा “रा ट्र” व “वंश/वणर्” यांसारख्या क पनांमधील तथाकिथत वैिश ्यांना 
कवटाळण,े या प्रकार या मागासले या मू यांकडे आिण प्रितगामी संक पनांकडे 
वाटचाल सु  होते. या मागासले या मू यातनू आिण प्रितगामी संक पनांतून 
लोकशाहीवरील ह याला एक प्रकारची मा यता तयार केली जाते. 

 फॅिस ट अनेकवेळा बहुसंख्य जनतेला टोका या रा ट्रवादा या नावाखाली संघिटत 
करतात: 

 समाजातील काही समदुाय िकंवा गट ‘दशेाचे शत्र’ू आहते असे हणत ल य 
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केले जाते. आिण मग अशा घटकांवर ह ला चढव यासाठी आिण यांना 
वेगळे पाड यासाठी बहुसंख्य लोकाना संघिटत करायला रा ट्रवादी भावनेचा 
वापर केला जातो. 

 रा ट्रीय सरुक्षा या संक पनेब ल कृित्रमरी या एक प्रकारचा गंड उ प न क न 
मग िवरोधकांना ‘दशेद्रोही’ व ‘ग ार’ अशी लेबले लावली जातात. 

 रा ट्राला धोका अस याचे एक वातावरण तयार केले जाते व या नावाखाली 
मानवी हक्कावर बंधने घालण ेगरजेचे आह ेअसे जनते या मनावर िबंबवले 
जाते; या मा यमातनू िवरोधकांवर ह ले करणे / यांना कडक िशक्षा दणे/े 
अगदी यांची ह या करण ेया कृ यांना समथर्न िमळवले जाते. 

फॅिस ट का पिनक शत्रचूी भीती दाखवनू जनतेला संघिटत करतात, लोकशाही िचरडून 
टाकतात, िवरोधकांना तु ं गात डांबतात आिण यांचे खनूही पाडतात. पण ते कधीही 
भांडवलशाही या िकंवा मके्तदार भांडवलशाही या मलूभतू त वांब ल प्र  उपि थत करत 
नाहीत. फॅिस ट भांडवलदारांचे िन लर्ज समथर्क असतात व कामगारिवरोधी असतात. 
कंप यांना अिधकािधक नफा कसा होईल, या पद्धतीने ते दशे चालवतात. मसुोिलनीचे एक 
वाक्य सपु्रिसद्ध आह:े “फॅिसझमला कंपनीकरण हणणचे अिधक योग्य होईल, कारण 
याम ये शासन आिण कंप या यांची ताकद एकित्रत होते.” स ेवर आपली पकड घट्ट 
के यानंतर मसुोिलनीने कामगार संघटनावर बंदी घातली, पगार कमी कर याचा हुकूम 
काढला आिण आठ तासां या िदवसाचा कायदा र  केला. १९२८ ते १९३२ या दर यान 
इटलीमधील वा तिवक वेतन िन याहून खाली आले. अशाचप्रकारे िहटलरने दखेील वतंत्र 
कामगार संघटनांवर बंदी आणली आिण कामगारांना कमी पगारावर अिधक तास काम 
कर यास भाग पाडले. 

ह े नीटपण े समजनू घतेले पािहजे की भांडवलशाही व फॅिसझम या दोघांम ये 
आपापसात कोणताही संघषर् नाही. प्र यक्षात फॅिसझम हणजे वाढ या भांडवली संकटाला 
भांडवलशाहीने िदलेला एक िविश  प्रितसाद. भांडवलशाहीवरील संकट इतके ती  होत 
जाते की आपली नफेखोरी अ याहतपण ेसु  ठेव यासाठी फॅिसझम हाच सग यात चांगला 
मागर् आह,े असे जे हा भांडवलदारांना वाटू लागते, ते हा ते फॅिस ट पक्षाना स ेवर ये यास 
मदत करतात. 

भाजप–रा. व. संघ आिण फॅिसझम 

भाजप ही रा. व. संघाची राजकीय आघाडी आह.े भाजप िनवडणकुा लढवत अस याने 
याला घटनेने घालनू िदले या सवर्साधारण चौकटीम ये काम करण ेभाग पडते. घटनेम ये 
अनेक बदल कर याचा भाजपचा प्र ताव असला तरी आपला लोकशाहीवर िव ास 
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अस याचे याला सतत दाखवावे लागते; रा यघटना, यायपािलका आिण वतंत्र प्रसार 
मा यमे यांसारख्या उदारमतवादी लोकशाही या सं थांवर आपला िव ास आह ेअसा दावा 
करावा लागतो; सावर्ित्रक मतदान, बहुपक्षीय िनवडणकुा व कायद्याचे रा य यांचा जप करावा 
लागतो. 

या उलट भाजपची मातसंृघटना असलेली रा. व. संघ ही एक फॅिस ट संघटना आह.े 
न वद वषार्पवूीर् १९२५ साली संघाची थापना कर यात आली. रा. व. संघ वतःला 
‘सां कृितक’ आिण ‘अराजकीय’ संघटना हणवतो. पण भारतातील लोकशाहीला व 
धमर्िनरपेक्षतेला सु ं ग लावण ेआिण सां कृितक ्या, राजकीय ्या आिण सामािजक ्या 
भारताचे िहदं ूरा ट्राम ये पांतर करण ेहा संघाचा जाहीर हते ूआह.े भारतीय मानववंशशा  
सं थेनसुार भारतीय लोकसंख्येत ४००० हून अिधक अशा वतंत्र समदुायांचा समावेश आह.े 
चालीरीती, भाषा, जाती, धािमर्क दा, खा यािप या या सवयी, भौगोिलक थान आिण 
अशा इतर अनेक अगिणत घटकांव न या समदुायांम ये वेगळेपणा आह.े1 इतकी िविवधता 
असनूही भारतीय जनतेपैकी ८० टक्के लोक िहदं ूआहते असे रा. व. संघ मानतो. भारतातील 
वेगवेग या समदुायांना सां कृितक तरावर एकत्र क न यांचे िहदंु वीकरण कर यासाठी 
रा. व. संघाने हजारो संघटनांचे जाळे उभ ेकेले आह—ेप्र येक समदुायासाठी वेगळी संघटना. 
या संघटनांना ‘संघ पिरवार’ असे हटले जाते. भारतातील यापक बहुसंख्य लोकसंख्येला 
िहदं ू हणनू संघिटत करणे आिण धमर्िनरपेक्ष व लोकशाही भारताचे िहदं ू रा ट्राम ये पांतर 
करण ेहचे रा. व. संघा या राजकीय त वज्ञानाचे हणजे िहदंु वाचे सार आह.े िहदंु व हणजे 
िहदं ूधमर् न ह ेह ेनीट यानात घतेले पािहजे. िहदंु व ह ेएक राजकीय त वज्ञान आह ेतर िहदं ू
हा एक धमर् आह.े 

रा. व. संघाचे त वज्ञान व यवहार हा वर िदले या फॅिसझम या याख्येशी अगदी 
िमळता जळुता आह.े भाजप स ेवर आ यापासनू रा. व. संघ पडद्याआडून बाहरे आला 
आह.े संघाने व याची िपलावळ असले या संघटनांनी यांचे उि  गाठ यासाठी अितशय 
घातक मोहीम उघडली आह.े दशेावर फॅिसझमचे संकट घ गावत आह.े 

रा. व. संघाने उघडले या या घातक मोिहमेतील मखु्य घटकांची आपण चचार् क या. 

१. भाजप–रा. व. संघ आिण रा ट्रवाद 

आपणच खरे रा ट्रवादी आहोत असे भासव याचा भाजप–संघ प्रय न करत आहते. 
आिण आप या िवरोधकांना ‘दशेद्रोही’ असे हणत जनते या मनात यां या िवरोधी भावना 
भडकवत आहते. भाजप व याची िवद्याथीर् आघाडी अिखल भारतीय िवद्याथीर् पिरषद 
(अभािवप) यां या िवचारधारेवर टीका करणार्या िवद्याथीर् संघटनापासनू ते दशेभर 
अ पसंख्यांकांवर होत असले या ह यांना िवरोध करणार्या िवचारवंत–लेखक–सामािजक 
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कायर्कतेर् अशा सवाना ‘दशेद्रोही’ हणनू िहणवले जात आह,े यां यावर ह ले केले जात 
आहते. 

तमुची दशेभक्ती िसद्ध कर यासाठी भारत माता की जय हटले पािहजे अशी हाक 
नकुतीच यांनी िदली. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी माचर् २०१६ या 
सु वातीस हा िवषय पिह यांदा छेडला. ते हणाले, “भारत माता की जय चा नारा नवीन 
िपढीने िदला पािहजे ह ेसांग याची वेळ आता आली आह.े” हा जाणीवपवूर्क खेळलेला डाव 
होता. काही मिु लम गट इ लाम धमार् या आपाप या याख्येनसुार अशी घोषणा दे यास 
िवरोध करतात, ह े संघाला माहीत आह.े या मिु लम गटां या हण यानसुार इ लाम धमर् 
अ लािशवाय कोणतीही दवेी-दवेता मानत नाही, “भारत माता” ह े श द भारत ही दवेी 
अस याचे दशर्वतात. हणनू ते अशी घोषणा द्यायला इ छुक नसतात. याऐवजी यांची जय 
िहदं हण याची तयारी आह ेआिण ते ती घोषणा अिभमानाने दतेात. (इतर काही मिु लमांचा 
भारत माता की जय या घोषणबे ल काही आक्षेप नाही. जावेद अख्तर यांनी तर संसदते ही 
घोषणा वारंवार िदली.) 

मु ा असा की जर काही मिु लम “भारत माता की जय” हणायला तयार नसतील, पण 
आप या दशेावरील पे्रम यक्त कर यासाठी इतर घोषणा द्यायला तयार असतील तर ते 
रा ट्रिवरोधी नाहीत हचे प  होते. पण संघ आिण प्रसारमा यमांतील यां या समथर्क 
पत्रकारांनी मिु लम ‘जय िहदं’ ही घोषणा द्यायला तयार आहते ही बाब मु ामहून झाकून 
ठेवली. आिण मग मिु लम ह ेरा ट्रिवरोधी आहते अशी प्रितमा पढेु आण यासाठी एक प्रचार 
मोहीम उघडली. 

रा. व. संघ आिण भारताचा वातं यलढा 

पिरि थतीतला िवरोधाभास पहा. रा ट्रवाद, दशेभक्तीब लचे ह े प्र  कोणती संघटना 
उपि थत करते आह?े अशी संघटना की िजने भारतीय वातं यलढ्यात कधी भागच घतेला 
नाही! उलट यावेळचे संघाचे दो ही सरसंघचालक के. बी. हडेगेवार आिण एम. एस. 
गोळवलकर यांनी असहकार चळवळीवर आिण भारत छोडो आंदोलनावर टीका केली होती. 
असहकार चळवळीवर टीका करताना हडेगेवार हणाले होते: 

महा मा गांधीं या असहकार चळवळीमळेु सामािजक जीवनात या वाईट 
गो ीना ज म िदला या आता धोकादायक पद्धतीने आपले हात-पाय पसरत 
आहते. रा ट्रीय चळवळीची लाट ओसर यानंतर आपापसांतील द्वषे आिण इषार् 
समोर आ या आहते. सवर्त्र वयैिक्तक तंटे-बखडेे माजले. वगेवगे या 
समदुायांम ये सघंषर् सु  झाले. ब्रा ण–ब्रा णतेर सघंषर् उघडपण े समोर 
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आला . . . असहकारा या दधुावर पोसलेले यवनी सपर् ( हणजे मिु लम) फणा 
काढून िवषारी फु कार टाकत दशेात दगंलींना प्रो साहन दते होत.े2 

‘असहकार’ आिण ‘चले जाव’ या दो ही महान लोकचळवळींब ल गोळवलकर 
िलिहतात: 

अशा सघंषार्च ेिनि तच वाईट पिरणाम होणार. १९२०–२१ या चळवळीनंतर 
त ण मलुे िनयंत्रणाबाहरे गेली. ने यांवर िचखलफेक कर याचा हा प्रय न नाही. 
पण सघंषार्नंतर होणारे ह ेअपिरहायर् पिरणाम आहते. आपण या पिरणामांवर 
योग्यप्रकारे िनयंत्रण ठेव ूशकलो नाही हा मु ा आह.े १९४२ नंतर लोकांना अस े
वाटू लागले की, कायद्याची गरजच नाही.3 

दसुर्या श दात सांगायचे तर भारतीयांनी िब्रिटशां या जलुमी कायद्यांचा आदर करावा 
असेच गोळवलकर हणत होते. १९४७ या माचर्म ये िब्रिटशांनी भारताला वातं य द्यायचे 
ठरवले आह ेह ेसवाना कळून चकुले होते. यावेळी संघा या वािषर्क संमेलनात बोलताना 
गोळवलकर आणखी एक पाउल पढेु गेले आिण हणाले की, संकुिचत दरू ी असलेले 
भारतीय नेते िब्रिटशां या राजस ेला िवरोध कर याचा प्रय न करत आहते.4 

िब्रिटश साम्रा यवादािव द्ध एकजटुीने लढत असले या भारतीयां या लढ्याला उधळून 
लाव याचा प्रय न करण ेही एकमेव भिूमका संघाने वठवली. “िहदं–ूिहदंी–िहदंु तान” िकंवा 
“िहदं ू राज अमर रह”े यांसारख्या सांप्रदाियक घोषणा दते जनतेत धािमर्क आधारावर फूट 
पाड याचा ते प्रय न करत होते. संघा या या कारवायांनी आिण यासोबत मिु लम लीगने 
िदले या धमर्वादी घोषणांनीच दशेा या फाळणीला खतपाणी घातले. 

अशी ही संघटना आज रा ट्रवादाचे मापदडं कोणते असावेत आिण रा ट्रवादाचा अथर् 
काय आिण कसा लावायचा ह ेआप याला सांगत आह!े 

रा. व. संघ आिण रा ट्रीय झडा 

यवुकांम ये रा ट्रवाद जोपास या या नावाखाली सवर् िवद्यापीठांवर मोठ्या आकाराचा 
रा ट्र वज फडकवावा अशी मागणी आज भाजप करत आह.े पण प्र यक्षात आप या 
ितरंग्याचा भाजपची मातसंृघटना असले या रा. व. संघाने सदवै ितर कारच केला आह.े 
वातं य िमळ या या आद या िदवशी हणजे १४ ऑग ट १९४७ ला संघाचे मखुपत्र 
ऑगर्नायझरम ये एक लेख प्रिसद्ध झाला होता. या लेखात लाल िक यावर भगवा झडा 
फडकवावा अशी मागणी केली होती व आप या रा ट्र वजाब ल खालील श दात टीका 
केली होती: 
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निशबा या फेर्यामळेु जे लोक स ेवर आले आहते ते आप या हाती ितरंगा 
दतेील, पण िहदं ू याचा कधीही आदर करणार नाहीत, यांना तो कधीही 
आपला वाटणार नाही. मळुात तीन हा श दच वाईट आह.े या झड्यात तीन 
रंग आहते तो जनमानसावर खपू वाईट प्रभाव टाकेल आिण दशेाला इजा 
पोहोचवले.5 

अशाचप्रकारे गोळवलकर गु जी रा ट्र वजावर टीका करताना यां या बंच ऑफ थॉट्स 
या पु तकात िलिहतात: 

आप या ने यांनी आप या दशेासाठी एक नवा झडा तयार केला आह.े हा झडा 
यांनी का बरे बनवला? ह े केवळ वाहवत जाण े आिण अनकुरण करण े
आह.े . . . आप या दशेाला प्राचीन व ददैी यमान भतूकाळ लाभला आह.े मग 
आपला वतःचा असा झडा न हता काय? या हजारो वषार्त आपले वतःचे 
रा ट्रिच ह न हत?े या दो ही गो ी आप याकडे िनि तच हो या. अस ेअसताना 
आप या मनात अशी पोकळी, अशी िनवार्त ि थती का?6 

रा. व. संघाचा रा ट्रवाद: ‘िहंदूरा ट्र’ 

आपण एकाच रा ट्राचे समान नागिरक आहोत असे जे हा सवर्जण मानतात, ते हाच तो 
दशे खर्या अथार्ने ‘धमर्िनरपेक्ष’ असतो. या समाजात धािमर्क, जातीवाचक, भाषेवर आिण 
प्रदशेावर आधािरत अशा प्रकार या इतर कोण याही िनकषांवर आधािरत ओळख मग दु यम 
ठरते. 

धमर्िनरपेक्षता हा आप या भारता या रा यघटनेचा एक मलूभतू आधार तंभ आह.े 
घटनेने सवर् नागिरकांना धािमर्क वातं याचा मलूभतू हक्क िदला आह.े सवर् नागिरकांना 
समान वातं य आिण स मानाने जग याचा अिधकार िदला आह.े धमर्िनरपेक्षता भारतीय 
घटने या मलूभतू आराखड्याचा एक अिवभा य घटक आह े असे सव च 
यायालयानेदखेील घोिषत केले आह.े (आिण सव च यायालयानसुार संसदते दु या 
क न घटनेचा मलूभतू आराखडा बदलता िकंवा उखडून टाकता येणार नाही.) हणजेच 
नागिरकांम ये धमार् या आधारे भदेभाव न कर याचा िनदेर्शच भारतीय रा यघटनेने 
शासनसं थेला िदला आह.े घटनेने एकच नागिरक व प्र थािपत केले आह.े याचाच अथर् सवर् 
नागिरक, मग ते कोण याही धमार्चे असोत, एकसमान आहते आिण सवर् नागिरकांना समान 
कायदशेीर, सामािजक व आिथर्क हक्क उपल ध आहते. 

अशा धमर्िनरपेक्ष रा ट्रवादाऐवजी संघाचा धािमर्क रा ट्रवादावर िव ास आह.े संघ िव. 
दा. सावरकर आिण एम. एस. गोळवलकर यांची रा ट्रवादाची याख्या मानतो. या 
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याख्येनसुार पवूर्ज व धमार्व न नागिरक व ठरते. िहदंूचंे पवूर्ज व यांचा धमर् ह ेभारतात उगम 
पावलेले अस यामळेु ते िहदंूनंा भारताचे प्राथिमक नागिरक मानतात. या याख्येनसुार, जैन, 
बौद्ध व शीख धमर् भारतात उदय पावले हणनू या धिमर्यांना संघ िहदं ूमानतो. मिु लम व 
िख्र न धिमर्यांना तो परकीय मानतो. 

१४ ऑग ट १९४७ रोजी हणजे वातं यिदना या आद या िदवशी, संघाचे मखुपत्र 
ऑगर्नायझरम ये खालील मजकूर प्रिस द झाला होता. याम ये संघाची रा ट्रवादाची याख्या 
अितशय प पणे िदसनू येते. 

रा ट्रवादा या भ्रामक क पनांनी प्रभािवत होण े आपण सोडले पािहजे. 
िहदंु थानात रा ट्र हणनू केवळ िहदंूचंाच समावशे होतो. आिण याच सरुिक्षत व 
भक्कम पायावर रा ट्रीय इमारत बांधली गेली पािहजे. ह ेसोप ेवा तव मा य केले 
की बराचसा मानिसक ग धळ दरू होईल, वतर्मानातील व भिव यातील कटकटी 
दरू करता येतील . . . रा ट्रच मळुी िहदं,ू िहदं ूपरंपरा, सं कृती, सकं पना व 
आकांक्षा यांवर बनले पािहजे.7 

अशाच प्रकारची मते गोळवलकरांनी यां या िलखाणातनू यक्त केली आहते. भारत ह े
रा ट्र केवळ िहदंुसंाठीच आह ेव इतरांना भारतात राहायचे असेल तर यांना दु यम दजार्चे 
नागिरक हणनू राहावे लागेल असे ते प  करतात: 

िहदंु थानातील परकीय वंशीयांनी एकतर िहदं ू सं कृती व भाषा वीकारली 
पािहज,े िहदं ूधमार्चा आदर केला पािहजे व यावर द्धा ठेवली पािहजे, िहदं ू
वशं आिण सं कृित हणजचे िहदं ू रा ट्र यां या गणु गौरवािशवाय इतर 
कोण याही क पनेला यांनी थारा दतेा कामा नये व वतःच े वतंत्र अि त व 
सपंवनू टाकून यांनी िहदं ूवशंात िवलीन झाले पािहजे. अ यथा कोणताही दावा 
न करता, कोणतेही खास हक्क अन ् िवशषे वागणकुीची अपके्षा न ठेवता, 
अगदी नागरी हक्कांचीही अपके्षा न बाळगता, यांना दशेात राहायच ेअसले तर 
राहाव.े8 

रा ट्रवादाची ही संकुिचत याख्या भारतीय रा यघटनेतील रा ट्रवादा या याख्ये या 
पणूर्पण ेिवरोधी अशी आह.े 

िहंदुना प्राथिमक नागिरक ठरव यासाठी इितहासाचे िवकृतीकरण 

जनकुीय व जीवा म परुा यांचा अ यास करणार्या आधिुनक मानव वंशशा ानसुार, 
समुारे दोन ते एक लाख वषापवूीर् ‘परुातन होमो सेिपय स’पासनू आधिुनक मानवाची उ क्रांती 
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झाली. समुारे साठ हजार वषापवूीर् न या मानवाने जगा या इतर भागात थलांतर करावयास 
सु वात केली. 

प्राचीन भारता या इितहासाचा अ यास करणार्या इितहास त ज्ञां या मते साधारण इ. 
प.ू १५०० या समुारास आयर् लोकांनी भारत–इराण सीमा भागातनू व ‘ऑक्सस’ खोर्यातनू 
उ र भारतात थलांतर केले. या आयानी इ. प.ू १५०० ते १००० या दर यान ऋग्वेद 
िलिहले. परुात व अवशेष व भािषक परुावे यां या िचिक सक अ यासातनू काढलेला हा 
िन कषर् आह.े धािमर्क, वांिशक, प्रादिेशक िकंवा रा ट्रीय अिभिनवेश अथवा पवूर्ग्रह न 
बाळगता स याचा शोध घणे ेही इितहासा या अ यासाची आव यक पवूर्अट आह.े9 

पण ह ेदो ही िसद्धांत संघ व इतर िहदं ूकट्टरतावाद्यांना शापासारखे भासतात. कारण या 
िसद्धांतांमळेु िहदं ू भारतीय मळू िनवासी आहते व मिु लम–िख्र न ह े परकीय आहते या 
यां या याखतेली हवाच िनघनू जाते. आिण हणनूच आयर् बाहे न भारतात आलेच नाहीत 
तर ते भारतातच उपजले ह ेिसद्ध कर यासाठी संघ खोटा इितहास रचत आह.े 

मानव जर भारतातनू उ क्रांत झाला असेल आिण आयर् मळू आिदवासी भारतीय 
असतील तर हड पा नागर सं कृती दखेील आयानी वसवली असली पािहजे आिण ऋग्वेदाचे 
लेखक िसंधू या तीरावरील नगरातील रिहवासी असायला हवेत. असे सगळे जर िसद्ध 
करायचे तर ऋग्वेद या काळी िलिहले गेले तो काळ खपू मागे सारला पािहजे! २०१४ साली 
मोदी सरकार स ेवर आ यानंतर ऋग्वेदाचा कालखडं इ. प.ू ८००० ते ५००० अस याचा 
धादांत खोटा दावा कर यास िद ली िवद्यापीठा या सं कृत िवभागाने सु वात केली आह.े10 
सवर् ऐितहािसक परुावे सांगतात की, हड पा नागर स यता आिण ऋग्वेदकालीन स यता या 
दो ही अितशय िभ न सं कृती आहते. हड पा नागर सं कृती ही अितशय गुंतागुंतीची शहरी 
स यता होती, तर ऋग्वेदकालीन सं कृती हणजे ग्रामीण पशपुालकांची साधी स यता होती. 
पण रा. व. संघा या प्रचारकी इितहासाला ऐितहािसक परुा यांशी काही दणेे घेण ेनाही. संघ 
इितहासाची मांडणी करताना वतः या िसद्धांतांना अनकूुल असे परुावे तयार करतो. हड पा 
नागर सं कृती ही वेदकालीन होती असे िसद्ध कर यासाठी एन. एस. राजाराम नावा या 
िहदंु ववादी प्रचारकाने संगणकावर परुावा तयार कर याची चलाखी केली. याने एका 
तटुले या हड पाकालीन ना यावरील एकिशंग्याला घोडा दाखिव याचा प्रय न केला. (िसंध ू
खोरे सं कृतीत घोडे न हते, तर ऋग्वेदा या काळी लोकांकडे घोडे होते). िसंध ूखोर्यातील 
भाषा ही प्राचीन सं कृत भाषा आह े असा दावाही संघाचे ‘िवद्वान’ करतात. अनेक 
इितहासत ज्ञांनी ही फसवाफसवी उघडकीस आणली.11 मात्र, तरीही संघाला काहीही फरक 
पडत नाही, यांचा खोटा प्रचार सु च रहातो. भाजप जे हा स ेवर येतो, ते हा भारताचा 
इितहास बदलला जातो. वाळवंटातनू वाहत समदु्राला िमळणारी ‘िवशाल सर वती’ नदी ही 
केवळ क पनेची भरारी आह,े ितला भगूोल व भगूभर्शा  यांचा कोणताही आधार नाही. 
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तरीही भाजप या स ाकाळात भारतीय परुातन िवभाग ‘हड पा’ सं कृतीला ‘िसंध–ूसर वती’ 
या नवीन नावाने संबोधतो. अशा प्रकारे संघाकडून िसंध ूखोर्यातील सं कृतीवर वेदकालीन 
नाव लादले जाते.12 

िहदं ूहचे जगातील मळू िनवासी आहते असा संघाचा दावा आह.े आधी या रा ट्रीय 
लोकशाही आघाडी सरकार या काळात (१९९८–२००४) संघा या िवचारवंतांनी १९९९ 
साली भारता या भिूवज्ञान सं थेला एक मरिणका प्रिसद्ध करायला लावली. मानवजात 
“सर वती प्रदशेा या वर या भागातनू” हणजे उ र हिरयाणामधनू उ क्रांत झाली व 
सगळीकडे पसरली असा दावा याम ये केला होता.13 

२. शतू्रची िनिमर्ती करणे 

िहदंनूा एकत्र कर या या आप या उ शेपतूर्तेसाठी रा. व. संघ वापरत असलेले सवार्त 
मह वाचे सतू्र यांनी नाझींकडून उचलले आह.े नाझींनी जमर्न नागिरकांना यूं या िवरोधात 
उभ ेकर याचा प्रय न केला होता, याचप्रमाण े संघ मिु लम आिण िख्र न या का पिनक 
शत्रुंिव द्ध िहदंूनंा उभ ेकर याचा प्रय न करत आह.े या प्रय नात ते यश वी झाले तर यांना 
दशेातील बहुसंख्यांकांचे कायम व पी राजकीय बहुमताम ये पांतर करता येण े शक्य 
होईल. आिण मग रा यांमधील व कद्रातील िनवडणकुा िजंकून संघाला दशेावर कायम व पी 
रा य करणे शक्य होईल. तसे झाले तर संघाला आप या िवचारधारेनसुार भारताला िहदं ू
रा ट्रात बदलता येईल. 

मिु लम व िख्र नांिव द आप या द्वषेपणूर् प्रचाराला सैद्धांितक पाया दे यासाठी रा. व. 
संघ पु हा एकदा खोटा इितहास रच याचा डाव खेळत आह.े 

संघा या इितहासकारांनी, िद लीची स तनत आिण मघुलांचे साम्रा य यां या 
काळातील हणजेच म ययगुीन भारताचा अितशय िवकृत इितहास रचला आह.े ते या 
काळाला मिु लम कालखडं व परकीयां या स ेचा कालखडं असे हणतात, या कालखडंाचे 
वणर्न अधंार यगु असे करतात आिण मिु लमांची िव वंसक कू्ररकमीर् व अनैितक, अधःपितत 
अशी प्रितमा उभी कर याचा प्रय न करतात. 

आप या दा यांना पाठबळ दे यासाठी संघपिरवारातील इितहासकारांनी ‘सािह य' 
दखेील रचले आह.े के. एस. लाल या संघा या लाडक्या इितहासकाराने यां या पु तकात 
सन १२०० ते सन १५०० या दर यान मिु लमांनी मोठ्या प्रमाणावर केले या िहदंुं या 
ह याकांडामळेु भारताची लोकसंख्या १९ कोटींव न १२ कोटींपयत घसर याचा दावा केला 
आह.े या काळात जनगणना होत नसत; हा दावा कर याकरता आव यक आकडेवारी यांनी 
वतः या मना या खळेातनू िमळवली असावी.14 

म ययगुीन भारताब ल संघ करीत असलेला आणखी एक प्रचार हणजे, मिु लम 
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राजांनी राबिवलेली मंिदरे उ व त कर याची मोहीम. शत्र ूराजाची राजदवेळे उ व त करण ेहा 
म ययगुीन भारतातील राजकारणाचा प्र थािपत भाग होता. आिण १२ या शतकात तकुार्नी 
िद लीवर स ा थापन कर या याही आधीपासनूच ही प्रथा सु  होती. कारण या काळात 
राजदवेळे पणूर्तः राजकीय सं था हो या. राजदवेळातील दवे अलौिककशक्ती अस याचा 
दावा पजुारी किरत आिण या दवेतेचे राजाबरोबर अगदी खास नाते अस याचे मानले जाई. 
आप या रा यावर व प्रजेवर स ा गाजिव याचा अिधकार राजदवेते या आशीवार्दाने 
राजाला लाभतो असे समजले जाई. यामळेु एका राजाने दसुर्या राजाचा पराभव केला की तो 
िजंकले या प्रदशेातील पराभतू राजा या स ेचे सवर् अवशेष साफ क न टाकत असे. याच 
हतेनेू बर्याच वेळा पराभतू राजा या स ेला नैितक आधार दणेारे याचे राजदऊेळ िवजेता 
राजा लटुत असे िकंवा उद् व त करत असे. राजदवेतेची मतूीर् बर्याच वेळा जे या राजा या 
राजधानीकडे नेली जात असे. जी दवेळे राजदवेळे हणनू ओळखली जात नसत आिण 
राजकीय ्या मह वाची नसत, यांना हात लावला जात नसे. 

हणनूच जे हा जे हा वेगवेग या घरा यां या राजांम ये—प लव, चालकु्य, रा ट्रकुट, 
पंड्या, चोळ, प्रितहार, चंदलेा किलंग, पाला इ.—लढाया झा या, या या वेळी दवेळांना 
अपिवत्र के याची अथवा ती उद् व त के याची असंख्य उदाहरण े म ययगुा या 
सु वाती या काळापासनू भारतीय इितहासात िवखरुलेली आहते. तकुार्नी िद ली स तनत 
थापली व नंतर मघुलांचे साम्रा य प्र थािपत झाले, ते हादखेील ही प्रथा सु  रािहली. 
िजंकून घतेले या िहदं ूराजांचा स ािधकार समळू न  कर यासाठीच तकुार्नी व मघुलांनी या 
राजांची दवेळे अपिवत्र केली. यािशवाय काही वेळा ‘मिु लम’ रा या या सेवेत असले या 
िहदं ू राजाने ग ारी केली तर याची दवेळे अपिवत्र केली जायची. या काळात— याला 
संघाचे प्रचारकी इितहासकार मिु लम काळ असे हणतात—साधारणपण े८० दवेळे अपिवत्र 
कर यात आली असा अंदाज इितहासकारांनी त कालीन बखरी व सािह या या आधारे 
लावला आह.े दसुरीकडे मघुल सम्राटां या दणेगीतनू बांधले या िकंवा जीण द्धार केले या 
दवेळांची यादी लांबलचक आह.े पण याचा उ लेखही संघ करत नाहीत. उलट यां या 
प्रचारकी इितहासकारांनी मिु लम राजांनी उद् व त केले या दवेळांचा आकडा ६०,००० 
एवढा फुगवला आह.े15 

मात्र, मिु लम राजांना ‘कू्ररकमार्’ असे रंगव यात संघा या इितहासकारांना एक अडचण 
येते. या राजांनी िनमार्ण केले या सुंदर मारकांतील उ च दजार् या कलाकुसरीसोबत 
‘कू्ररकमार्’ या श दाचा मेळ कसा घालायचा? मग संघा या ‘िवद्वानांनी’ याचे एक अजब 
प ीकरण तयार केले आह.े ही सवर् मारके िहदं ू राजांनी बांधली होती आिण नंतर 
मिु लमांनी याचे ये उपटले. जवळजवळ प्र येक मिु लम ऐितहािसक वा तसूोबत अशा 
प्रकारचा ‘इितहास’ जोड यात आला आह.े उदा. १९८९ साली भारतीय वृ पत्रांनी 
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अमेिरकेतील एका संघी ‘िवद्वानाचा’ दावा प्रिस द केला. याने काबर्न-१४ वाप न 
ताजमहाल या एका दरवा याचे वय तपास याचा दावा केला आिण जाहीर केले की, हा 
दरवाजा शाहजहान या आधी २०० वषेर् जनुा आह.े याचाच अथर् ताजमहाल १७ या 
शतका या अगोदर िहदंूनंी बांधला होता असे याला सचुवायचे होते. हा दावा क न आज 
तीस वषेर् होऊन गेली, पण आजतागायत चाचणी केले या प्रयोगशाळेचे नाव, नमनुा क्रमांक 
आिण या नमु याचे लाकूड चाचणीसाठी कोणी सपुतूर् केले याब लची मािहती अद्यापही 
दे यात आलेली नाही.16 

मघुल राजां या तथाकिथत क्रौयार्ब ल या या चचेर्चा समारोप कर याआधी आणखी 
एक मह वाचे त य. या कालखंडाम ये मिु लमांनी िहदंूचंी संप ी हडप केली असे वणर्न 
संघाचे इितहासकार करतात. ऐन ए अकबरी या ग्रंथात (इ. स. १५९५) त कालीन जमीनदार 
वगार्ची तपशीलवार जनगणना िदलेली आह.े यातनू या दा याचा फोलपणा उघड होतो. 
जमीनदार वगार्मधील मोठी संख्या ही उ चजातीतील िहदंूचंी होती. िशवाय मघुलां या 
काळात बहुतांशी यापार हा बिनया यापारी व सावकारां या िनयंत्रणाखाली होता. अनेक 
सेनापतीदखेील िहदंचू होते. अगदी औरंगजेबा या काळातही याचे ३०% सेनापती िहदं—ू
मखु्यतः राजपतू व मराठा—होते.17 हणनूच या कालखडंाला “परकीय स ेचा कालखडं” 
िकंवा “ मिु लम कालखडं” हणण ेहा या पद आह.े 

१८५७ या पिह या वातं ययदु्धात िहदं ूआिण मिु लम एकत्र होऊन िब्रिटशांिवरोधात 
का लढले याचे उ रही वरील गो ीतनू िमळते. या उठावाची सु वात मेरठमधनू बंगाल 
रेिजमटने केली. या रेिजमटम ये ब्रा ण सैिनक सवार्िधक संख्येने होते. लाखाहून अिधक 
सैिनकांनी बंड पकुारले आिण िद ली ता यात घेऊन बहादरूशाह जफरला िहदंु तानचा सम्राट 
घोिषत केले. इतर अनेक प्रादिेशक स ाधीशांनी दखेील तशीच घोषणा केली. िहदं ू िशपाई 
असोत की मिु लम, राणी ल मीबाई, नानासाहबे पेशवे असो अथवा िद लीचा क्रांितकारक 
सेनापती जनरल बख्त खान असो िकंवा िफरोझशहा आिण मौलवी फझल हक़ असो, सवर् 
जण एका समान हतेनेू—इगं्रजां या कू्रर िपळवणकुीिव द्ध—एकजटुीने लढले. अयो येचे 
सपु्रिस द मौलवी अमीर अली व अयो येतील हनमुान गढीचे बाबा रामचरण दास यांनी 
िमळून अयो येत क्रांितकारी सेना उभारली; या दोघांनाही िब्रिटशांनी एकत्र फासावर 
लटकावले. वातं यलढ्यात लढताना यांनी धमार् या आधारे आपापसांत कोणताही 
भदेभाव केला नाही. 

िब्रिटश वसाहतवाद्यांनी रचलेला इितहास 

संघिनिमर्त इितहास हा मलूतः इगं्रजांद्वारे रचलेला इितहासच आह,े याची मांडणी 
सवर्प्रथम िब्रिटश इितहासकार जे स िमलने १८१८–२३ या काळात प्रकािशत भारताचा 



दशेावर फॅिसझमच ेसंकट १३ 

इितहास या पु तकात केली. याने भारताचा इितहास िहदं,ू मिु लम व िब्रिटश अशा 
कालखडंात िवभागला. याने पिह या कालखंडाला सवुणर् यगु असे हटले जो २००० 
वषार्चा होता. दसुर्या ८०० वषा या कालखडंात मिु लमां या जलुमुाखाली िहदं ूभरडले गेले 
आिण ितसर्या कालखडंात हणजे िब्रिटशां या काळात िहदंूचंी जलुमी मिु लम 
राजवटीतीतनू सटुका झाली व दशेाचे आधिुनकीकरण झाले.18 िब्रिटश वसाहतवाद्यांना 
दशेाचे मिुक्तदाते असे दाखव यासाठी मु ाम हा इितहास रचला होता. वातं यलढ्याला 
जसजसा जोर आला तसा िब्रिटश वसाहतवाद्यांना हा िसद्धांत अितशय उपयकु्त वाटू लागला. 
भारतीयांम ये धमार् या आधारे फूट पाडून वातं यलढा कमजोर कर यास िब्रिटश या 
िसद्धांताचा उपयोग क  लागले. दशेाला दबुळे कर यासाठी वसाहतवाद्यांनी रचले या या 
इितहासाब ल प्र  उपि थत कर याऐवजी ‘रा ट्रवादी’ संघ हा इितहास आजही मानतो. 

िब्रिटशांनी भारतीय इितहासाची केलेली रचना ही धमार् या बाबतीत यरुोपीय लोकां या 
समजावर बेतलेली होती. यरुोपम ये धमार्ची संक पना हणजे एकमेव-एकसंध धमर् होय. 
हणनू भारतीय समाजात िहदं ूव मिु लम ह ेअसेच एकसंध धािमर्क समदुाय असतील, असे 
िब्रिटश वसाहतवादी मानत होते. या समजानसुार १८७२ साली यांनी भारतात जनगणना 
केली. येथे िहदं ू ह े बहुसंख्य असनू मिु लम व इतर समदुाय ह े अ पसंख्य आहते अशा 
िन कषार्ला ते आले!19 व तिु थती काय होती, ते पाहूया. 

ब्रा ण आिण मण 

इ लामपवूर् काळातील हणजे १२ आिण १३ या शतका या अगोदर या समकालीन 
सािह यात ‘िहदं’ू अशा श दाचा उ लेख नाही ह ेवा तव आह.े या काळात दोन यापक 
वगाम ये िवभागले या पंथांचा केवळ उ लेख आह—ेब्रा ण आिण मण. ब्रा ण हणजे 
ब्रा णी द्धा व कमर्कांडे यां यावर िव ास ठेवणारे पंथ. आिण मण हणजे बौद्ध, जैन व 
इतर अपारंपिरक पंथातील िभक्ष.ु ह ेदो ही वगर् एकसंध न हते, उलट वैिव यपणूर् पंथांचे समहू 
होते. पंथा यितिरक्त या काळात आणखी एक मह वाची ओळख होती, ती हणजे जातीची. 
यािशवाय यांना आज आपण दिलत हणतो, यांचीही एक ेणी होती. ही णेी प्र येक 
पंथात वेगवेग या नावाने आढळत असे, दवेा या लेखी सवर् समान आहते असा दावा 
करणार्या पंथातही ते आढळत. जातींची ेणीबद्ध रचना, याचबरोबर पंथांची अमाप संख्या. 
यात पु हा िविवध प्रदशेात असणारी िविवधता. एकूणच या सग या गो ींचा पिरणाम एक 
अितशय गुंतागुंतीची सामािजक रचना उभी राह यात झाला होता. िब्रिटश वसाहतवादी 
इितहास रचनेमळेु या सवाना िमळून आपण ‘िहदं’ू असे हणतो. पण या काळी ते वतःची 
ओळख अशी क न दते नसत. खर हणजे ओळख क न दे यासाठी यां याकडे एक 
समान श दच न हता. कारण ते वतःकडे आपण सवर् एकाच धमार्चे या अथार्ने बघतच 
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नसत!20 
िहदं ू या श दाचा उगम फारसी भाषेतनू झाला. मळुात या श दाचा अथर् भगूोलाशी 

संबंिधत होता. याला धािमर्क अथर् नंतर प्रा  झाला. इराणी लोक व इतर पि म आिशयाई 
लोक िहदं ू या श दाचा वापर िसंध ू नदी या प याड या तटावर राहणार्या लोकांब ल 
बोलताना वापरत असत (फारसी म ये िसंधचूा उ चार िहदं ूअसा करतात). िहदंु थान या 
श दाचा उगमही असाच आह.े हादखेील फारसी श द आह.े फारसी भाषेत एखाद्या प्रदशेाचा 
उ लेख कर यासाठी मळु श दाला ‘ थान’ हा श द जोडतात (सं कृत भाषेत थान याचा 
अथर् एखादी िविश  जागा असा आह)े. सासनीड साम्रा यातील चौ या शतकातील 
िशलालेखांम ये िहदंु थान या श दाचा वापर केलेला आढळतो.21 िसंध ूनदी या पवुेर्कडील 
प्रदशेाचा उ लेख करताना तो वापरला आह.े िहदंुिंशवाय इतरांना परकीय समजणार्या 
िहदंु ववाद्यांना िहदं ूश दा या परकीय उगमाब ल कोणतीही अडचण िदसत नाही! 

इ लामचा प्रवेश झा यानंतर आिण िवशेषतः सफुी पंथाचा प्रसार झा यावर पारंपिरक व 
अपारंपिरक अशा धमर्िवषयक क पनांचा शोध घे याची तहान वाढली. याबरोबर पंथांची 
संख्यादखेील वाढली. काही पंथांनी परंपरागत भिूमका वीकारली तर इतरांनी सरिमसळ 
असा द्धा आिण भक्तीचा मागर् चोखाळला. याच काळात दशेभरात उदयास आले या भक्ती 
संप्रदायांनी–पंथांनी समाजात मह वपणूर् भिूमका अदा केली. या भक्ती संप्रदायात तािमळ 
भाषा प्रदशेातील शैव आिण वै णव अलवार व नयनार होते, कानडी भाषकां या काही 
प्रदशेात िलंगायत होते, महारा ट्रात नामदवे, ज्ञाने र आिण तकुारामांची िशकवण होती, आज 
याला िहदंी भािषक प्रदशे असे हटले जाते तेथे कबीर, सरूदास, मीराबाई व तलुसीदास यांचे 
प्रवाह होते. पवूर् भारतात चैत य व शंकरदवे यांचा प्रभाव होता, तर का मीरम ये ल ला होते. 
असे अनेक संत याकाळात होऊन गेले. भक्ती संप्रदाय–पंथ कमी अिधक प्रमाणात मण 
परंपरेचे वारसदार होते. यािशवाय याच काळात शाक्त पंथ व तांित्रक प्रथाचे पनु थान झाले. 
इतक्या सग या घटना या काळात घडत हो या. यामळेु या कालखडंात िहदंूचंा 
मिु लमांकडून प्रचंड छळ झाला हा रा. व. संघाचा प्रचारकी इितहास िबनबडुाचा ठरतो.22 

‘िहदं’ू ‘मिु लमांना’ दखेील धमार् या नावाने संबोधत नसत. ते यांना वांिशक, 
भौगोिलक व सां कृितक ओळखीनसुार ओळखत असत. यामळेु तकुाना ते ‘तु क’ असे 
हणत, तर ग्रीक व पि म आिशयाई लोकांना ते ‘यवन’ आिण ‘शक’ असे हणत. 
सु वातीला मसुलमान िकंवा मिु लम ह े श द वापरात न हते. मोमेिडयन हा श द 
िब्रिटशकाळात वापरात आला.23 

हणजे या काळी सवर् काही आलबेल होते असे नाही. तणाव, छळ, िहसंा या गो ी 
हो याच. आज आपण यांना िहदं ूआिण इ लाम धमर् हणतो यां या त कालीन संबंधांम ये 
संघषर् झालेच असणार. पण ते िनखळ धािमर्क संघषर् न हते, यामागे राजकारणाचाही भाग 
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होता. अशा प्रकारचे संघषर् भारतासाठी नवीन न हते. या अगोदर या कालखडंात ब्रा ण 
आिण मण यां यातील शत्रु वाला पतंजलीने साप व मुंगसुातील शत्रु वाची उपमा िदली 
होती. पिह या सह ा दी या अतंाला व दसुर्या सह ा दी या सु वातीस (सन १००० या 
आसपास) दिक्षण भारतात शैव पंथीयांकडून जैनांचा छळ झा याचे परुावे आहते. याम ये 
यांनी जैन मंिदरे अपिवत्र केली व जैन मनुींचे िशरकाण केले.24 

मु ा असा की, भारताचा म ययगुीन इितहास हणजे िहदं ूआिण मिु लम एकमेकांशी 
सततपण े लढत होते असे संघाकडून केले जाणारे वणर्न अ यंत कपोलकि पत आह.े 
म ययगुात िहदं ूआिण मिु लम एकमेकांना दोन धािमर्क समदुायांचे सद य हणनू पहात नसत 
ही व तिु थती आह.े यामळेु यांचा एकमेकांशी धमार् या नावावर लढ याचा प्र च उद्भवत 
नाही. केवळ लोकांम ये धमार् या आधारे फूट पाड यासाठी संघाने जाणनूबुजनू केलेले 
इितहासाचे िवकृतीकरण आह.े 

रा. व. संघ आिण मण परंपरा 

भारताचा वैिव यपणूर् व बहुरंगी सुंदरतेने नटलेला इितहास संघाला मा य नाही. िहदंू या, 
वेदाम ये उगम पावले या एकरंगी/एकसरुी प्रितमेवर यांचा िव ास आह.े यामळेु भारताचा 
इितहास रचताना संघ केवळ वैिदक समाजाचाच हणजेच ब्रा णी परंपरेचा िवचार करतो. 
हणनूच वेदां या कोषा या बाहरे उगम पावले या वेगवेग या सां कृितक वा ताि वक िकंवा 
धािमर्क धाग्यांचे अि त व तो नाकारतो. यामळेुच मण परंपरेचे अि त वदखेील संघ 
नाकारतो. 

याच कारणाने संघ बदु्ध व जैन पंथीयांचे भारता या इितहासातील योगदानही नाकारतो. 
ह ेपंथ ब्रा ण परुोिहत वगार् या िवरोधी होते व यांचा सं कृतऐवजी प्राकृतावर भर होता. संघ 
सम्राट अशोका या धािमर्क सिह णतुेचीही ततुी करत नाही. द्रािवड समदुाय िकंवा 
आिदवासी िकंवा दिलतां या योगदानामळेु िविवधांगी भारतीय सं कृतीचा जो िवकास झाला 
आह,े याची संघ दखलच घते नाही. उदा. भाषात ज्ञांना वेदकालीन सं कृतम ये द्रािवडी 
भाषातील काही श द आढळले आहते. या शोधामळेु ऋग्वेद काळात इतरही सं कृती 
अि त वात अस याची शक्यता आह.े पण भारतीय इितहास हणजे आयाचा भतूकाळ असा 
समज अस याने संघा या इितहासकारांकिरता हा शोध हणजे एक डोकेदखुी होऊन बसला 
आह.े हणनू ते ऋग्वेदाम ये द्रािवडी श द कसे आले याब ल िविवध प्रकारचे बोगस िसद्धांत 
तयार कर याचे प्रय न करत आहते.25 ब्रा णी धािमर्क आचरण आिण अधं द्धा यांवर भक्ती 
संप्रदाय कडक टीका करत अस याने यांनादखेील नाकारतो. 

म ययुगीन भारतातील सामािजक–सां कृितक–आिथर्क िवकास 

संघाचे इितहासकार म ययगुीन कालखडंाला अधंार यगु असे रंगवतात, मात्र 
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प्र यक्षातली व तिु थती वेगळी होती. या काळात भारतीय उपखडंातील वैिव यपणूर् थािनक 
सं कृतीचा इ लामी सं कृतीशी िमलाफ झाला. यातनू एक नवीन िमली-जलुी सं कृती 
ज माला आली. पिरणामी कला, सािह य, संगीत, वा तशुा , िचत्रकला व िश पकला या 
क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती झाली. िद ली स तनतीचे राजे आिण मघुल सम्राट यांनी 
वीकारले या धािमर्क सिह णतूे या धोरणाने या प्रगतीत मोलाचे योगदान िदले. िवशेषतः 
अकबर बादशाह व याचा वजीर अबलु फझल यां याकडून भारत हणजे ‘वेगवेग या 
परंपरानी एकमेकांशी संवाद साध याचे माहरेघर’ या धारणलेा अितशय ताकद िमळाली. 
यातनू म ययगुीन कालखडंात भारतीय समाजाची सां कृितक ्या–सामािजक ्या–
आिथर्क ्या सात यपणूर् प्रगती हो याचे वातावरण िनमार्ण झाले. िद ली स तनतीने आिण 
नंतर मघुलांनी भारताचे एकीकरण केले, याचेही या प्रगतीत योगदान आह.े १९२८ साली 
िलिहले या भारतीय सं कृतीवरील इ लामचा प्रभाव (The Influence of Islam on 
Indian Culture) या आप या पु तकात भारतातील एक आघाडीचे इितहासकार डॉ. 
ताराचंद ठामपणे सांगतात की, “(एकत्रीकरणातनू) एक राजकीय समानता आिण िन ेची 
यापक भावना तयार झाली”.26 

यातनू रा ट्रवादाची उमीर् जागी हो याची पिरि थती िनमार्ण झाली. आ यर् हणजे 
प्राचीनकाळात सं कृतम ये भारताब ल पे्रम यक्त करणारे कोणतेही िलखाण नाही. याला 
रा ट्रवादी िकंवा दशेभक्तीपर िलखाण हणता येईल असे पिहले िलखाण हणजे १३१८ 
साली प्रख्यात दरबारी कवी अमीर खु ो याने फारसी भाषेत िलिहलेली नहू िसिपिहर ही दीघर् 
किवता. या किवतेत तो भारत व येथील लोकांची इतर दशेांशी कौतकुिमि त तलुना करतो. 
भारतातील नैसिगर्क स दयर्, हवामान, ब्रा णी िवद्व ा, भारतातील भाषांचा िवशेषतः 
सं कृतचा गौरव करतो. भारतीयांनी जगाला िदले या पंचतंत्र कथा, बदु्धीबळ व 
संख्याशा ातील दशांश या दणेग्यांचा गौरव करतो. यानंतर या दशकांम ये व शतकांम ये 
इतर अनेक कवींनी दशेभक्तीपणूर् किवता िलिह या. यातील बहुतांश फारसीम येच हो या.27 
हा जर “परिकयां या स ेचा” कालखडं असेल तर ह ेसवर् िलखाण िविचत्रच समजले पािहजे! 

या सामािजक–सां कृितक िवकासासोबत यानात ये याजोगी आिथर्क प्रगतीही झाली 
होती. भारतीय समाजाने सतरा या शतका या सु वातीपयत अभतूपवूर् औद्योिगक व यापारी 
संप नता गाठली होती. पिरणामी शहरांची सावर्ित्रक वाढ झाली होती. िविवध प्रकार या 
ह तकलांचा खपु िव तार आिण प्रसार झाला होता.28 तसेच दशेांतगर्त व आतंररा ट्रीय 
यापारही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. १७५० म ये जागितक औद्योिगक उ पादनातील 
भारताचा िह सा एक चतथुाश इतका होता असा अदंाज आह.े29 जे हा “पा या य साहसी 
यापारी” भारतात आले यावेळी भारतातील औद्योिगक प्रगती “अिधक प्रगत यरुोपीय 
दशेांपेक्षा किन  दजार्ची न हती”, असे १९१६–१८ या िब्रिटश रॉयल इडं ट्रीयल 
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किमशन या अहवालात नमदू कर यात आले आह.े तर इतर िब्रिटश अ यासक सांगतात की, 
“पि मेत औद्योिगक क्रांतीचा प्रसार होईपयत भारतातील उद्योग अिधक िवकिसत होते”.30 

एकंदरीत असे होते रा. व. संघाचे म ययगुीन भारतातील अधंार यगु! 

३. लोकशाही धोक्यात 

िब्रिटशांनी भारताला आपली वसाहत बनवले. अितशय पद्धतशीरपण े दशे लटुला, 
या यावर नांगर िफरवला. इथले िजवंत उद्योग व शेती नामशेष केली व शहरांना अवकळा 
आणली. दशेावर रा य करणे सलुभ जावे यासाठी जनतेत धमार् या नावाखाली फूट 
पाड याकरता यांनी भारतीय इितहासाचे िवकृतीकरण केले. म ययगुीन भारत िहदंुचंा 
अनि वत छळ करणार्या मिु लम राजां या िनरंकुश अमंलाखाली होता असा बनावट 
िसद्धांत िनमार्ण केला. मिु लमां या जलुमापासनू िहदंुनंा मकु्त कर यासाठी आ ही इथे आलो, 
असे हणत िब्रिटश आप या साम्रा यवादाचे समथर्न करायला मोकळे झाले. संघाला हा 
िवकृत वासाहितक इितहास आपलासा वाटतो, कारण यामळेु यांचा फॅिस ट कायर्क्रम 
अमंलात आण यासाठी आव यक सामािजक पिरि थती िनमार्ण हायला मदत होते. 
हणनूच संघाकडून या खोट्या इितहासाचा िन लर्जपण ेप्रसार केला जातो. 

इितहासा या नावाखाली संघाकडून जी घाण पसरवली जाते, यावर अनेक लोक 
िव ास ठेवतात. ह ेआ यर्जनक असले तरी यामागे एक कारण आह.े संघ ह ेकाम गे या 
९० वषापासनू करत आह.े यांचा दवे असले या गोबे सने हणनू ठेव याप्रमाणे 

तु ही खपू खोटे बोललात व तेच अस य सतत घोकत रािहलात तर अखरे 
लोक याला स य मानायला लागतात. 

गे या अनेक दशकांपासनू संघ समाजात मिु लमांब ल िवषारी प्रचार करत आह.े 
मसुलमानांना ४ बायका असतात, डझनभर मलेु असतात, यांची लोकसंख्या झपाट्याने 
वाढत आह,े अशा रीतीने ते आपली बहुसंख्या िनमार्ण कर याचा व दशे ता यात घेऊन 
याला इ लािमक रा ट्र बनिव याचं कटकार थान रचत आहते, असा वारंवार प्रचार संघ 
करत असतो. यामळेु तो एक सामािजक सामा य ज्ञान (Common Sense) हणनू मा यता 
पावला आह,े बहुतांश िहदंुचंा यावर िव ास आह.े वा तव मात्र या प्रचारा या अगदी िव द्ध 
आह.े िक येक पाहणीतनू तसे समोरही आले आह.े धमर् आिण समदुाया या आधारे 
िववाहांची शेवटची मोजणी १९६१ साली झाली. या मोजणीनसुार मिु लमांम ये अनेक 
बायका कर याचे प्रमाण ५.७ % इतके होते. िहदंूमं ये ह ेप्रमाण याहून अिधक हणजे ५.८ 
% इतके होते. यानंतरची सरकारी आकडेवारीही यावर िशक्कामोतर्ब करते. १९७४ साली 
सरकारने केले या मोजणीनसुार अनेक बायका कर याचे मिु लमांमधील प्रमाण ५.६% इतके 
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होते आिण उ चजातीतील िहदंूमं ये ते प्रमाण ५.८% इतके होते. पु यातील गोखले 
रा यशा  व अथर्शा  सं थेतील मि लका बी. िम ी यांनी १९९३ साली केले या 
संशोधना या िन कषार्नसुार “मिु लमांमधील अनेक बायका कर याची टक्केवारी िहदंतुील 
टक्क्यांपेक्षा अिधक आह ेअसा कोणताही परुावा नाही”.31 

लोकसंख्येतील वाढी या दराब ल जनगणनेतील आकडेवारीनसुार २००१ ते २०११ 
या दशकात एकूण लोकसंख्येतील िहदं ूलोकसंख्या ८०.५% व न ७९.८% अशी काहीशी 
घसरली. तर मिु लमांची संख्या १३.४% व न काहीशी वाढून १४.२% इतकी झाली. पण 
सवार्त मह वाचे ह ेकी दो ही समदुायांमधील लोकसंख्या वाढीचा दर घसरत चालला आह.े 
लक्षणीय बाब हणजे गे या तीन दशकात मिु लमां या लोकसंख्या वाढीचा दर िहदंूपंेक्षा 
अिधक वेगाने घसरत आह.े32 जसे तक् यात दाखवले आह ेकी, मिु लमां या लोकसंख्ये या 
दोन दशकातील वाढी या दरां या टक्केवारीम ये ४.९ इतकी घसरण िदसते, तर िहदंूमं ये ती 
३.१ इतकी घसरण आह.े 

तक्ता १: दशकातील वाढीचा दर33 (%) 

 १९९१–२००१ २००१–११

िहंदू १९.९ १६.८

मुि लम २९.३ २४.६

िख्र न २२.५ १५.५

गणने या आकडेवारीव न हदेखेील प  होते की “िहदंुचंा वाढीचा दर” आिण 
“मिु लमांचा वाढीचा दर” असे मळुात काही नसतेच. हा केवळ धािमर्क कट्टरवाद्यांचा प्रचार 
आह.े जनन क्षमतेचा दर प्रदशेानसुार बदलतो. ी िशक्षणाचे प्रमाण, आरोग्य सेवांची 
उपल धता आिण रोजगारा या संधी या घटकांवर हा दर अवलंबनू असतो. िबहारमधील 
मिु लम लोकसंख्या १५% आह े तर केरळम ये ती २५% आह.े पण २००१–११ या 
दर यान िबहारमधील एकूण लोकसंख्या २५% नी वाढली तर केरळमधील ५% नी. हणजेच 
केरळम ये अिधक मिु लम असनूही िबहार या लोकसंख्या वाढीचा दर केरळ या पाचपट 
होता.34 

वातं यानंतर संघाने िख्र नांना शत्र ू हणनू यां यावरही ह ले करायला सु वात केली. 
िख्र न िमशनरी सा याभो या िहदंुचंे मोठ्या प्रमाणावर धमातर करत आहते असा संघाचा 
दावा आह.े जनगणने या आकड्यांव न संघाचा हा प्रचार खात्रीपवूर्करी या खोडला जातो. 
गे या वीस वषार्त दशेातील िख्र नांची संख्या २.३% इतकी कायम आह.े35 
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जनते या सामिूहक जािणवेला चकुीचे वळण लाव याचे ह ेकाम संघ आप या अनेक 
आघाड्या व हजारो कायर्क या या मा यमातनू करत आह.े यामळेु समदुायांचे (धािमर्क) 
ध्रवुीकरण कर यात संघ यश वी झाला आह.े एका धमर्िनरपेक्ष दशेाचे नागिरक असे 
समज याऐवजी लोक वतःला प्रथम िहदं,ू मिु लम, िख्र न असे समज ू लागले आहते. 
मिु लम व िख्र न ह े िहदंूचंे िपढ्यान ् िपढ्यांपासनूचे वैरी आहते ही गो  िहदंूं या मनात घर 
क न रािहली आह.े 

भाजप स ेवर आ यापासनू, संघ व या या िपलावळांनी आणखी आक्रमकपणे 
जमातवादी िवचारांचा प्रसार करा यास सु वात केली आह.े 

२०१४ नंतर संघ आणखी आक्रमक 

वबळावर बहुमत िमळवनू स ेत आ यापासनू भाजप–संघा या मंत्री, वयंसेवक, 
सा वी, साध,ू योग्यांनी मिु लम व िख्र नांिवरोधात गरळ ओक यास सु वात केली आह.े 
धािमर्क तेढ िनमार्ण करणारे भाषण दणेार्यांिवरोधात कठोर कायद े असतानाही यापैकी 
कोणालाही िशक्षा झालेली नाही. मिु लम लोकसंख्या िहदंूपंेक्षा वाढत अस याने िहदं ू
ि यांनी चार मलेु ज माला घालावीत अशी मकु्ताफळे साक्षी महाराजांनी उधळली. 
यापाठोपाठ िहदं ू ि यांनी आठ मलुांना ज म द्यावा, अशी सचुना सा वी प्राचींनी केली. 
िचथावणीखोर भाषणांसाठी प्रिसद्ध असले या योगी आिद यनाथ या भाजप या खासदाराने 
मिशदी या डुक्कर पालना या जागा आहते असे वक्त य केले. एका िहदं ूमलुीने धमर् बदलला 
तर १०० मिु लम मलुींचे िहदं ूधमार्म ये धमातर करा असे खळबळजनक िवधानही यांनी 
केले, मोदीं या सरकारम ये मंत्री असले या सा वी िनरंजन योती यांनी सगळे गैरिहदं ू ह े
‘हरामजाद’े (अनौरस) आहते असे वादग्र त वक्त य केले, तर मंित्रमंडळात समावेश 
हो याअगोदर िगरीराज िसंग यांनी जे मोदीना मत दणेार नाहीत यांनी पािक तानात जावे असे 
वाचाळ िवधान केले.36 

धािमर्क तेढ आणखी वाढावी हणनू िहदं ूकट्टरवाद्यांनी घणृा वाढवणार्या अनेक नवीन 
मोिहमा सु  के या आहते. यापैकी एका मोिहमेत िहदंु ववादी कायर्कतेर् घराघरात जाऊन 
मिु लम यवुकांनी िहदं ूमलुींना जा यात ओढ यासाठी ‘ल ह िजहाद’ सु  केला आह ेअसे 
सांगतात. मिु लम यवुकां या दु  इराद्यांपासनू आप या मलुींना वाचवा असा इशारा ह ेलोक 
िहदं ू कुटंुबांना दतेात. यािवषयी यांनी अनेक व यांम ये सांप्रदाियक, द्वषेभावनेने भरलेली 
पो टसर्दखेील लावली आहते. 

दशेा या अनेक भागात एकमेकांशी मैत्री करणार्या वेगवेग या समदुायातील त ण 
मलुांवर िहदंु ववादी गुंड कायर्क यानी ह ले केले आहते. इतकेच न ह ेतर िविवध धमीर्य मलेु 
एकत्र बसनू कॉफी िपतात यावर आक्षेप घते या गुंडांनी चक्क कॉफी शॉपवरही ह ले केले 
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आहते. िविभ न समदुायां या मलुा-मलुींना दचुाकी वाहनांव न जाताना यांनी अडवले 
आह.े 

भाजपने नकुतीच उ र प्रदशेातील कैराणाम ये मिु लमांनी ३०० िहदं ू कुटंुबीयांना घरे 
सोडून जा यास व थलांतिरत हो यास भाग पाडले अशी सवर्त्र ब बाब ब केली. कालांतराने 
हा अपप्रचार धादांत खोटा अस याचे प  झाले. यपूीतील िनवडणकुा जवळ येत अस याने 
धािमर्क ध्रवुीकरण कर यासाठी भाजपने हा कांगावा केला. िनवडणकुा िजंक यासाठी भाजप 
कायम ही खेळी खळेत असतो.37 

मिु लमांवर ह ले कर यासाठी संघाने आणखी एक बहाणा शोधनू काढला आह,े तो 
हणजे ‘गोमांसभक्षण’. अनेक रा यांम ये गोह या व गोमांस खाण े यांवर बंदी घालणारे 
कायद े अि त वात आहते. पण कद्रात व अनेक रा यात भाजप स ेवर आ यापासनू 
िहदंु ववादी गुंड गोमांसभक्षण के या या आरोपाव न मिु लम यवुकांवर ह ले करत आहते, 
प्रसंगी यांची ह याही करत आहते. भारतात केवळ मिु लमच गोमांस खात नाहीत, िख्र स, 
मोठ्या संख्येने आिदवासी, दिलत आिण मागासले या जातीतील लोकही गोमांस आवडीने 
खातात. गोमांस हा भारतात या गरीबांचा प्रिथनांचा सवार्त मह वाचा ोत आह.े38 ही बंदी 
हणजे दसुरे ितसरे काही नाही तर ‘भोजन फॅिसझम’ आह.े उ चवणीर्यां या, िवशेषतः 
ब्रा णां या खा या या आवडी िनवडी उवर्िरत जनतेवर लाद या जात आहते. ब्रा णां याच 
बाबतीत बोलायचे तर वामी िववेकानंदांनीच सांिगतलंय: 

याच भारतात असा एक काळ होता की ब्रा णाने गोमांस खा ले नाही तर तो 
ब्रा ण राहू शकत नस;े जे हा एखादा सं यासी, राजा िकंवा एखादा महान पु ष 
घरी येत असे ते हा सग यात चांगला बैल कापला जाई, वदेात याच ेवणर्न 
वाचायला िमळते.39 

एकंदरीतच भाजप स ेत आ यानंतर संघाने आपले दगंलीिवषयक धोरण बदल याच े
िदसनू येते. २००२ म ये गजुरातम ये मोठ्या प्रमाणावर मिु लमां या ह या के या, २००७–
०८ म ये कंधमाल येथे िख्र नांची क ल केली गेली. या घटनांचा िनषेध आतंररा ट्रीय 
पातळीवर कर यात आला. दशेातही िहदंु ववाद्यांचा चहुबाजनेू िधक्कार झाला. यामळेु 
संघाने अ पसंख्यांकांवर ह ला कर याची यहूरचना बदलली आह.े मिु लम–िख्र नां या 
मोठ्या प्रमाणावर ह या न करता, यां या धािमर्क थळांवर ह ले चढवण,े यांची मालम ा 
जाळून टाकण ेआिण यां या उपजीिवके या साधनांना गंभीर इजा पोचवण,े अशी छोटी 
छोटी कृ ये कर यास संघाने सु वात केली आह.े दसुर्या श दात सांगायचे तर, मिु लम व 
िख्र न यां यािव द्ध सात याने पण लहान प्रमाणावर सू म िहसंा घडवत राहायची, मंद 
िव तवावर धािमर्क सांप्रदाियकतेचे भांडे उकळत ठेवायचे आिण असे करत करत िहदंुनंा 
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भाजप या मागे एकजटुीने उभ ेकरायचे. या रीतीने आगामी रा यातील व २०१९ मधील 
लोकसभा िनवडणकुा िजंकून दशेावरील ताबा घट्ट करायचा, असे ह ेनवीन धोरण आह.े40 

आिण हणनूच मोदी सरकार या अगदी पिह याच वषार्त अ पसंख्यांकावरील 
ह या या ६०० घटना घड या. सगळीकडे तीच पद्धत वापरली जाते.41 थािनक पातळीवर 
िहदं ू संघटनांनी तंटा उभा करायचा. कधी मशीद आिण कबर तान यां या जिमनीिवषयी, 
कधी मिशदीतील त्रासदायक लाउड पीकरब ल, कधी एखादा मिु लम मलुगा िहदं ू
मलुीबरोबर पळून गे याचे िनिम  क न (ल ह िजहाद), कधी मिु लम यवुकाने गोह या 
केली असा कांगावा करत थािनक िहदं ूलोकसंख्येला थािनक मिु लम लोकांवर ह ला 
कर यासाठी संघिटत करायचे, अ संख्यांकां या धािमर्क थळांची मोडतोड करायची, यांची 
घरे व दकुाने जाळून टाकायची . . . 

िवरोधकांना रा ट्र-िवरोधी ठरवून यां यावर ह ले करणे 

सवर् िवरोधकांना ग प कर यासाठी संघ पिरवाराने एक कू्रर आक्रमक मोहीम उघडली 
आह.े मोदी राजवटीत सवर् िवरोधकांना रा ट्रिवरोधी ठरवायचे, पत्रकािरतेची सवर् मू ये सोडून 
िदले या व स ाधारी पक्षाचे िप े झाले या प्रसार मा यमांपैकी काहींना हाताशी ध न 
िवरोधकांवर सोडायचे, पोिलसांकरवी िवरोधकांना राजद्रोहा या खोट्या आरोपाखाली अटक 
करवायची . . . नाझींनी वापरले या डावपेचांशी संघाचे डावपेच अगदी िमळते-जळुते 
आहते. 

या िहदंु ववादी आक्रमणातील एक मह वाचे ल य हणजे आपली िवद्यापीठे. 
लोकशाहीम ये िवद्यापीठे हणजे शोिषत वगार्ब ल िवद्या या या मनात िचंता जागव याचे, 
अनेकत ववादा या क पनेचे संरक्षण करणारे आिण सिह णतुा व िविवध मतांचा आदर 
जपणारे िठकाण असले पािहजे. पण जर िवद्यापीठांना अितरेकी िहदं ूरा ट्रवादा या दावणीला 
बांधलेले संवेदनाशू य यांित्रक मानव िनमार्ण करणारे कारखाने बनवायचे असेल तर 
िवद्यापीठांब लची वरील संक पना उद् व त केली पािहजे. याच हतेनेू भाजपने आप या 
िवद्यापीठांवर िहं  ह ले सु  केले आहते. यां या कारभारात जबरद त ह तक्षेप करायला 
सु वात केली आह ेआिण वतंत्र िवचारा या िशक्षक आिण िवद्या याना ल य केले जात 
आह.े मे २०१५ म ये आयआयटी मद्रासने मनु यबळ िवकास मंत्रालया या दबावाखाली 
आबेंडकर–पेिरयार टडी सकर् ल या िवद्या या या गटावर बंदी आणली. आबेंडकर–पेिरयार 
टडी सकर् लचे िवद्याथीर् पंतप्रधान मोदी व ‘िहदंुं या’ िवरोधात ितर कार िनमार्ण करतात ह े
कारण दे यात आले. ऑग ट २०१५ म ये अभािवप आिण भाजप या कद्रीय मं या या 
दबावामळेु हदैराबाद कद्रीय िवद्यापीठाने आबेंडकर टुडंट्स असोिसएशन या पाच िवद्याथीर्-
कायर्क यार्ना िनलंिबत केले. यापैकी एक, रोिहत वेमलुा या दिलत िवद्या यार्ने जानेवारी 
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२०१६ रोजी आ मह या केली. फेब्रवुारी २०१६ म ये अभािवपने जवाहरलाल नेह  
िव िवद्यालयातील (जेएनय)ु परुोगामी व डा या िवचारां या िवद्या या या गटांना ल य 
कर याची एक योजना आखली. पोिलसांनी िवद्यापीठा या आवारात घसुनू जेएनय ु टुडंट्स 
असोिसएशनचा अ यक्ष क हयैा कुमार याला अटक केली. तांित्रक छेडछाड क न तयार 
केले या ि हडीओ या आधारावर भारतिवरोधी घोषणा िद या या आरोपाव न या यावर 
राजद्रोहाचा गु हा दाखल कर यात आला. आिण मग भाजप या बाजू या वृ वािह यांनी 
िवद्यापीठाची ‘रा ट्रिवरोधकांचा अड्डा’ अशी डागाळलेली प्रितमा तयार कर याची जोरदार 
मोहीम राबवली. यापवूीर् या सरकारांनी िवद्यापीठां या कारभारात ढवळाढवळ केली न हती 
असे अिजबात नाही. पण िवद्यापीठांना असलेले वातं य िचरड यासाठी इतकी यापक 
मोहीम कद्रातील स ाधारी पक्षाने उघड याची ही पिहलीच वेळ आह े (आणीबाणीचा 
अपवाद वगळता). 

दशेातील वाढ या असिह णतूे या वातावरणािवरोधात आवाज उठवणार्या 
िवचारवंतांवर ह ले केले जात आहते. घरात गोमांस साठवनू ठेव या या नसु या अफवेव न 
मोह मद अखलाखची दादरीम ये (उ र प्रदशे) िनघृर्ण ह या कर यात आली. या घटने या 
िनषेधाथर् वेगवेग या क्षेत्रातील बिुद्धवंतानी दशेातील प्रिति त सं थानी िदलेले रा ट्रीय 
परु कार परत केले. यात कादबंरीकार, िनबंधकार, नाटककार, िचत्रपट िनमार्ते, कलावंत, 
इितहासकार व शा ज्ञ यांचा समावेश आह.े यांचे हणण ेकाय आह ेह ेऐकून घे याऐवजी 
भाजपने यां यावर ‘ताि वक असिह णतुेचा’ आरोप केला. संघाने या िवचारवंतांना 
‘धमर्िनरपेक्षतेचे रोगी’ असे िहणवले. इतकेच न ह े तर या िवचारवंतांिवरोधात भाजप या 
‘बिुद्धवंतांनी’ मोचार्सदु्धा काढला. जेएनयमुधील रा यशा ा या प्रा यािपका व प्रख्यात 
ीमिुक्तवादी लेिखका िनवेिदता मेनन यांनी िदले या एका याख्याना या संदभार्त यां यावर 

भीषण ह ला केला गेला. जेएनयमुधील िवद्या यासमोर यांनी केले या भाषणातील उतारे, 
हवे तसे उचलनू भाजपची भक्त असले या झी यजू वािहनीने वारंवार दाखवले आिण यांना 
रा ट्रिवरोधी ठरव याचा खटाटोप केला. यानंतर भाजपशी संबंिधत संघटनांनी यांचािव द्ध 
िद ली व कानपरू येथे खटले दाखल केले. काही िदवसांनंतर याच वृ वािहनीने शा ज्ञ व 
ख्यातनाम उदूर् कवी गौहर रझा यां यावरही अशाच प्रकारे ह ला चढवला. ५ माचर् २०१६ 
ला ५१ या शंकर–शाद मशुायर्यात—जे भारत–पािक तान दशेातील उदूर् कवींसाठी एक 
प्रित ेचे यासपीठ समजले जाते—गौहर रझा यांनी एक किवता सादर केली होती. या 
किवतेत दहशतवाद िकंवा अफझल गु  यांचा कोणताही उ लेख न हता. मात्र, झी यजूने 
यां यावर “अफझल पे्रमी टोळीचा” सद य व हणनू “दशेद्रोही” असा िशक्का मारला.42 

यापेक्षाही गंभीर हणजे लोकांना िचथावणी दऊेन पु यातील मिु लम यवुकाची ह या 
के याप्रकरणी तु ं गात असलेला धनंजय दसेाई आिण महा मा गांधींचा खनुी नथरुाम गोडसे 
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यांना भाजपचे नेते आिण िहदंु ववादी गुंड दशेभक्त असे संबोधत आहते. 
यांत काहीच शंका नाही, भाजप–रा. व. संघाने िनमार्ण केले या द्वषे आिण 

असिह णतुे या वातावरणातनू ज माला आले या फॅिस ट गुंडांनी डॉ. नरद्र दाभोलकर, कॉ. 
गोिवंद पानसरे आिण प्रा. एम.एम. कलबगुीर् यां यावर गो या झाड या. 

४. सांप्रदाियक िवष पसरव यासाठी िशक्षणाचा वापर 

बहुसंख्यांकांना िहदंु वा या त वज्ञानाकडे सां कृितकिर या वळवनू घतेले तरच िटकाऊ 
व पाची राजकीय स ा आपण बांध ूशकतो, ह ेत व आप या थापनेपासनू संघ मानतो. ती 
एक दीघर्कालीन ऐितहािसक प्रिक्रया आह ेअसेही तो मानतो. 

िहदंु वाचे त वज्ञान अगदी मळुापासनू िभनव यासाठी संघाककडून अवलंबली जाणारी 
एक मह वाची पद्धत हणजे िशक्षणा या नावाखाली मलुांम ये आपली िवखारी िवचारधारा 
मरुवण.े यातनू संघ अ पसंख्याकांब ल, िवशेषतः िख्र न व मिु लमांब ल मलुां या मनात 
अिव ास व द्वषेाचे िवष कालवतो. १९९० या दशकात अनेक रा यात तसेच १९९८ म ये 
कद्रात सरकार थापन के यानंतर आपले शैक्षिणक जाळे पसरव यासाठी शासकीय पाठबळ 
वापर याची संधी संघाला िमळाली. यामळेु दशेभर आप या िवचारां या शैक्षिणक सं थांचे 
िव मयकारक असे जाळे पसरव यात संघ यश वी झाला. २०१२–१३ पयत संघा या 
शैक्षिणक जा यात १३,४६५ शाळा, ३१.२ लाख िवद्याथीर्, १.३ लाख िशक्षक, ४९ कॉलेजे 
व प्रिशक्षण सं था यांचा समावेश होता. यािशवाय या िवद्या याना नेहमी या शाळेत जाणे 
शक्य होत नाही, यांना अनौपचािरक िशक्षण दे यासाठी हजारो शाळा तसेच आिदवासी 
मलुांसाठी बालवाड्या, शाळा व वसतीगहृ ेसंघाने थापन केले आहते.43 

या शाळांम ये िहदंु वाची वैचािरक मू ये मलुांम ये जव यासाठी ब्रा णी परंपरा 
जप यावर भर िदला जातो. उदा. िशक्षकांना संबोिधत कर यासाठी ‘आचायर्’सारख्या सं कृत 
श दांचा वापर, वगर् खो यांना िहदं ू ऋषींची नावे, हडेगेवार, दीनदयाळ उपा याय आिण 
सावरकर यांचे ज मिदवस िवशेष िदवस हणनू साजरे करण,े सकाळ या प्राथर्नेत व शाळा 
संपताना गायत्री मंत्रासारख ेब्रा णी ोक मलुांकडून घोकून घणे ेइ.44 

या शाळांमधील अ यासक्रमाचा एक कळीचा भाग हणजे संघाचा प्रचारकी िवकृत 
इितहास िवद्या या या डोक्यात भरवण.े १९९३–९४ म ये, एनसीईआरटीने शैक्षिणक 
पु तकांचे मू यमापन कर यासाठी प्रिति त िवद्वानांची एक सिमती नेमली होती. ितने 
िवद्याभारती शाळांम ये िशकिव या जाणार्या पु तकांचे मू यमापन केले. यातील बहुतांश 
पु तके ही “सं कृतीचे ज्ञान िबंबिव या या नावाखाली कडवटपणा आिण धािमर्क कट्टरता 
यांना प्रो साहन दे या या हतेनेू तयार केली आहते” अशा भीतीदायक िन कषार्ला ही सिमती 
आली.45 
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सरकारी शालेय यव थेचे सांप्रदाियकीकरण 

१९९८ साली कद्रात भाजप स ेत आ यावर, सरकारी शालेय यव थे या जा यात 
आपले त वज्ञान पसरव याची एक मोठी सवुणर्संधी संघाला िमळाली. पिहले पाउल हणनू 
भाजपने िशक्षणाशी संबंिधत सवर् सं थांमधील प्रमखु व मह वाचे अिधकारी बदलून टाकले. 
एनसीईआरटी (रा ट्रीय शैक्षिणक संशोधन आिण प्रिशक्षण पिरषद), यजुीसी (िवद्यापीठ 
अनदुान आयोग), आयसीएसएसआर (भारतीय समाज शा  संशोधन पिरषद) आिण 
आयसीएचआर (भारतीय इितहास संशोधन पिरषद) अशा मह वपणूर् सं थां या प्रमखुपदी 
भगवा अजडा राबव यास तयार यक्तींनाच नेम यात आले.46 

रा ट्रीय अ यासक्रम फे्रमवकर्  (एनसीएफ), या मा यमातनू भारतातील शालेय िशक्षण 
अ यासक्रम, पु तके व िशकव या या पद्धती याचा आराखडा ठरव यात येतो, तो र बातल 
कर यात आला. २००० साली मनु यबळ िवकास मंत्रालयाने नवीन एनसीएफ-२००० जारी 
केला. याम ये संघा या शाळांम ये िशकव या जाणार्या पु तकांचा—जी 
अ पसंख्यांकांिवषयी द्वषे पसरवतात—खपू मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. िशवाय मू य 
िशक्षणा या नावाखाली ब्रा णी धािमर्क िशक्षणाचा समावेश दखेील कर यात आला. 
२००२–२००३ या शैक्षिणक वषार्पासनू या न या एनसीएफवर आधािरत नवीन 
पाठ्यपु तके लाग ूकर यात आली. सवात लक्षणीय बाब हणजे भारतातील सपु्रिस द व 
आतंररा ट्रीय पातळीवर नावाजले या इितहासकारांनी िलिहलेली इितहासाची पु तके 
अ यासक्रमातनू काढून टाकली गेली. या जागी संघा या त वज्ञानाशी जवळीक साधणार्या 
‘िवद्वानांची’ पु तकेच लावली गेली.47 

भाजपशािसत रा यांनीही ताबडतोब नवीन एनसीएफ-२००० लाग ूकरायला सु वात 
केली. यािशवाय यांनी अवांतर वाचनासाठी संघी िवचारधारे या लेखकांनी िलिहलेली 
पु तकेही अ यासक्रमात समािव  केली. गजुरातम ये भाजप १९९८ पासनू स ेवर आह.े 
ितथ या रा य सरकारने भारतीय सं कृतीचे मह व आिण िहदं ूआचार संिहता यािवषयीची ९ 
पु तके प्राथिमक व मा यिमक शाळाम ये अितिरक्त वाचन हणनू लावली आहते. यातील 
आठ पु तके दीघर्काळ संघाचे कायर्कतेर् असलेले िदनानाथ बात्रा यांनी िलिहली आहते. 
याम ये अनेक हा या पद कहा या आहते. एका राजाला मलू होत न हते; याला गायींची 
पजूा कर याचा स ला दे यात आला; मग याला खपू मलेु झाली. िवज्ञानावरील यांची 
काही मकु्ताफळे पढुीलप्रमाण:े जगातील पिहले िवमान हणजे रामाने वापरलेला उडता रथ 
पु पक िवमान; प्राचीनऋषी ह ेशा ज्ञ होते, यांनी तंत्रज्ञान, औषधे व िवज्ञानाम ये लावलेले 
शोध पाि मा यांनी बळकावले; आिण असे अनेक. तेजोमय भारत ह े नववे पु तक 
आणखीनच अजब आह.े टेम पेशीवरील संशोधन हजारो वषार्पवूीर् भारतात झा याचा दावा 
यात कर यात आला आह.े याचा परुावा हणनू गांधारी या गभार्तनू फेकले या बीजातनू 
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शंभर कौरव कसे ज माला आले याची गो  सांिगतली आह.े आपण याला स या मोटारकार 
हणतो ती वैिदक काळात अि त वात होती असा दावाही यात कर यात आला आह.े48 

भाजप २००४ या लोकसभे या िनवडणकुा हारली आिण मे २००४ म ये काँग्रेस या 
नेतृ वाखालील यपुीए सरकार स ेवर आले. भाजप या सांप्रदाियक एनसीएफ-२००० या 
ऐवजी एक नवीन एनसीएफ-२००५ बनव यासाठी यांनी वरीत पावले उचलली. पण 
भाजप या रा य सरकारांनी नवीन एनसीएफ-२००५ लाग ू कर यास नकार िदला आिण 
संघाची सांप्रदाियक पु तके वापरण ेसु च ठेवले. 

आता पु हा स ेत आ यावर भाजपने टाकले या पिह या पावलांपैकी एक हणजे 
यपुीए या एनसीएफ-२००५ या जागी एक नवीन एनसीएफ बनवायची सु वात.49 

शैक्षिणक, सां कृितक, संशोधक सं थांचे भगवेकरण 

दशेातील संपणूर् शैक्षिणक व सां कृितक वातावरणच फॅिस टांना भगवे करायचे आह.े 
हणनूच भाजप सरकार अितशय पद्धतशीरपणे आिण िन लर्जपण े दशेातील मह वा या 
शैक्षिणक, सां कृितक व संशोधन सं थां या प्रमखुांना बदलत आह.े यां या जागी या 
संकुिचत िहदंु ववादी यक्तींना बसवले जात आह.े या लायकी या आहते की नाही, 
या याशी यांचे काहीही दणेेघणे े नाही; सं थांना भगवीकरणाची प्रचार कायार्लये 
बनव याइतपत ते सक्षम असले हणजे झाले. 

आप या मिु लमिवरोधी मतांब ल व िहदं ू जाती यव थेचे समथर्न कर याब ल 
कुख्यात असलेले संघाचे एक इितहासकार वाय. सदुशर्न राव यांना भारतीय इितहास संशोधन 
पिरषद या प्रिति त सं थेचे प्रमखु बनव यात आले; कद्रीय िशक्षण स लागार मंडळाची 
फेररचना क न याम ये योग िशक्षक, सं कृतचे िवद्वान आिण अगदी कलाकारांना िनयकु्त 
कर यात आले आह;े मोदींना “ई री अवतार” असे हणणार्या ८७ वषा या लोकेश चंद्र 
यांना भारतीय सां कृितक संबंध मंडळाचे (आयसीसीआर) प्रमखु बनव यात आले; संघाचे 
मखुपत्र असले या पांचज यचे माजी संपादक बलदवे शमार् यांना नॅशनल बकु ट्र ट या 
अ यक्षपदी नेम यात आले; “हर घर मोदी, घर घर मोदी” ही भाजपची िनवडणकू घोषणा 
बनवणार्या पहलाज िनहलानींना से सॉर बोडार्चे अ यक्ष हणनू िनयकु्त केले; इ. इ. या 
नेमणकुींचा कळस हणजे भारतीय िफ म अडँ टेिलि हजन इि टट्यटू या जगिवख्यात 
सं थे या अ यक्षपदी सी-ग्रेड िचत्रपटात काम करणार्या गजद्र चौहान या अिभने याची 
िनवड. वा तिवक या महाशयांचा कला आिण स दयर् शा ाशी काडीचाही संबंध नाही. 
आणखी एक िविचत्र िनयकु्ती हणजे माजी िक्रकेटर व भाजपचे खासदार चेतन चौहान यांना 
नॅशनल इि टट्यटू ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी या प्रमखुपदी बसवण.े अलाहाबाद िवद्यापीठ 
आिण हदैराबाद कद्रीय िवद्यापीठापासनू ते अगदी जवाहरलाल नेह  िवद्यापीठापयत, 
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दशेभरातील सवर् िवद्यापीठांवर संघाचे भक्त असले यांना कुलगु  हणनू नेम यात येत 
आह.े50 

दशेातील सव म िवज्ञान आिण तंत्रज्ञान सं थाचीही यांनी वाट लावली आह.े िडसबर 
२०१४ म ये आयआयटी िद लीचे संचालक डॉ. आर. के. शेवगावकर यांनी राजीनामा 
िदला. गायीसारख्या िवषयांवर आयआयटीमधनू संशोधन, रामदवेबाबांना िवद्यापीठात 
बोलावण े अशा प्रकारांमळेु यांनी राजीनामा िदला अस याची दाट शक्यता आह.े दोन 
मिह यांनी अणशुा ज्ञ अिनल काकोडकर यांनी आयआयटी मुंबई या संचालक मंडळा या 
अ यक्षपदाचा राजीनामा िदला. यांनी मनु यबळ िवकास खा यावर आयआयटी या 
संचालकां या िनयकु् यांम ये बेजबाबदारपणाचा आिण गैर यवहाराचा आरोप केला.51 

आधी या सरकारांनीही दशेा या सां कृितक व बौिद्धक जीवनात ह तक्षेप केला होता. 
पण मोदी सरकारने या पद्धतशीरपण,े संघिटतपणे, सांप्रदाियक उ े याने व िनरंकुशपण ेसवर् 
क्षेत्रांम ये ह तक्षेप चालवला आह,े ह ेदशेात प्रथमच घडत आह.े 

५. रा. व. संघ आिण घटना 

धमर्िनरपेक्षता आिण लोकशाही या एकमेकांशी परूक गो ी आहते. धमर्िनरपेक्षता संपली 
की लोकशाहीदखेील न  होणारच. यामळेुच धमर्िनरपेक्षता व लोकशाही या दो ही गो ी 
आप या रा यघटनेचा गाभा आहते. 

पण संघाचा धमर्िनरपेक्षतेवर िव ास नाही. भारताला ते िहदंरूा ट्र बनव याचे व न 
पाहतात. या िहदं ूरा ट्रात अ पसंख्यांकांना बहुसंख्यांक िहदंूं या प्रभु वाखाली दु यम दजार्चे 
नागिरक बननू राहावे लागेल. 

रा. व. संघाचा लोकशाहीवरही िव ास नाही. संघाचा राजकीय हात असलेला भाजप 
लोकशाही आिण एक यक्ती एक मत ह ेत व मान याचा दावा करतो. पण, लोकशाही हणजे 
केवळ मतदान करण े न ह.े अ पसंख्यांकां या हक्कांचा आदर बाळगण ेव यांना िव ास 
दणे,े हा लोकशाहीचा मह वाचा अथर् आह.े भाजप स ेत आ यापासनू संघ पिरवाराने 
अ पसंख्यांकांवर संघिटतपण ेअसंख्य ह ले केले आहते, याम ये अनेकांना आपले प्राणही 
गमवावे लागले आहते. या सवर् िहसंक घटनांम ये कायदा व सु यव था यंत्रणनेे मकू 
पे्रक्षकाची भिूमका बजावली आह.े 

संघाचा समानतेवरही िव ास नाही. उलट संघ मनु मतृी या प्राचीन भारतातील कुप्रिसद्ध 
कायद्या या पु तकात सांिगतले या जु या पारंपिरक उ चनीचते या सवर् उतरंडीना पनुजीर्िवत 
क  इि छतो. 
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 ी आिण पु ष यां या समानतेवर संघाचा िव ास नाही. प्र यक्षात संघ एक 
िपतसृ ाक संघटना आह.े पु षच यांचे वयंसेवक होऊ शकतात. काही अितशय 
बोलक्या व उ साही ि या संघाम ये येऊ इि छत हो या; यां या दबावाखाली संघाने 
ि यांसाठी १९३६ म ये एक आघाडी उघडली. ितचे नाव रा ट्र सेिवका सिमती. या 
नावाव नच संघाचा ि यांकडे पहा याचा ीकोन प  होतो. पु षांना ‘ वयंसेवक’ 
हटले जाते तर ि यांना ‘सेिवका’. हणजेच ि यांनी केवळ नम्र सेवक बनायचे व 
आपली सेवा ज ूकरायची. 

 संघ जाती यव थेचा कट्टर समथर्क आह.े दसुरे सरसंघचालक गोळवलकर गु जींनी 
यां या बंच ऑफ थॉट्स या पु तकात ऋग्वेदातील पु षसकु्ताचे समथर्न केले आह.े 

(वैिदक सािह यात प्रथमच या सतू्रात चार वणाचा उ लेख येतो व या वणाना या य 
ठरवले जाते.) ह े सतू्र हणते की, ब्रा ण डोक्यापासनू, क्षित्रय पायांपासनू, वै य 
मांड्यापासनू आिण शदू्र पायातनू ज माला आले. गोळवलकर पढेु हणतात, “ या 
लोकांम ये अशी चार पदरी यव था आह,े हणजे िहदं ूलोक, ह ेआमचे दवे आहते. 
दवे वाचा हा सव च ांत हा आम या रा ट्रा या संक पनेचा खरा गाभा आह.े 
आम या सवर् िवचारांम ये तो पसरला आह ेव याने आम या सां कृितक वारशातील 
अनेक अिद्वतीय संक पनांना ज म िदला आह.े”52 आप याला जर स ेवरील मांड 
मजबतू करायची असेल तर दिलतांची मते िजंकण ेआव यक आह ेह ेलक्षात घऊेन 
स ेवर आ यापासनू भाजपने डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरां या प्रितमेचे अपहरण 
कर याचा प्रय न सु  केला आह.े यांची िशकवण संघा या त वज्ञानाशी खपू 
जवळची आह े असे भाजप आज हण ू लागला आह.े पण डॉ. आबेंडकर 
जाती यव था न  कर या या िवचारांप्रती किटबद्ध होते. यामळेुच यांनी 
जातीसं थेचे उ चाटन (Annihilation of Caste) हा प्रिसद्ध ग्रंथ िलिहला. 
संघासारखी कट्टरवादी िहदं ू संघटना याला मा यता दऊेच शकत नाही. यामळेुच 
हतेपुवूर्क बनवाबनवी कर यासाठी आिण डॉ. आबेंडकरांशी जवळीक दाखव यासाठी 
संघाने ‘सामािजक समरसता मंच’ या नावाची एक संघटना काढली आह.े ही संघटना 
जातीजातींम ये सलोखा िनमार्ण कर याचे काम करते. पण जाती या अि त वाला 
आ हान दते नाही. 
आिण हणनूच संिवधान सभनेे २६ नो हबर, १९४९ ला भारतीय रा यघटना संमत 

के यानंतर चौ या िदवशी संघा या ऑगर्नायझर या िनयतकािलकाने अशी तक्रार केली की, 

परंत,ु आप या प्राचीन भारत दशेात झाले या अिद्वतीय सिंवधािनक 
िवकासाचा काहीही उ लेख आप या सिंवधानात आललेा नाही. मनचू ेिनयम 
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ह े पाटार् या लायकरगस िकंवा पिशर्यन सोलोन या खपू आधी िलिहललेे 
आहते. आजही मननूे सांिगतले या िनयमांना, मनु मतृीतील प्रितपादनाला 
जगाची वाहवा िमळते, आिण लोक मनोभाव े याच ेअनयुायीही बनतात. पण 
आम या सिंवधाना या पिंडतांना याची काहीही िकंमत नाही.53 

प्रजास ाक भारताची घोषणा हो या या आद या िदवशी, २५ जानेवारी १९५० ला, 
शंकर सु बा अ यर नावा या उ च यायालतील िनवृ  यायाधीशाने ऑगर्नायझरम ये एक 
लेख िलिहला होता. “मन ूआम या दयाचा वामी” या शीषर्काखाली िलिहले या लेखात 
मनू या कायद्यांिवषयी आपली वामीभक्ती खालील श दांत यक्त केली होतीः 

मनचु े िदवस आता सपंले आहते अस े िवधान डॉ. आंबेडकरांनी नकुतेच 
के याच ेऐकले. असे असले तरीही आजही िहदंूचं ेदनैंिदन जीवन ह ेमनु मतृी व 
इतर मतृीत घालनू िदले या त वा या आिण िनिषद्धते या क पनानसुार 
चालते ह ेवा तव आह.े54 

गोळवलकरांना संघाचे अग्रणीचे त ववे े मानले जाते. ते भारतीय घटनेब ल िलिहतात: 

आपली घटनादखेील पा ा य दशेातील वगेवगे या घटनांमधील िविवध 
कलमांची बोजड व पर परिवरोधी जळुणी आह.े आपले हणाव,े अस े यात 
काहीच नाही. आपले रा ट्रीय येयधोरण काय? िकंवा आप या जीवनाच े
प्रमखु त व काय? यासदंभार्त घटने या मागर्दशर्क त वांम ये एका श दाचाही 
उ लेख नाही.55 

भारतीय रा यघटनेचा पाया असले या धमर्िनरपेक्षता, लोकशाही आिण समानता या 
सवर् त वांना संघाचा कडाडून िवरोध आह.े स ेत आ यानंतर लगेचच भाजपने अितशय 
हुशारीने रा यघटने या प्र तावनेतनू ‘धमर्िनरपेक्षता’ आिण ‘समाजवाद’ ह े श द काढून 
टाक यासंदभार्त वाद उपि थत केला. पण यावर इतकी ती  प्रितिक्रया उमटली की यांना ही 
चाल ता परुती थिगत करावी लागली. संघ मनु मतृीला मानतो, यातील मलूभतू संक पना 
भारतीय रा यघटने या थेट िवरोधात आहते. 

भारतीय संिवधाना या िनमार् यांनी एक सावर्भौम, समाजवादी, धमर्िनरपेक्ष, लोकशाही, 
प्रजास ाकाची क पना केली होती. २०१४ म ये भाजप स ेवर आ यानंतर संघा या 
वाढ या ताकदीमळेु या संक पनेला धोका िनमार्ण झाला आह.े फॅिसझमचे भतू दशेा या 
मानेभोवती िवळखा घाल ूपहाते आह,े यात तीळमात्र शंका नाही. 
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फॅिसझम का? 

भारतातील वाढ या फॅिस ट शक्तींचे कारण काय? ते समजनू घे यासाठी दोन वषार्पवूीर् 
हणजे २०१४ या िनवडणकुां यावेळी दशेातील पिरि थती काय होती ते जाणनू घेणे 
आव यक आह.े 

दशेात १९९१ पासनू स ेवर असले या सवर् सरकारांनी खासगीकरण, उदारीकरण 
आिण जागितकीकरणाचे धोरण ( याला नवउदारवादी धोरणही हटले जाते) राबवायला 
सु वात केली, यामळेु भारतीय अथर् यव था बाहे न आिण आतनूही खोल आिथर्क गतेर्त 
ढकलली गेली. महागाई प्रचंड वाढली. आिण बेरोजगारीतही वाढ होऊन पिरि थती 
अिधकच िबघडत गेली. गिरबी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. शेतीची पिरि थती पणूर्पणे 
खालावली, पिरणामी गे या दशकात दोन लाखांहून अिधक शेतकर् यांनी आ मह या के या. 
यात आणखी भर हणजे त कालीन यपुीए सरकार भ्र ाचारा या िचखलात अडकले होते. 

यपुीए सरकारब ल या जनते या मनातील असंतोषाचा फायदा घते मोदी आिण 
भाजपने यािव द्ध सबका साथ सबका िवकास, भ्र ाचार मकु्त भारत आिण अ छे िदन 
सारख्या घोषणा दते आक्रमक प्रचार मोहीम राबवली. दशेातील बड्या कॉप रेट कंप यांनी 
यासाठी भरभ न पैसा परुवला. िनवडणकुांम ये यपुीएचा धु वा उडवत भाजप स ेवर 
आला. परंत ुस ेत आ यावर आप या सवर् िनवडणकूपवूर् आ ासनांपासनू भाजपने घमूजाव 
केले आिण मागील यपुीए सरकार याच सवर् जनिवरोधी धोरणांची अमंलबजावणी चाल ू
ठेवली. फरक एवढाच की यांनी या नवउदारवादी धोरणांची अमंलबजावणी अिधकच 
गितमान केली. 

जागितकीकरणाची धोरण े वेगाने अमंलात आण यासाठीच दशेातील बड्या कॉप रेट 
कंप यांनी िनवडणकुी या प्रचारासाठी भाजपला पैसा परुवला होता. दशेाला आिथर्क गतेर्त 
लोटणार् या या जागितकीकरणा या धोरणामळेु कॉप रेट कंप यां या न यात आिण दशेातील 
ीमंतां या संप ीत मात्र प्रचंड वाढ झाली आह.े यामळेुच भारतातील सवर् बिुद्धजीवी—

कॉप रेटचे प्रितिनधी, मॅनेजमट गु , प्रभावी अथर्त ज्ञ, ये  िशक्षणत ज्ञ, आघाडीचे पत्रकार 
आिण सेिलिब्रटीज जागितकीकरणाचे गोडवे गात आहते. पण आप या अखरे या वषाम ये 
यपुीए सरकार जागितकीकरणाचा अजडा अपेिक्षत वेगाने पढेु रेटू शकले नाही. या उलट 
गजुरातचे मखु्यमंत्री असताना मोदींनी कॉप रेट क्षेत्रावर खरैातीचा वषार्व कर याचे अितशय 
यश वी रेकॉडर् िनमार्ण केले होते. मोदींची प्रशंसा करताना रतन टाटा हणाले होते की, 
“सामा यत: कोण याही नवीन प्रक पा या मंजरुीसाठी ६० ते १८० िदवस लागतात. पण नॅनो 
प्रक पासाठी जमीन आिण मंजरूी केवळ दोन िदवसांत िमळाली.’’ कॉप रेट कंप यां या 
नफेखोरीसाठी अथर् यव था राबव या या मोदीं या क्षमतेचे उ कृ  उदाहरण हणजे गौतम 
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अदानीचा एका लहान उद्योजकापासनू भारतातील अितशय ीमंत कॉप रेट प्रितिनधीपयत 
केवळ दशकभरात झालेला िवकास. आिण याच दशकभरात मोदी गजुरातचे मखु्यमंत्री 
होते.56 

हणनूच २०१४ ची िनवडणकुीची वेळ जवळ येऊ लागली तसतसे बड्या कॉप रेट 
कंप यांचे मत बनत गेले की मोदीच पंतप्रधान पदावर िवराजमान हायला हवेत. अिनल 
अबंानी हणाले, “नरद्रभाईनंी गजुरातचे खपू चांगले केले आिण (क पना करा) काय होईल, 
जे हा ते दशेाचे नेतृ व करतील.” तर “गजुरात सो या या िद यासारखा चमकतो आह ेआिण 
याचे संपणूर् ेय नरद्र मोदीं या दरूदशीर्, प्रभावी आिण उ कट नेतृ वाला आह,े” अशी 
ततुीसमुने मकेुश अबंानी यांनी उधळली.57 यांनी मोदीं या िनवडणकू प्रचारात अक्षरशः 
पा यासारखा पैसा ओतला. भारता या िनवडणकुी या आतापयत या इितहासात सवार्िधक 
खचर् मोदीं या िनवडणकू प्रचारात झाला होता. असा झगमगाटी प्रचार यापवूीर् कधीच झाला 
नाही: थ्रीडी होलोग्रािफक िमरवणकुा, सोशल मीिडयाचा भरपरू वापर, आिण मा यमांतनू 
केला गेलेला मन गुंगवनू टाकणारा प्रचार. 

भाजपने लोकसभा िनवडणकू प्रचंड बहुमताने िजंकली खरी, मात्र हा काही भाजपचा 
िवजय न हता, आप याला हवा तो माणसू पंतप्रधान पदावर बसव यात कॉप रेट कंप या 
यश वी झा या हो या. 

पण गोमांस खाणार् यां या, ‘ल ह िजहादीं’ या आिण ‘रा ट्रवाद िवरोधीं’ या रक्तासाठी 
तहानले या जमावाचे काय? हा दशे चालवणार्या कॉप रेट कंप यां या स ेला धकु्या या 
पडद्याआड दडव यासाठी अशा जमावांची फार मोठी गरज आह.े फक्त आिण फक्त मोठ्या 
कॉप रेट कंप यां या नग्न नफेखोरीसाठीच मोदी सरकार हा दशे चालवत आह.े नवउदारवादी 
धोरणांमळेु दािरद््रय, बेरोजगारी, सामा य माणसां या उपजीिवके या साधनांचा िवनाश 
यांम ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आह.े सामा य माणसांनी या धोरणांिवरोधात आवाज 
उठव ू नये हणनू यांचे लक्ष दसुरीकडे वेधणे आव यक आह.े यां या लोकशाही 
अिधकारांना संकुिचत करण ेआव यक आह ेजेणेक न यांना यािव द्ध संघषर् करण ेकठीण 
होईल. जसजसे आिथर्क अिर  अिधक गंभीर होत जाईल, फॅिस ट शक्तींचे ह ले 
अिधकािधक ती  होत जातील . . . 

हणनूच फॅिस ट ताकदींशी दोन हात कर यासाठी दशेाला िगळंकृत करणारे 
जागितकीकरण आिण आिथर्क संकट समजनू घेण ेआव यक आह.े नवउदारवाद आिण 
फॅिसझम ही जळुी भावंडे आहते. पिहला दसुर् यासाठी जागा िनमार्ण करतो आिण दसुरा 
लोकशाहीची मू ये नाका न कॉप रेट कंप यांना आिथर्क अिर ातही यांची नफेखोरी 
वाढवायला मदत करतो. 
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जागितकीकरण 

१९४७ म ये दशे वतंत्र झा यावर स ेत आले या नेह  सरकारने वाय  
भांडवलशाही या िवकासाची अथर् यव था राबवली. याचे सवार्त मह वाचे वैिश ्य हणजे 
१९४२ म ये भारतातील भांडवलदारांनी बनवले या आराखड्यानसुार िम  अथर् यव था, 
१९४८ आिण १९५६ चे औद्योिगक धोरण ठराव, परदशेी भांडवलावरील िनबध आिण 
यानंतर यदु्धो र आिथर्क िवकास सिमती या िशफारशीनसुार राबव यात आले या आिथर्क 
योजना. या सिमतीम ये पु षो मदास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. िबलार् आिण ी. 
राम यां यासह आघाडीचे आठ भारतीय उद्योजक सामील होते. यां या प्र तावाचे नाव होते 
भारता या आिथर्क िवकासाचा आराखडा जो बॉ बे लॅन िकंवा टाटा–िबलार् लॅन हणनू 
ओळखला जात असे.58 

१९८० या म यापयत अनेक कारणांमळेु हा आिथर्क आराखडा संकटात सापडला. 
या संकटांचा एक पिरणाम हणजे भारतीय अथर् यव था आतंररा ट्रीय कजार् या जा यात 
अडकली आिण परकीय खा यातील तटुी या िदवाळखोरी या टोकावर उभी होती. (चौकट 
पहा.) 

परदशेी सावकार हणजेच अमेिरका आिण अ य िवकिसत दशे—जे साम्रा यवादी दशे 
हणनूही ओळखले जातात—अशा संधीची वाटच पहात होते. आिशया आिण आिफ्रका 
खडंातील अनेक दशेात वातं यासाठी झाले या संघषामळेु यांना या दशेांना नाइलाजाने 
वातं य दणेे भाग पडले होते. या वासाहितक दशेांना आप या वचर् वाखाली पु हा कसे 
आणता येईल आिण तेथील क चा माल व बाजारपेठा ह तगत क न आप या साम्रा याचे 
जाळे िवणता येईल, अशा संधीं या शोधात साम्राजवादी दशे होते. आिथर्क संकटा या 
संधीचा फायदा घऊेन यांनी भारता या अथर् यव थेची पनुरर्चना कर यासाठी भारतीय 
सरकारवर दडपण आणले. 

भारतीय भांडवलदार वगर्ही वतंत्र भांडवली िवकासाचे व न सोडून द्यावे लागेल या 
िन कषार्पयत आला होता.59 आपला नफा आणखी वाढव यासाठी साम्रा यवादी दशेांकडून 
लाद या जाणार् या अटी वीकारा या लागतील आिण नेह ं चा आिथर्क िवकासाचा 
आराखडा सोडून दते अथर् यव था परदशेी भांडवल आिण आयातीसाठी खलुी करावी 
लागेल, ह े याला मा य होते. 

यामळेु १९९१ या म यावर भारत सरकारने परदशेी चलना या अिर ातनू बाहरे 
पड यासाठी घतेले या मोठ्या परदशेी कजार् या बद यात जागितक बँक (World Bank 
िकंवा WB) आिण आतंररा ट्रीय नाण े िनधी (International Monetary Fund िकंवा 
IMF) सोबत (साम्रा यवादी दशेां या िनयंत्रणात असले या आतंररा ट्रीय िव सं था) करार 
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चौकट: अंतगर्त आिण परकीय कजर्
अतंगर्त आिण परकीय कजार्त मळुातच फरक असतो. भारतासारख्या ितसर्या 
जगातील दशे अंतगर्त कजार्ची परतफेड नोटा छापनू िकंवा लोकांवर कर वाढवनू 
क  शकतात. पण परकीय कजर् डॉलसर्सारख्या आतंररा ट्रीय चलनात 
अस यामळेु ते फेड यासाठी मात्र परकीय चलनाचीच आव यकता भासते. ते 
पयांम ये फेडले जाऊ शकत नाही. जे हा भारतासारख्या दशेाम ये परकीय 
चलनाचे जावक (िवदशेी कंप यांचा नफा परतावा, आयात वगैरेमळेु) ह े परकीय 
चलना या आवकापेक्षा (िनयार्त, बाहरे या दशेात काम करणार्या कामगारांनी 
पाठवलेला पैसा, परदशेी प्रवाशांपासनू होणारी कमाई इ.) जा त असते, ातील 
फरकाला चाल ूखा यातील तटू हटले जाते. याला भ न काढ यासाठी एक पयार्य 
हणजे बाहे न परकीय कजर् घणेे. पण ह ेकजर् परकीय चलनातच फेडावे लागते. 
यामळेु परकीय कजर् फेड यासाठी परत कजर् ा साप यात दशे अडकतो.

केला, याद्वारे भारतीय अथर् यव थेची संपणूर् पनुरर्चना करणे अिनवायर् ठरले. भारत सरकारने 
वीकारले या या आिथर्क पनुरर्चना कायर्क्रमाचे मखु्य घटक होते:60 
क) मुक्त यापार: आयात–िनयार्तीवरील सवर् िनबध हटवणे. 
ख) मुक्त गंुतवणूक: अथर् यव थेतील सवर् क्षेत्रातील परदशेी गुंतवणकुीवरील िनबध 

हटवणे. 
ग) मुक्त बाजारपेठ: बाजारपेठे या कामकाजात सरकारी ह तक्षेप पणूर्तः थांबवणे. याचा 

अथर्: 

 अ न, औषधे आिण िशक्षणासह गरीबांना िदली जाणारी सवर् अनदुाने बंद 
करण.े 

 िप याचे पाणी, आरोग्य, िशक्षणासारख्या अ याव यक सेवांसह सावर्जिनक 
क्षेत्रांचे खाजगीकरण. 

 अ याव यक सेवांसह सवर् क्षेत्रातील न यावरील सरकारी िनयंत्रण ेहटवण.े 
परदशेी सावकारां या आदशेानसुार भारतीय अथर् यव थे या पनुरर्चनेला 

‘जागितकीकरण’ ह े ग डस नाव दे यात आले आह.े या यासोबत नवउदारवाद नावा या 
आिथर्क िसद्धांताचाही प्रसार केला जात आह.े यानसुार मकु्त बाजारपेठ, खाजगीकरण, मकु्त 
यापार आिण िनयमनांचे उ चाटन के यानेच मानवा या िहतांचे संरक्षण अिधक चांग या 
प्रकारे होऊ शकेल. 

कद्रातील सरकारे जरी बदलत असली तरी ११९१ पासनू भारतीय अथर् यव थेचे 
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जागितकीकरण अ याहतपण ेसु  आह.े सवर् भारतीय स ाधारी वगार्चे याबाबत एकमत 
आह.े 

िव ीय कडेलोटाकडे वाटचाल 

भारताने जागितकीकरणाचा वीकार केला कारण भारतीय अथर् यव था परदशेी 
कजार् या आिण परदशेी चलनतटूी या कचाट्यात सापडली होती. अथर् यव था परदशेी 
भांडवल आिण परदशेी उ पादनांसाठी खलुी के यामळेु आज दोन दशकांनंतर भारता या 
परदशेी चलन खा याची ि थती १९९१ या तलुनेत अिधकच खालावली आह.े या बाबतची 
आकडेवारी पाह यापवूीर् काही संक पना प  करण ेआव यक आह.े 

चालू खा यावरील ताळेबंद (Balance of Payment on Current Account) 

रा ट्रा या परकीय अथर् यवहारा या ताळेबंदाम ये चाल ू खा यावरील तटुीत 
दशेादशेांमधील दनंैिदन आिथर्क यवहारांची न द ठेवली जाते. 

 चालू खा यावरील ताळेबंद = यापारी मालाच ेखाते (Merchandise Trade) + 
सेवा प यापाराच ेखाते (Invisibles Account) 

 यापारी मालाचे खाते: हा प्र यक्ष िदसणार् या व तूंचा यापार आह.े उदा: शेतीमाल, 
पेट्रोिलयम, कपडा, मोटसर्, यंत्रसामगु्री इ यादी. भारताचे यापारी माला या िनयार्तीच े
उ प न या या आयातीवरील खचार्पेक्षा िकती तरी कमी आह.े यामळेु भारता या 
यापार खा याम ये तटू येते. 

 सेवा प यापाराचे खाते: याम ये परदशेातनू होणार् या तीन प्रकार या िमळकती 
आिण तीन प्रकार या खचाचा समावेश होतो: 
 सेवा: याम ये परदशेी नागिरकां या भारतातील प्रवासामळेु प्रा  झालेले 

परकीय चलन आिण भारतीय नागिरकांनी परदशेी केले या प्रवासामळेु खचर् 
झालेले परकीय चलन, िकंवा मािहती तंत्रज्ञानाशी संबंिधत सेवांमधनू प्रा  
झालेले परकीय चलन आिण सॉ टवेअर या आयातीमळेु खचर् झालेले परकीय 
चलन यांचा समावेश होतो. 

 अिनवासी भारतीयांनी पाठवलेले चलन (Remittances): परदशेात काम 
करणार् या भारतीय कामगारांकडून भारतात पाठवला जाणारा पैसा आिण 
परदशेी नागिरकांकडून भारताबाहरे पाठवला जाणारा पैसा. 

 गंुतवणुकीवरील उ प न: याम ये परदशेातील भारतीय गुंतवणकुीतनू होणारी 



३४ स यक िवद्रोही व लोकायत 

िमळकत आिण भारतात आले या परदशेी गुंतवणकुदारांकडून भारताबाहरे 
पाठवली जाणारी रक्कम यांचा समावेश होतो. 

या तीन प्रकार या िमळकती आिण खचर् य उ पादनांसाठी नस यामळेु या सेवा प 
यापारा या खा याचा भाग आहते. भारता या या खा याम ये खचार्पेक्षा िमळकत जा त 
आह.े सॉ टवेअरची आिण सॉ टवेअर कामगारांची होणारी िनयार्त आिण आखाती दशेात 
नोकरी- यवसाय करणार् या भारतीय कामगारांकडून भारतात पाठवला जाणारा पैसा यामळेु 
या खा याम ये अितिरक्त िश लक आह.े 

परंत ुभारता या यापारी माला या खा यातील तटू सेवा प यापारा या खा यातील 
िश लकीपेक्षा िकतीतरी अिधक आह.े यामळेु भारता या परदशेी यापारात चाल ूखाते तटू 
दाखवते. 

काही आकडेवारी 
(क) यापारी तूट 

आयात खलुी के याने आप या यापारी तटुीत वेगाने वाढ झाली. सरकारने िनयार्त 
वाढव यासाठी िजवाचे रान केले. पिरणामी १९९१–९२ मधील १८ अ ज डॉलरची िनयार्त 
२०१२–१३ म ये वाढून ३०० अ ज डॉलरवर पोहोचली. मात्र, या तलुनेत आयातीम येही 
अिधक वाढ झा याने आप या यापारी तटुीम ये वेगाने वाढ झाली. १९९१–९२ म ये २.८ 
अ ज डॉलर असलेली तटू वाढून २०१२–१३ म ये १९० अ ज डॉलर झाली. केवळ दोन 
दशकात तटू ६० पटींनी वाढली. यानंतर काही अ य कारणांमळेु—जसे तेला या िकंमती 
घसर याने—ही तटू कमी होऊन २०१५–१६ म ये १३०.१ अ ज डॉलरवर आली.61 

(ख) चालू खा यातील तूट 

२०१२–१३ या यापारी तटुीम ये वेगाने झाले या वाढीमळेु आप या चाल ूखा याची 
तटूही वेगाने वाढली. १९९१–९२ म ये १.२ अ ज डॉलरची असलेली चाल ूखा याची तटू 
२०१२–१३ म ये ८७.८ अ ज डॉलरवर पोहोचली. भारता या जीडीपीचे (सकल रा ट्रीय 
उ प न) चाल ूखा यातील तटुीशी असलेले गणुो र २०१२–१३ म ये ४.८ टक्के होते जे 
आतापयत सवार्िधक होते. १९९०–९१ म ये ह े प्रमाण ३ टक्के होते. तेला या िकंमती 
आतंररा ट्रीय बाजारात घसर याने आप या तेला या आयातीवरील खचर् कमी झा याने तटू 
कमी झाली. यामळेु चाल ूखा यातील तटू कमी होऊन २२.१ अ ज डॅालरवर आली हणजे 
२०१५–१६ या जीडीपी या १.१ टक्के झाली. २०१६–१७ म ये यात पु हा आणखी वाढ 
हो याची शक्यता आह.े62 
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पुढे काय? 

जे हा भारतासारखा दशे चाल ूखा यातील तटुीचा सामना करत असतो ते हा ही तटू 
भ न काढ यासाठी परदशेी भांडवला या गुंतवणकुीची गरज असते. ही गुंतवणकू दोन 
प्रकारची अस ूशकते—परदशेी भांडवलाची गुंतवणकू िकंवा परदशेी कजर्. 

 भांडवली गंुतवणुकीचा प्रवाह: गुतंवणकुीच ेह ेप्रवाह दोन प्रकारच ेअसतात: अ) थेट 
परदशेी गुतंवणकू (एफडीआय) – नवीन कंप या थापन कर यासाठी केलेली गुतंवणकू, 
िकंवा असले या कंप यामं ये िवकले या भांडवला या िकमान १० टक्के केलेली 
गुतंवणकू; ब) परकीय सं था मक गुतंवणकू (Foreign Institutional Investment or FII) 
िकंवा परकीय रोखे गुतंवणकू (Foreign Portfolio Investment or FPI) – प्राथिमक 
आिण दु यम बाजारामं ये शअेसर्, बाँड्स, डीबचसर्, ऑश स इ यादींमधील गुतंवणकू. 
 बा  कजर्: भारत यापवूीर् कधी न ह ेएवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील चाल ूखा यातील तटुीचा 

सामना करत आह.े आपण मोठ्या प्रमाणावर कजर् काढत गेलो आिण आता ते कजर् 
डोक्या या वर चढले आह.े २०१६ या माचर् अखरे ते ४८५ अ ज डॉलर एवढे झाले आह.े 
माचर् १९९१ म य ेते ८३.८ अ ज डॉलर होते हणजे परदशेी कजर् आता सहा पटीने वाढले 
आह.े63 

अडचण अशी आह:े 

 भांडवली गुंतवणकुी या प्रवाहामळेु नफा दशेाबाहरे जातो. जेवढी थेट परकीय 
गुंतवणकू जा त तेवढा दशेाबाहरे नफा जा याचे प्रमाण जा त. थेट परकीय 
गुंतवणकुीमळेु परकीय चलन दशेाबाहरे जा याचे एक उदाहरण पहा: मा तीने 
आपली जपानी पालक कंपनी सझुकुीला २००८ म ये ४९५ कोटी पये केवळ 
रॉय टी हणनू िदले तर २०१२–१३ म ये ही रक्कम २४५४ कोटी पयांपयत 
पोहोचली, हणजेच पाच वषार्त पाच पट वाढ!64 

 आिण परकीय कजार्वर याजही द्यावे लागते. 
या दो हीमळेु चाल ूखा यातील तटू पढुील काही वषात वेगाने वाढणार आह.े पिरणामी 

आगामी काळात दशेाला आणखी परदशेी गुंतवणकू लागेल िकंवा आणखी परदशेी कजार्ची 
आव यकता भासेल. हा एक प्रकारचा कजार्चा िवळखाच आह.े 

परकीय चलनसाठ्याचे काय? 

डोक्यावर इतके प्रचंड बा  कजर् असतानाही काळजीचे कारण नाही असे आपले 
िव मंत्री आिण अथर्त ज्ञ वारंवार सांगत असतात, कारण दशेा या परकीय खा यांची ि थती 
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१९९१ या तलुनेत खपूच चांगली अस याचे सांिगतले जाते. यां या या समथर्नाचे कारण 
हणजे १९९०–९१ या तलुनेत आपला स याचा परकीय चलनसाठा खपू जा त आिण 
समाधानकारक पातळीवर आह.े 

पण परकीय चलन साठा ही दशेाची परदशेी चलनाची िमळकत नाही. याम ये दशेात 
आले या परदशेी भांडवली गुंतवणकुीचाही समावेश आह.े हणनूच एखाद्या दशेा या 
परकीय चलनाचा साठा िकती सरुिक्षतता प्रदान करतो याची खरी क पना ये यासाठी याची 
तलुना दशेा या कमी कालावधीची परदशेी दणेी (short term foreign exchange 
liabilities) हणजे दशेात आलेले परकीय भांडवल जे लवकर बाहरे जाऊ शकते, 
या याशी करणे आव यक आह.े ह ेखरे आह ेकी. आपला स याचा परकीय चलनाचा साठा 
३६० अ ज डॉलरपेक्षा अिधक आह.े 65  आ ही आम या यापवूीर् या पु तकांम ये ह े
सोदाहरण दाखवनू िदले आह ेकी, दशेाचा परकीय चलन साठा नाजकू परकीय दणेीपेक्षा 
बराच कमी आह.े66 हणजेच जर परदशेी गुंतवणकूदारांनी यांची गुंतवणकू काढून घे याचा 
िनणर्य घतेला, तर स याचा परकीय चलन साठा दशेाला परकीय खा यातील 
िदवाळखोरीपासनू रोख ूशकणार नाही आिण आपली अथर् यव था पु हा एकदा १९९०–९१ 
सारख्या संकटात फसेल. 

ही आकडेवारी भारता या परकीय यापार खा याची ि थती मजबतू अस याचा 
आप या अथर्मं यांचा दावा धादांत खोटा अस याचे िसद्ध करते. उलट १९९०–९१ म ये 
जे हा आपण जागितकीकरणाला सु वात केली यावेळीपेक्षाही आपली अथर् यव था आता 
अिधक डबघाईला आली आह े आिण याचे कारण आह े आप या परकीय यापार 
खा यातील संकट—आपले परदशेी कजर् १९९१ या परदशेी कजार् या सहा पट वाढले 
आह.े 

भारत ‘िवकणे आहे’ 

‘भारताची महाशक्ती बन याकडे वाटचाल चाल ूअस याचा’ आप या िव मं यांचा 
दावा पोकळ आिण िनरथर्क आह.े वा तव या या अगदी उलट आह.े स ाधार् यांनी भारतीय 
अथर् यव था कडेलोटा या टोकवर आणनू ठेवली आह.े आतंररा ट्रीय गुंतवणकूदारांनी 
यांची भारतातील गुंतवणकू काढून घ्यायला सु वात केली—जे ते कॉ पयटुरचे एक बटण 
दाबनू क  शकतात—की तथाकिथत महाशक्ती िवतळायला सु वात होईल. 

मनमोहनिसंग काय िकंवा नरद्र मोदी काय, दशेाचे पंतप्रधान हातात िभकेचा कटोरा 
घऊेन िवकिसत दशेां या राजधा यांचे दौरे कर यामागे हचे कारण आह.े परदशेी 
गुंतवणकूदारांना भारतात गुंतवणकू कर यासाठी आकिषर्त करण ेआिण यांना सवर् प्रकार या 
सवलती आिण प्रो साहन दे याचे वचन दणेे यासाठीच ह ेदौरे आहते. 
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हणनूच गे या वषीर् सरकारने परदशेी गुंतवणकूदारांसाठी गुंतवणकुीबाबतचे िनयम 
नो हबर २०१५ आिण जनू २०१६ असे दोनवेळा िशिथल केले.67 

 अटॅोमॅिटक टद्वारे हणजेच कोण याही सरकारी मा यते या आव यकतेिशवाय 
अनेक क्षेत्रांम ये १०० टक्के थेट गुंतवणकुीस परवानगी, याम ये संरक्षण, हवाई 
वाहतकू, औषध उ पादन, केबल नेटवकर् , डीटीएच, मोबाईल िट ही, भारतातील अ न 
उ पादनांचा ई-कॉमसर् या मा यमातनू यापार यांसारख्या अनेक मह वा या क्षेत्रांचा 
समावेश आह.े 

 अनेक क्षेत्रांतील अटींचे िशिथलीकरण, उदा: एक ब्रडँ िरटेल क्षेत्राम ये ३० टक्के माल 
थािनकांकडून घ्यावा ही अट िशिथल करणे, बांधकाम व िवकास प्रक पांकिरता 
परदशेी गुंतवणकूदारांसाठी असलेली २०,००० वगर् मीटरची िकमान मयार्दा काढून 
टाकणे, पशपुालन आिण म यशेतीमधील थेट परदशेी गुंतवणकुीसाठी असलेली 
‘िनयंित्रत पिरि थती’ची अट र  करण ेइ. 
सरकार गवार्ने दावा करत आह ेकी, या सधुारणांमळेु भारत जगातील सवार्िधक खलुी 

बाजारपेठ असलेला दशे बनला आह.े68 

१. अमेिरकेसमोर लोटांगण 

थेट परदशेी गुंतवणकू वेगवान कर यासाठी अमेिरकी कंप यांनी उपि थत केले या सवर् 
मु ्यांचे िनरसन कर याचा प्रय न िद लीतील नवीन सम्राटांनी केला आह.े स ेत आ यानंतर 
लगेचच सवर् लोकशाही प्रिक्रया धा यावर बसवनू मोदी सरकारने जमीन अिधग्रहण 
कायद्याम ये ३१ िडसबर २०१४ रोजी एक अ यादशे जारी क न परत बदल केला. या 
कायद्याला संसदनेे २०१३ म येच दीघर् चचार् आिण वादिववादानंतर मंजरुी िदली होती. या 
कायद्याम ये शेतकरी आिण ग्रामीण–शहरी गरीब लोकांना जे काही थोडेफार संरक्षण िदले 
गलेे होते, ते मोदी सरकारने अ यादशेाद्वारे र  केले. या सधुारणांमळेु बहुतांश प्रक पांसाठी 
बहुसंख्य जमीनमालकांची मंजरुी नसतानाही जमीन ता यात घेण ेसरकारला शक्य झाले. परंत ु
दशेभर शेतकरी संघटनांनी यािवरोधात केले या ती  चळवळींमळेु हा अ यादशे मागे घेणे 
सरकारला भाग पडले. 

आि वक उ रदािय व िवधेयकात अमेिरकेने उपि थत केले या आक्षेपांप्रमाण ेबदल 
केले जात आहते, जेणके न बलाढ्य अमेिरकी कंप या दशेात येऊन अणऊुजार् प्रक प 
थापन करतील. आिण यां या प्रक प रचनेम ये दोष आढळून अपघात झा यास दशेातील 
नागिरकांना नकुसान भरपाई दे याची िचंता या बड्या कंप यांना राहणार नाही. याचाच अथर् 
खराब साधनांचा परुवठा कर यासाठी या कंप यांना उ ेजन िदले जात आह,े पिरणामी 
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दघुर्टनेला िनमंत्रण.69 
एक आि वक दघुर्टना संपणूर् रा ट्र न  क  शकते. कारण आि वक अपघातानंतर 

पसरणारा िकरणो सार हजारो वषापयत वातावरणात राहतो—या िकरणो साराचे मानवी 
शरीरावर महाभयानक पिरणाम होतात. चेन िबल या दघुर्टनेनंतर हणजे १९८६ पासनू 
२००४ पयत आणखी दहा लाख लोक िकरणो सगार्मळेु मृ यमुखुी पडले आहते. आिण 
अशाच प्रकारचे मृ यकुांड आगामी शतकातही सु  राहणार. 70  फुकुिशमा दघुर्टनेनंतर 
जपानची जनताही अशाच प्रकारे कॅ सर, यकेुिमया आिण कायम या अनवुांिशक याधींची 
िशकार झाली आह.े 71  कोवाडा, आधं्रप्रदशेमधील अणऊुजार् प्रक पात—िजथे जनरल 
इलेिक्ट्रक या अमेिरकी कंपनीकडून अणभुट््टया परुव या जाणार आहते—ितथे जर मोठा 
अपघात घडला तर यातनू बाहरे पडणारा िकरणो सार संपणूर् आंध्र प्रदशेात पस न पढुील 
२० ते ३० हजार वषेर् वातावरणात राहील. याचे भारतावर महाभयंकर पिरणाम होतील, 
कदािचत दशेच न  होऊन जाईल. अशा प्रकार या धोक्यांमळेुच ि व झलड आिण 
जमर्नीसारख ेिवकिसत दशेही यांचे अणऊुजार् प्रक प पणूर्पण ेबंद करत आहते. पण परदशेी 
गुंतवणकूदारांना भारतात ये यासाठी आकिषर्त कर या या प्रय नात मोदी सरकारने तर 
भारताचे संपणूर् भिव यच धोक्यात टाकले आह.े 

परदशेी कंप या आिण सरकारांना भारताला आिथर्क वसाहत बनवायचे असेल तर 
दशेा या िव ीय क्षेत्रात िनयंत्रण िमळवण ेफारच मह वाचे आह.े हणनूच १९९१ पासनू 
यांनी सात याने भारत सरकारवर दबाव आणला आह ेकी, यांनी िव ीय क्षेत्रावरील िनयंत्रण 
हटवावे, याचे खाजगीकरण करावे आिण याला परदशेी गुंतवणकूदारां या हातात सोपवावे. 
भाजप सरकारने संसदमे ये िवमा कायदा सधुारणा िवधेयक मंजरू क न घतेले, यामळेु िवमा 
क्षेत्रात परदशेी गुंतवणकुीचा ओघ सु  होईल. याचसोबत मोदी सरकार रा ट्रीयकृत बँकांचेही 
खासगीकरण कर या या ीने वेगाने पावले उचलत आह.े याची सु वात २०१५–१६ 
आिण २०१६–१७ या रा ट्रीय अंदाजपत्रकात कर यात आली आह.े 

सावर्जिनक क्षेत्रातील िवमा कंप या आिण बँकांनी भारता या िवकासात मोलाची 
भिूमका िनभावली आह.े यांनी सामा य जनतेची हजारो कोटींची बचत सरकारला उपल ध 
क न िदली. याचा वापर सरकारने शेती, लघउुद्योग, मागास क्षेत्राचा िवकास, पायाभतू 
सिुवधा अशा दशेा या िवकासासाठी आव यक क्षेत्रांमधील गुंतवणकुीसाठी केला आह.े या 
क्षेत्रांचे िनयंत्रण आिण िनधी खाजगी क्षेत्रा या हाती गेले, तर ते या भांडवलाचा उपयोग 
रा ट्रीय िहताऐवजी आपली नफेखोरी वाढव यासाठी करतील. 

िवदशेी इ यरू स कंप या गैरकारभार आिण घोटा यांसाठी प्रिसद्ध आहते. िवमा 
कंप यां या कामिगरीचे मू यमापन कर यासाठी सवार्त मह वाचा िनकष असतो दा यां या 
पतूर्तेची न द (claim settlement). या कंप यांचे दा यांची पतूर्ता कर याचे आंतरररा ट्रीय 
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प्रमाण (सरासरी) ४० टक्के एवढे कमी आह.े सावर्जिनक क्षेत्रातील भारतीय आयिुवर्मा 
महामंडळ (Life Insurance Corporation of India) २०११–१२ चे प्रमाण ९७.४२ 
टक्के इतके अिव सनीय आह.े अमेिरकी िवमा कंप यांनी केले या गैर यवहारांचा तपास 
करणार्या अमेिरकी िसनेट या एक उपसिमतीने या कंप यांना “लबाड, बदमाश आिण 
सटे्टबाज” असे संबोधले आह.े 72 

परंत ु खाजगीकरणाचा यापेक्षाही वाईट पिरणाम होईल, तो हणजे या सं थाच 
िदवाळखोरीत िनघतील. खाजगी िव ीय कॉप रेश सची (िवमा, पे शन, बँका) जगभरातील 
एक सवर्सामा य पद्धत हणजे जलद आिण जा त लाभ िमळव यासाठी शेअर बाजारात 
गुंतवणकू करण.े जोपयत शेअर बाजार तेजीत असतो तोपयत बक्कळ नफा िमळत असतो 
आिण ग्राहकांसह सवर्च जण खशु असतात. परंत ुकधी ना कधी शेअर बाजार कोसळणारच. 
असे जे हा घडते ते हा िव ीय कंप या बडुतात आिण या बँका–िवमा कंप यांम ये सामा य 
जनतेने मोठ्या क ाने जमवलेली बचत रातोरात गायब होते. िवकिसत दशेातील काही 
मोठ्या खासगी बँका आिण िवमा कंप या २००८ या आिथर्क अिर ानंतर कोसळ या. या 
सवर् जनते या बचती या पैशातनू सटे्टबाजी करत हो या.73 भारताम ये गे या काही वषात 
अनेक सहकारी बँका यां या संचालकांनी केले या गैर यवहारांमळेु िदवाळखोरीत िनघा या 
आहते. पिरणामी लाखो सामा य नागिरकांनी मोठ्या क ाने कमावलेली आयु यभराची पुंजी 
गमावली आह.े परंत ुसावर्जिनक बँका आिण िवमा कंप या कधीही बंद पड या नाहीत. या 
बँकां या आिण िवमा कंप यां या खाजगीकरणानंतर ही हमी राहणार नाही. बँक ऑफ 
महारा ट्र जर िदवाळखोरीत िनघाली आिण एखाद्या िदवशी बंदच झाली तर काय होईल याची 
क पना करा! 

२. ‘मेक इन इिंडया’ घोषणेचे वा तव 

अथर् यव थेला िदवाळखोरीपासनू वाचव यासाठी परकीय गुंतवणकुीची िनतांत 
आव यकता आह.े हचे मोदीं या मेक इन इिंडया या घोषणमेागचे खरे कारण आह.े मेक इन 
इिंडया अतंगर्त परदशेी बलाढ्य कंप या भारताम ये कारखाने टाकतील आिण रोजगार 
िनिमर्ती वाढेल व दशेाचा िवकास होईल, असे दावे क न लोकांना मखूर् बनवले जात आह.े 
या परकीय कंप या इतक्या चांग या आहते तर मग आपण यांना याआधी हाकलनू का 
लावले? आपण वातं य  िदन आिण प्रजास ाक िदन का साजरा करतो? 

सवर्सामा य क करी जनतेवर मेक इन इिंडया घोषणचेा काय पिरणाम होईल, ह ेसमजनू 
घे यासाठी आप याला जागितक अथर् यव थेचे काही पैल ूजाणनू घ्यावे लागतील. 

भारताप्रमाणचे अनेक िवकसनशील रा टे्र १९८०–९० या दर यान परदशेी कजार् या 
संकटात अडकली आिण यांनी जागितक बँक–आयएमएफसोबत करार क न आपाप या 
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अथर् यव था परकीय भांडवलासाठी खु या के या. भारताप्रमाणचे या सवर् रा ट्रां या परकीय 
चलनाचे संकट अिधकच गंभीर बनले. यामळेु अथर् यव थेत परदशेी गुंतवणकू हणजे 
िवकिसत दशेांमध या बहुरा ट्रीय कंप यांची गुंतवणकू वाढव यासाठी ही सवर्च रा टे्र 
आप या िजवाचे रान करत आहते. 

िवकिसत दशेांमधे माचे मू य िवकसनशील दशेां या तलुनेत खपूच जा त आह.े 
आिण यामळेु बहुरा ट्रीय कंप या यांचे उ पादन िवकसनशील दशेांम ये हलिव यास उ सकु 
आहते. कारण यांना मा या िकंमतीतील फरकाचा लाभ घऊेन वतःचा नफा वाढवता 
येईल. सवर्च िवक सनशील दशे थेट परदशेी गुंतवणकू आिण बहुरा ट्रीय कंप यांना 
आप याकडे आकृ  कर यासाठी आपसांत पधार् करत आहते. यामळेु बहुरा ट्रीय कंप या 
या दशेांवर यांचे कामगार कायद ेआिण पयार्वरणीय कायद े िशिथल कर याची अट घालत 
आहते, जेणके न या बहुरा ट्रीय कंप या िवकसनशील दशेांम ये कमीतकमी िकंमतीत 
उ पादन क न जा तीत जा त नफा कमवतील. िवकसनशील दशे यां या या आदशेासमोर 
मान तकुवत आहते. कारण हणतात ना िभकार् याला िनवडीचा अिधकार नसतो! 

पिरणामी िवकसनशील दशेातील कामगार िवकिसत दशेांतील बहुरा ट्रीय कंप यांसाठी 
तटुपुं या वेतनावर काम करत आहते. आतंररा ट्रीय व ोद्योगातील बहुतेक उ पादने 
िवकसनशील दशेांम ये होत असनू सरासरी प्रित नग िरटेल िकंमती या केवळ १ ते ३ टक्के 
इतके अ य प वेतन कामगारांना िमळते. डोमॅिनकन िरपि लकम ये बनणार्या वेटशटर्मागे 
कामगारांना िमळणारे वेतन अमेिरकेमधील या शटर् या िरटेल िकंमती या १.३ टक्के आह.े 
तर िफिलिप सम ये िवणले या शटर्ची मजरुी (सपुरवायझर या वेतनासह) या या िरटेल 
िकंमती या १.६ टक्के आह.े चीन, भारत, इडंोनेिशया, कंबोिडया, बांग्लादशे इ. िठकाणी 
मजरुी याहूनही कमी आह.े 

दसुर् या प्रकारचे उदाहरण पाहूया. १९९६ म ये एका नाईकी या बटुांचे— यात ५२ 
घटक समािव  होते—पाच आिशयायी दशेातील उपकंत्राटदारांकडून उ पादन होत होते. 
२००० या समुारास नाईकी या एक जोडी बा केटबॉल बटुांची अमेिरकेतली िरटेल िकंमत 
१४९.५० डॉलर इतकी होती. आिण बटुांना बनवायची मजरुी अवघा १ टक्का हणजे १.५० 
डॉलर.74 

िवकासाचे िचनी मॉडेल 

भारतातील राजकीय आिण यापारी नेते भारत आिण चीनची तलुना करताना कधी 
दमत नाहीत. यांना चीनऐवजी भारताला जागितक तरावरचे उ पादक कद्र बनवायच ेआह.े 
यामळेु चीनची व तिु थती समजण ेआव यक आह.े 

१९८० म ये डग िझआओ िपंग यांनी चीनम ये स ेवर आपली पकड मजबतू 
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के यानंतर भांडवली आिथर्क सधुारणा करीत परदशेी भांडवलदारांसाठी आिण िवशेषतः 
अमेिरकी बहुरा ट्रीय कंप यांसाठी बाजारपेठ खलुी केली. याचबरोबर सावर्जिनक क्षेत्रातील 
उद्योगांचे खाजगीकरण, सामदुाियक शेती आिण सामदुाियक ग्रामीण उद्योग न  केले. या 
धोरणांमळेु लोकां या उपजीिवकेची साधने मोठ्या प्रमाणावर िहरावनू घतेली गेली. 
खाजगीकरणामळेु जवळपास ३ ते ४ कोटी कामगार बेकार झाले, तर क यु स व ग्रामीण 
उद्योग न  झा यामळेु १२ कोटी शेतकर्यांना पोटापा या या शोधासाठी शहराकडे 
िव थािपत हावे लागले.75 यामळेु बहुरा ट्रीय कंप यांना मोठ्या प्रमाणावर व त कामगार 
उपल ध झाले. चीनमधील वेतन अमेिरकेतील वेतना या केवळ ४ टक्के आिण यरुोपीय 
यिुनयनमधील दशेांतील वेतना या केवळ ३ टक्के आह.े76 यामळेु बहुरा ट्रीय कंप यांनी 
यांचे उ पादन मोठ्या प्रमाणावर िवकिसत दशेांतनू चीनम ये थलांतिरत केले आिण इथनू ते 
जगभरात िनयार्त केले जाऊ लागले. अशाप्रकारे, आपण याला चीनची िनयार्त हणतो ते 
उ पादन प्र यक्षात चीनि थत िवकिसत दशेां या बहुरा ट्रीय कंप यांचे उ पादन आह.े उदा. 
चीन मािहती तंत्रज्ञान व संचार क्षेत्रातील उ पादनांचा जगातील सवार्त मोठा परुवठादार आह.े 
पण २००६ म ये चीन या हायटेक व तूं या एकूण िनयार्तीम ये बहुरा ट्रीय कंप यां या वाटा 
८७ टक्के होता.77 

यािशवाय बहुरा ट्रीय कंप या यांचे संपणूर् उ पादन केवळ एकाच दशेात कद्रीत करत 
नाहीत. सवार्िधक कमी िकंमतीत उ पादन कर यासाठी ते एकाच व तचूे वेगवेगळे भाग 
वेगवेग या दशेांत बनवतात—जेथे जी व त ूबनवण ेअितशय व त पडेल, तेथे ती बनवली 
जाते. बहुरा ट्रीय कंप यां या जागितक उ पादना या िकचकट प्रिक्रयेत चीन व तूं या अिंतम 
जळुवणीची हणजे अस लरची भिूमका िनभावतो. एखाद्या व तचूे िविवध दशेांम ये तयार 
केलेले वेगवेगळे भाग चीनम ये आणनू यांची जळुवणी केली जाते व तयार मालाला 
िवकिसत दशेांना िनयार्त केले जाते. यामळेु चीन जागितक उ पादन यव थेम ये उ पादनाचे 
कद्र नसनू जळुवणीचे कद्र आह,े ह े यानात घ्या.78 

उदा. अपॅल कंपनी आप या आयफोनचे िविवध घटक बनव याचे उपकंत्राट अनेक 
दशेांना दतेे. ह ेसवर् घटक चीनमध या शेनझेन येथील फॉक्सकॉन या (तैपेईमधील कंपनी) 
कारखा याम ये अिंतम जळुवणीसाठी आणले जातात आिण इथनू अमेिरकेत याची िनयार्त 
केली जाते. या कंपनीम ये तीन ते चार लाख कामगार अक्षरश: हलाखी या अव थेत काम 
करतात, जेवतात, झोपतात. या कामगारांना जलद गतीने हाता या हालचाली करत सलग 
अनेक तास काम करावे लागते. यामळेु ते रात्री झोपतानाही नकळतपण ेआपले हात हलवत 
असतात. कामगारां या अपार क ानंतरही यांना इतका कमी पगार िदला जातो की, 
आयफोन या एकूण उ पादन खचार् या ३.६ टक्के एवढीच रक्कम कामगारांना वेतन हणनू 
िदली जाते. २००९ म ये अमेिरकी बाजारपेठेत ५०० डॉलरला िवकला जाणारा आयफोनचा 
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उ पादन खचर् फक्त १७९ डॉलर इतका होता. यापैकी अ य दशेात बनव या जाणार्या 
भागांचा खचर् १७२.५० डॉलर होता आिण चीनम ये होणार्या जळुवणीचा खचर् अवघा ६.५ 
डॉलर होता.79 

या जागितक उ पादना या प्रिक्रयेत कामगारांना भयंकर ि थतीत काम करावे लागते. 
कारण कंपनी कधीही शेजार या दशेांत जाऊ शकते, या भीतीची टांगती तलवार कायमच 
यां या डोक्यावर असते. चीन या गआुंगडांगि थत मैतेई लॅि टक्स अडँ इलेक्ट्रॉिनक्स 
फॅक्टरीचे उदाहरण पाहुया. येथे तीस वषाखालील दोन हजार कामगार— याम ये बहुसंख्य 
ि या—काम करतात. कंपनीत मायक्र ोसॉ ट, आयबीएम, लेुट पॅकडर् आिण डेल 
कंप यांसाठी कीबोड्र्स आिण कॉ यटुरची इतर उपकरण े जळुवायचे काम केले जाते. ह े
कामगार कठीण टूलावर बसनू कीबोडर् अस ली लाइनवर बटन बसव याचे काम करतात. 
दर ७.२ सेकंदाला एक हणजे तासाला ५०० कीबोडर् अस ली लाइनवर येतात. प्र येक 
कामगाराला अवघ्या १.१ सेकंद वेळेत बटन योग्य जागी बसवावे लागते. हीच कृती यांना 
प्र येक तासाला ३२५० वेळा, एका िदवसात ३५,७५० वेळा, एका आठवड्यात २,५०,२५० 
वेळा आिण एका मिह यात दहा लाखाहून अिधक वेळा करावी लागते. कामगार 
आठवड्याचे सातही िदवस १२ तासां या पाळीम ये काम करतात; यांना मिह यातनू केवळ 
दोन िदवस सटु्टी िमळते. काम करताना इतर कामगारांशी बोल यास अ यार् िदवसाचा पगार 
कापला जातो. 

मैतेई या कामगारांना आठवड्याचे चार िदवस फॅक्टरी या आवारात क डले जाते 
आिण यांना बाहरे िफर यासाठीही सोडले जात नाही. जेवण हणनू सकाळी भाताची 
पा यासारखी पातळ पेज—जी िगळताही येत नाही—िदली जाते. फक्त शकु्रवारी क बडीची 
एक तंगडी आिण पाया मेजवानी हणनू िदले जाते. प्र येक खोलीत १४ कामगार दाटीवाटीने 
राहतात, एका अ ं द िबछा यावर झोपतात. यांना पंजबाथसाठी लॅि टक या लहान 
बाद या िद या जातात. फॅक्टरी आिण खो यांची व छता कोण याही मोबद यािवना 
करावीच लागते. वर अशा प्रकार या जेव या या आिण राह या या यव थेसाठी यां या 
वेतनातनू ३५ टक्के रक्कम कापनू घतेली जाते.80 

इतक्या भयानक पिरि थतीत दीघर् काळ सतत काम करत कामगारांना राहावे लागत 
अस याने चीनम ये औद्योिगक अपघातांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आह.े 
सरकारी आकडेवारीनसुार, चीनम ये २०१० म ये ३,६३,३८३ इतके गंभीर औद्योिगक 
अपघात झाले होते. याम ये ७९,५५२ कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.81 

िवकासा या िचनी मॉडेलचा लाभ कुणाला? 

ऑक्टोपससारख्या या उ पादना या वैि क यव थे या सवार्त मोठ्या लाभधारक 
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आहते िवकिसत दशेां या बहुरा ट्रीय कंप या. १९७० पासनू िवकसनशील दशेां या कजार् या 
संकटाचा फायदा घते िवकिसत रा ट्रांनी यां यावर दबाव आणनू यां या बाजारपेठा 
आप या कंप यां या गुंतवणकुीसाठी खु या करायला लाव या. यामळेु या कंप या 
जगभरात पसर या आिण यांना बहुरा ट्रीय कंप या हटले जाऊ लागले. या कंप या 
लवकरच अ यंत महाकाय बन या आिण यांचे जागितक बाजारपेठेवर वचर् व प्र थािपत 
झाले. जगातील सवार्त मोठ्या २०० बहुरा ट्रीय कंप यांपैकी ९६ टक्के कंप यांची मखु्यालये 
केवळ ८ दशेांत आहते. यांचे उ प न १९८३ म ये वैि क जीडीपी या २५% होते, तर 
१९९९ म ये ते वाढून २७.५% आिण २००५ म ये २९.३% पयत पोहोचले होते.82 

याचे दसुरे लाभधारक आहते चीनी भांडवलदार, जे बहुरा ट्रीय कंप यांचे उपकंत्राटदार 
आहते. चीनमधील आघाडीचे भांडवलदार क यिुन ट पक्षाचे पदािधकारी आिण 
सरकारमधील विर  नोकरशहा यांचे िनकटवतीर्य आहते. २००५ म ये चीनम ये २,५०,००० 
दशलक्षाधीश कुटंुबे होती आिण यां याकडे दशेा या एकूण संप ी या ७० टक्के संप ी 
एकवटली होती.83 

भारतः बहुरा ट्रीय कंप यांना आकिषर्त कर यासाठी कामगार कायद्यांची मोडतोड 

हा आह ेमोदीं या मेक इन इिंडया घोषणचेा खरा अथर्. बहुरा ट्रीय कंप यांना भारतात 
आकिषर्त कर यासाठी मोदी सरकारकडून आ ासन िदले जात आह ेकी, यांना भारतात 
चीन, बांग्लादशे आिण ि हएतनामहून अिधक व तात उ पादन करता येईल हणजे या 
अवाढ य नफा कमव ूशकतील. याचसाठी कामगार कायद ेवाकवले जात आहते, जेणके न 
बहुरा ट्रीय कंप यांना कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने हवे ते हा ठेवता येईल आिण नको ते हा 
हाकलनू लावता येईल. तसेच कामगारांकडून अितशय कमी पगारात जा तीत जा त वेळ 
काम करवनू घेणे यांना शक्य होईल; ओ हरटाईम न दतेा दहा-बारा-चौदा तास कामगारांना 
राबवता येईल. 

दसुरीकडे बहुरा ट्रीय कंप यां या असे ली लाई सवर काम कर यासाठी आव यक ती 
कौश ये भारतीय त णांना िशकवली पािहजे. याचसाठी ि कल इिंडयाचा नारा मोदी सरकारने 
िदला आह.े या घोषणचेाही स या उदो उदो सु  आह.े मात्र, याचा उ शे त णांना िशिक्षत 
करण ेनसनू ज री कौश ये िशकवण ेआह,े जेणके न ते कॉप रेट यंत्राची चाके बनतील. या 
िदशेने वाटचाल कर यासाठी मनु यबळ िवकास मंत्रालयाने जारी केले या रा ट्रीय िशक्षण 
धोरण २०१६ या मसदु्यात अनेक प्र ताव मांडले गेले आहते. 

यामळेु भारतात आधीच वाईट असलेली रोजगाराची ि थती आणखीनच गंभीर होईल 
यात शंका नाही. 
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जागितकीकरण आिण याचा रोजगारावर पिरणाम 

जागितकीकरणा या धोरणांचा रोजगारा या ि थतीवर झालेला एकूण पिरणाम भीषण 
आह.े 

बहुरा ट्रीय कंप या आिण रोजगार 

बहुरा ट्रीय कंप या अितशय थोडा रोजगार तयार करतात. कारण अगदी सोपे आह,े या 
अद्यावत तंत्रज्ञान वापरतात. यामळेु या अितशय कमी कामगार वाप न मोठ्या प्रमाणात 
उ पादन क  शकतात व जागितक बाजारपेठेत वचर् व गाजवतात. भारताम ये बहुरा ट्रीय 
कंप याचा प्रवेश झा यानंतर अपेक्षा फार उंचाव या हो या. मात्र, प्र यक्षात या कंप यांनी 
खपूच कमी रोजगार िनमार्ण केला. जो रोजगार िनमार्ण झाला यापैकी काही मोठ्या 
पगारा या नोकर्या आहते. या रोजगाराचा बाऊ करत प्रसारमा यमे जागितकीकरणाचे गोडवे 
गात आहते. यामळेु जागितकीकरणातनू आपला बेकारीचा प्र  सटुणार आह ेअशी भावना 
सवर्सामा यां या मनात तयार झाली आह.े पण प्र यक्षातली आकडेवारी पहा. जगातील ५०० 
बलाढ्य कंप यांचा— यांना फॉ यूर्न ग्लोबल ५०० हटले जाते—२०१५ सालचा महसलू 
२७,६०० अ ज डॉलसर् एवढा होता. हा आकडा जगा या जीडीपी या ३८% एवढा आह.े 
असे असतानाही, या कंप यांनी जगात या केवळ ६.७ कोटी लोकांना रोजगार िदला आह.े84 
ही संख्या जगातील एकूण िमकां या संख्ये या फक्त १.७% इतकी आह.े [सवर् जगातील 
एकूण िमकांची संख्या समुारे ४ अ ज इतकी आह.े या संख्येत पढुील प्रकार या िमकांचा 
समावेश होतो: (१) रोजगार असणारे ( यातील िक येकां या नोकरीची शा ती नसते); 
(२) अशंकािलक व पाचा रोजगार असणारे (याम ये अपरुा वेळ काम िमळणारे िमक 
आिण असंघिटत क्षेत्रातील िमकांचा समावेश होतो; यांना खरे तर बेरोजगारच हटले 
पािहजे, कारण बेरोजगार भ ा नस यामळेु यांना िमळेल तो रोजगार घेण े भाग पडते); 
(३) अधर्वेळ रोजगार िमळणारे; (४) बेरोजगार; (५) काम िमळत नस याने िनराश झालेले 
कामगार.85] 

यामळेुच भारतात बहुरा ट्रीय कंप या आ यामळेु रोजगार िनमार्ण होणार नाही. यांनी 
अगदी थोडा रोजगार िनमार्ण केला, तरी याहून अिधक रोजगार या न  करतील. कारण 
यां या प्रवेशामळेु बर्याच कंप या, िवशेषतः छोट्या कंप या बंद होत आहते. दसुरीकडे 
खाजगी क्षेत्रातील बड्या भारतीय कंप यांनीही आप या कायर्पद्धतीची पनुरर्चना करत 
कामगारां या संख्येत कपात कर यास सु वात केली आह;े तसेच कायम कामगारां या जागी 
ता परुते कामगार भरती कर यास सु वात केली आह.े 

यािशवाय जागितकीकरणामळेु सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगारही कमी होत चालला 
आह.े कारण जागितकीकरणाची अटच आह े की, सावर्जिनक क्षेत्राचे खासगीकरण केले 
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पािहजे. हणनूच पवूीर् या आिण आता या सरकारने या अटीचे आज्ञाधारकपण ेपालन केले 
आह.े 

पिरणामी भारतीय अथर् यव था जलदगतीने वाढली खरी, मात्र रोजगार िनिमर्तीचा दर 
कमी झाला आह.े भारतीय अथर् यव था २०००–१० या दशकात दर वषीर् सरासरी ७.३% ने 
वाढली. अथर् यव थेतील रोजगारवाढ [वािषर्क चक्रवाढ दर (CAGR)] १९९९–२००० ते 
२००४–०५ या कालावधीत २.८ % होती, ती २००४–०५ ते २०११–१२ दर यान ०.५% 
वर घसरली.86 

खरं हणजे सरकार या रोजगार िवषयक आकडेवारीला फारसा काही अथर् नाही. 
अिधकृत आकडेवारीम ये एखादा मनु य सवेर्क्षणा या काळात “काहीतरी कमाई िमळणारे 
काम” करत असेल तर तो रोजगारावर आह ेअसे गहृीत धरले जाते. मग तो अगदी शगदाणे 
का िवकेना. यातनू होणार्या कमाईतनू याला दोन वेळचे जेवण िमळते की नाही, या याशी 
या आकडेवारीचे काहीही दणेेघणे े नसते. यातनू िविचत्र पिरणाम उद्भवतात. एखाद्या 
कामगाराला िनदान दािरद््रयरेषे या िनकषांपेक्षा अिधक पगार िमळायला हवा. भारतातील 
दािरद््रयरेषा हा यापद हणावी इतक्या कमी पातळीवर आह,े याचा अथर् इथे सवानाच िकमान 
दािरद््रयरेषेपेक्षा जा त पगार िमळायला हवा. या हा या पद दािरद््रयरेषे या आधारे २०११–
१२ म ये िनयोजन मंडळानसुार भारतातील गिरबांची संख्या एकूण लोकसंख्ये या २१.९% 
इतकी होती. हणजे कमीतकमी इतके जण तरी बेरोजगार हवे. पण रा ट्रीय नमनुा पाहणीनसुार 
भारताचा बेरोजगारीचा दर केवळ २.७% इतका आह,े तर म िवभागानसुार तो ४.७% आह,े 
असे २०१५–१६ या आिथर्क सवेर्क्षणात नमदू कर यात आले आह.े87 हणजे एखाद्याची 
कमाई इतकी कमी आह ेकी यामळेु तो हलाखी या पिरि थतीत जगत असला तरी याला 
रोजगार आह,े असे हणायला सरकारला काहीही लाजही वाटत नाही. 

भारतात लोक िमळेल ते काम करतात, मग वेतन िकतीही कमी का असेना; कारण 
यांना बेरोजगार भ ा िमळत नस याने दसुरा मागर्च नसतो. 

संघिटत के्षत्रातील रोजगार 

यांना समाधानकारक रोजगार हटले जाऊ शकते, या हणजे संघिटत क्षेत्रातील 
नोकर्या. संघिटत क्षेत्र हणजे िवजेवर चालणारे उद्योग असतील तर िकमान १० व िवजेचा 
वापर होत नसेल तर िकमान २० कामगार असलेले उद्योग. १९९१ पासनू मोठ्या प्रमाणावर 
बहुरा ट्रीय कंप या भारतात आ या असतानाही अथर् यव थेतील संघिटत क्षेत्रातील रोजगार 
१९९९–२००० पासनू २००९–१० या दहा वषार्त ५.४१ कोटींपासनू केवळ ७.२८ 
कोटींपयत वाढला. (अिधकृत आकडेवारीनसुार) याच काळात कामगारांची संख्या ३९.६८ 
कोटींपासनू ४६.०३ कोटींवर पोहोचली.88 याचा अथर् दशेातील सवर् संघिटत क्षेत्रातील 
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रोजगारांची संख्या दशेातील एकंदर रोजगारा या फक्त १५% या आसपास आह.े 
पण संघिटत क्षेत्रातील रोजगाराची प्र यक्षातील पिरि थती वरील आकड्यापेक्षा खपूच 

वाईट आह.े संघिटत क्षेत्रातील भारतीय कंप यांनी कायम कामगारां या जागी कंत्राटी िकंवा 
ता परुते कामगार भरती कर याचे धोरण वीकारले आह,े यािशवाय या आप याकडील 
काम अितशय कमी दरात करणार्या असंघिटत क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांकडे कंत्राटी पद्धतीने 
दते आहते. यामळेु १९९९ ते २०१० या दर यान संघिटत क्षेत्रातील औपचािरक 
कामगारांची संख्या (औपचािरक िमक हणजे यांना रोजगारात संरक्षण, िकमान वेतन, 
आजारपणाची रजा, कामावर असताना इजा झा यास नकुसान भरपाई, संघिटत हो याचा 
अिधकार इ. कायदशेीर अिधकार आहते) घटली आह ेआिण अनौपचािरक कामगारांची 
संख्या वाढली आह.े पिरणामतः १९९९–२००० ते २००९–१० या कालावधीत संघिटत 
क्षेत्रातील औपचािरक रोजगाराची एकूण संख्या जरी थोडीशी वाढली असली तरी ती एकूण 
िमकां या संख्ये या ८% इतकी वाईट आह े(पहा तक्ता क्र. २). 

तक्ता २: अथर् यव थेतील औपचािरक आिण अनौपचािरक रोजगार89 (दशलक्षाम ये) 

एकूण औद्योिगक रोजगार हा संघिटत क्षेत्रातील रोजगाराचा पोटभाग आह.े बहुरा ट्रीय 
कंप यां या प्रवेशानंतर भारतात न द झाले या सवर् कारखा यांमधील (छोटे आिण मोठे उद्योग 
ध न) एकूण रोजगार (याम ये कामगार आिण िवक्री, पयर्वेक्षकीय आिण यव थापकीय 
कमर्चार्यांचा समावेश आह)े १९९८–१९९९ दर यान ८५.८ लाख होता (१९९९–२००० 
या काळातील आकडे उपल ध नाहीत), तो २००९–१० म ये तो १.१७२ कोटींपयत 
वाढला. 90  १९९९–२००० या वषार्त कारखा यातील रोजगारांची संख्या एकंदरीत 

१९९९–२००० २००९–१०

एकूण िमकांची संख्या ३९६.८ ४६०.३

संघिटत के्षत्रातील रोजगार ५४.१ ७२.८

या पैकी: 

औपचािरक रोजगार २२.७ ३७.१

अनौपचािरक रोजगार ३१.४ ३५.७

असंघिटत के्षत्रातील रोजगार ३४२.६ ३८७.४

एकूण रोजगारापैकी औपचािरक रोजगार (%) ५.७२% ८.०६%

एकूण अनौपचािरक रोजगार ३७४ ४२३.१

एकूण रोजगारापैकी अनौपचािरक रोजगार (%) ९४.३% ९१.९%
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रोजगारा या संख्ये या २.५% इतकीच होती. 
हणजे िमकांमधील बहुसंख्यजण ह े अनौपचािरक कामगार आहते आिण यांची 

संख्या एकूण कामगारां या ९२% इतकी आह.े या नोकर्यांत सरुक्षा िकंवा सामािजक सरुक्षेचे 
कवच उपल ध नाही. 

औद्योिगक रोजगार गेला कुठे? 

१९९९–२००० ते २००९–१० या काळात कोण या प्रकारचा रोजगार िनमार्ण झाला ह े
आता पाहूया. या दहा वषार्त एकूण ६.३५ कोटी इतका रोजगार िनमार्ण झाला (पहा तक्ता क्र. 
२). हा रोजगार अथर् यव थे या कोण या िवभागांम ये िनमार्ण झाला? 

प्रचिलतपण े अथर् यव थेचे तीन भाग केले जातात: शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र. 
उद्योगम ये उ पादन, खाणकाम व वीज, गॅस व पा याचा परुवठा, असे उपिवभाग येतात. 
सेवाक्षेत्रात यापार, हॉटेल, वाहतकू व दळणवळण; िव  परुवठा, िवमा, िरअल इ टेट आिण 
धंदवेाईक सेवा; आिण सामदुाियक, सामािजक व यिक्तगत सेवा यांचा समावेश होतो. 
बांधकाम क्षेत्र काहीवेळा उद्योग तर काही वेळा सेवा क्षेत्रात धरले जाते. 

या दशकात शेतीक्षेत्रात ७२ लाख रोजगार िनमार्ण झाले. हणजे एकूण 
रोजगारिनिमर्ती या ११.३% शेती अितशय गंभीर संकटात आह,े गे या दोन दशकात ३ 
लाख शेतकर्यांनी आ मह या के या आहते. शेती या कामात मिहलांची संख्या 
वाढ यामळेु वरील रोजगारवदृ्धी झाली आह.े शेतीक्षेत्रावरील संकट गिहरे झा याने केवळ 
पु षांनी काम क न उदरिनवार्ह होत नस यामळेु मिहलांनाही शेतीत काम करावे लागत 
आह,े असे अथर्शा ज्ञांचे हणणे आह.े दसुर्या श दांत सांगायचे झा यास, ही जबरद तीची 
रोजगारवदृ्धी आह.े91 

उ पादन क्षेत्रात ६६ लाख रोजगार िनमार्ण झाले. या क्षेत्राची चचार् करताना उ च 
दजार् या नोकर्या आिण गलेलठ्ठ पगार अशी प्रितमा कायम समोर येते. उ पादन क्षेत्राची 
कारखाना क्षेत्र आिण िबगर कारखाना क्षेत्र (िकंवा असंघिटत क्षेत्र) अशी िवभागणी होते. 
तक्ता ३ म ये दशर्िव याप्रमाण ेउ पादन क्षेत्रात जे रोजगार िनमार्ण झाले आह े यापैकी: 

 संघिटत िकंवा कारखाना क्षेत्रात फक्त २९ लाख रोजगार िनमार्ण झाले (एकूण रोजगार 
िनिमर्ती या ४.६%). उद्योगां या वािषर्क पाहणीनसुार, या दशकात कारखा यात 
झाले या रोजगारवदृ्धीशी हा आकडा जळुतो. 

 वर संघिटत क्षेत्रातील औपचािरक व अनौपचािरक रोजगारा या गणुो राची चचार् 
के याप्रमाण ेयातनू हा िन कषर् काढता येतो की, कारखा यातील रोजगारिनिमर्तीपैकी 
जवळपास ४०% हणजे १२ लाख रोजगार ह ेऔपचािरक क्षेत्रातील असतील. हणजे 
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एकूण रोजगारिनिमर्ती या फक्त १.९%. उवर्िरत १७ लाख रोजगार ह ेअनौपचािरक 
रोजगार असतील. 

 उ पादन क्षेत्रातील जवळपास ७०% कामगार असंघिटत क्षेत्रातील आहते. 
लघउुद्योगांना आरक्षण न दणे,े कमी याजदराची कजेर् नाकारण े अशा प्रकार या 
जागितकीकरणा या धोरणांमळेु ह े क्षेत्र उद् व त होत आह.े यामळेु या क्षेत्रातील 
रोजगारवाढही मंदावली आह.े यालाच िबगरकारखाना क्षेत्र हणतात. या क्षेत्रात या 
दशकात ३६ लाख रोजगार िनमार्ण झाले (एकूण रोजगारिनिमर्ती या ५.८%). ह ेसारे 
रोजगार अितलघउुद्योग िकंवा गहृोद्योगात आहते. जसे कामगार आप या घरात िवडी 
वळत आहते िकंवा पापड लाटत आहते. 
बांधकाम क्षेत्रात सवार्िधक रोजगार िनिमर्ती झाली आह,े हणजे २६.६ कोटी िकंवा 

एकूण रोजगार िनिमर्ती या ४२%. यापैकी जवळपास सवर्च असंघिटत क्षेत्रातील रोजगार 
आहते. असंघिटत क्षेत्रातील बांधकाम रोजगार घातक व प्रामखु्याने थलांतिरत रोजगार 
आहते. आरोग्य सिुवधा, अपंग व भरपाई, मलुांसाठी िशक्षण व योग्य घर यांपैकी काहीच या 
क्षेत्रातील कामगारांना िमळत नाही. 

मोठ्या प्रमाणात रोजगार िनमार्ण करणारे दसुरे क्षेत्र हणजे यापार, हॉटेल व रे टॉरंट. 
याम ये ८४ लाख रोजगार िनमार्ण झाले, हणजेच एकूण रोजगार िनिमर्ती या १३%. यापार 
हणजे सवर्प्रकारचे लहानसहान फेरीवाले; हॉटेल हणजे अितशय लहान चहा-ना ्या या 
टपर् या. जागितकीकरणा या काळात ह ेक्षेत्र उ पादन क्षेत्रापेक्षा जा त रोजगार दणेारे क्षेत्र 
झाले आह.े 

पण मािहती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे काय? या क्षेत्राम ये लाखो नोकर् या तयार होण ेअपेिक्षत 
आह,े आिण याही चांग या पगारा या नोकर् या. पण ही िन वळ प्रसारमा यमांनी उडवलेली 
राळ आह.े मािहती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे दोन भाग आहते, सॉ टवेअर क्षेत्र आिण मािहती तंत्रज्ञान 
उपयोिजत सेवा (Information Technology Enabled Services)— यात िबझनेस 
प्रोसेस आऊटसोिसगचा दखेील समावेश होतो. २००९–१० साली या क्षेत्रात एकूण २३ लाख 
रोजगार िनमार्ण झाले होत,े हणजे दशेा या यावषीर् या एकूण रोजगारा या फक्त ०.५%.92 

मािहती तंत्रज्ञान क्षेत्र ह े सेवा क्षेत्रा या अतंगर्त िव , िवमा, िरअल इ टेट आिण 
धंदवेाईक सेवा या णेीत मोडते. या णेीत प्रसारमा यमे व मनोरंजन या क्षेत्रांचा दखेील 
समावेश होतो. जरी १९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात या णेीम ये समाधानकारक 
िकंवा उ च पगारा या नोकर् या िनमार्ण झा या, तरीदखेील मािहती तंत्रज्ञान क्षेत्राला ध न या 
संपणूर् णेीने या दशकात फक्त ४७ लाख रोजगार िनमार्ण केले होते. हा आकडा या 
दशकातील एकूण रोजगार िनिमर्ती या फक्त ७.४% आह.े 
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तक्ता ३: वेगवेग या के्षत्रातील रोजगाराचा िह सा93 (दशलक्षाम ये) 

के्षत्र १९९९–२००० २००९–१०

एकूण संघिटत असंघिटत एकूण संघिटत असंघिटत

शेती २३७.७ ५.५ २३२.२ २४४.९ २.७ २४२.१

उ पादने ४४.१ १३.१ ३०.९ ५०.७ १६.० ३४.७

खाणकाम आिण 
दगडफोडीचे काम  २.२ १.३ ०.९ ३.० १.९ १.१ 

वीजिनिमर्ती, गॅस 
आिण पाणी पुरवठा १.१ १.० ०.१ १.३ १.१ ०.१ 

बांधकाम १७.५ ४.६ १२.९ ४४.१ १३.० ३१.१

यापार, हॉटेल व 
रे टॉरंट्स ४१.३ २.९ ३८.४ ४९.७ ३.९ ४५.८ 

वाहतूक, दळणवळण व 
साठवणूक १४.६ ४.२ १०.४ २०.० ४.९ १५.१ 

िव , िवमा, िरअल 
इ टेट व धंदेवाईक 
सेवा  

४.९ २.४ 2.5 ९.६ ५.३ ४.२ 

सावर्जिनक प्रशासन व 
संरक्षण १०.५ ९.७ ०.८ ९.५. ९.५ ०.० 

सामुदाियक, 
सामािजक व यिक्तगत 
सेवा 

२१.१ ९.१ १२.० २७.७ १२.८ १५.१ 

एकूण सेवा के्षत्र ९४.२ २८.६ ६५.६ ११६.३ ३६.२ ८०.२

गोळा बेरीज ३९६.८ ५४.१ ३४२.६ ४६०.३ ७२.८ ३८७.४

एकंदिरत, १९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात जे ६.३५ कोटी रोजगार िनमार्ण 
झाले, यांपैकी बहुतांश अनौपचािरक क्षेत्रातील रोजगार आहते—बांधकाम, यापार, हॉटेल 
व रे टॉरंट, अितशय लघ ुगहृउद्योग िकंवा शेतीम ये नाइलाजा तव रोजगार. यांना रोजगार 
हणणचे मळुातच ल जा पद आह.े 

रोजगारांची वा तिवक पिरि थती वरील आकड्यांपेक्षाही वाईट आह.े कारण सरकारने 
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कामगारांची एकूण संख्याच जाणीवपवूर्क कमी दाखवली आह.े यासाठी यांनी काम 
कर यास इ छुक असले या अनेक लोकांना कामगारां या गणनेतनू बाद केले आह.े एका 
अदंाजानसुार, १९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात अथर् यव थेत ६.३५ कोटी 
रोजगारांची िनिमर्ती झाली असली तरी १५–५९ वषेर् वयोगटा या ( या वयात लोकांना काम 
पािहजे असते) लोकसंख्येत १५.९ कोटींची वाढ झाली असेल. याचाच अथर् म-बाजारात 
न याने आले या लोकांपैकी फक्त ४०% लोकांनाच रोजगार िमळाला, मग तो कोण याही 
प्रकारचा का असेना.94 

रोजगारा या या अव थेला मेक इन इिंडया आणखी वाईट करणार आह.े संघिटत 
क्षेत्रात या कामगारांची रोजगार सरुक्षा न  होईल व यांना आपले रोजगार वाचव यासाठी 
चीन, बांग्लादशे, िफिलपी स व मलेिशया या कारखा यांम ये काम करणार् या कामगारांशी 
पधार् करावी लागेल. कामगार िकती अ य प मजरुी व कामा या हलाखी या पिरि थतीत 
काम करायला तयार होतील, याचीच ही पधार् आह.े 

मुक्त बाजार आिण जनतेवरील पिरणाम 

‘मकु्त बाजारपेठ’ या ितसर्या अटीचा पिरणाम हणजे गे या पंचवीस वषार्त कद्रात 
आिण रा यात आलेली सवर् सरकारे अथर् यव था फक्त आिण फक्त बड्या िवदशेी कंप या 
आिण यांचे भारतीय भागीदार असले या बड्या उद्योगघरा यां या फायद्यासाठी चालवत 
आहते: 

 एकीकडे आतापयतचे सवर् कद्रीय अथर्मंत्री या उद्योग घरा यांना िवकास व 
उद्योजकतेला “प्रो साहन” दे या या नावाखाली लाखो कोटींची अनदुाने दते आहते. 
याला मा यता दे यासाठी ‘परुवठ्याचे अथर्शा ’ या नावाचा िसद्धांतदखेील शोधनू 
काढ यात आला. धनाढ्यांवरील करात कपात व अ य प्रो साहनांमळेु गुंतवणकुीला 
मोठी चालना िमळेल असा दावा यानसुार केला गेला. 

 दसुरीकडे ते क याणकारी योजनांवरील आधीच तटुपुं या असले या खचार्म ये—
याचा उ शे गिरबांना परवड यायोग्य दरात िशक्षण, आरोग्य, अ न, पेयजल 
यांसारख्या आव यक सेवा उपल ध क न दणे ेआह—ेअजनू कपात करत आहते 
आिण यातनू वाचलेला पैसा धनदांडग्यां या घशात घालत आहते. यासाठीही 
जागितक बँक व वॉिशंग्टनम ये बसले या अथर्त ज्ञांनी एक आिथर्क िसद्धांत रचला 
आह—े याला आपण ‘िव ीय तटुीचा िसद्धांत’ हण ू शकतो. या िसद्धांतानसुार 
शासनाने आपला अथर्संक प संतिुलतच ठेवला पािहजे, यासाठी क याणकारी 
योजनांवरील खचर् कमी केला पािहजे. की सने तर १९३० या दशकातच हा िसद्धांत 
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खोडून काढला होता. त कालीन अथर्त ज्ञांनी बेरोजगारी व गिरबी कमी कर यासाठी 
सरकारी खचार्त वाढ कर याचा िवरोध केला व यासाठी िव ीय तटू कमी कर याचे 
कारण पढेु केले. यावर की सनी कठोर टीका करत या िसद्धांताला “िव ाचा 
भपंकपणा” हटले होते.95 
खरे तर, जागितक बँक आिण आपले कुठलेही अथर्मंत्री—अ ण जेटली ते पी. 

िचदबंरम ते मनमोहन िसंग—िव ीय तटू कमी कर याबाबत गंभीर न हते आिण नाहीत. ते 
या पद्धतीने सरकारी खचर् आिण महसलू यांचे िविवध घटक हाताळत आहते याव न ह े
प  होते. िव ीय तटू हणजे सरकारी खचर् वजा सरकारी महसलू. सरकार या धोरणांकडे 
नसुती नजर िफरवली तरी लक्षात येते की सरकार ीमंतांना कोट्यवधी पयांची अनदुाने दते 
आह.े खरंच आप या अथर्मं यांना िव ीय तटुीची िचंता असती, तर एवढा दानधमर् यांनी 
केला नसता. पण वॉिशंग्टन या धमर्गु ं नी िशकवले या नवीन आिथर्क श दकोशाम ये, या 
अनदुानांना ‘प्रो साहन’ हटले जाते आिण ‘िवकासा’ला चालना दे यासाठी ते गरजेचे मानले 
जाते. दसुर्या बाजलूा, िव ीय तटू भ न काढ या या नावाखाली गिरबांसाठी या 
क याणकारी योजनांवरील खचाम ये प्रचंड प्रमाणात कपात केली जात आह.े 

अिव सनीय वाटेल, पण हचे िन वळ स य आह.े पढेु वाचा . . . 

१. धनदांडग्यांना ‘प्रो साहने’ 
अ) करसवलतींचा ीमंतांवर वषार्व 

गे या काही वषापासनू दरवषीर् या बजेटसोबत एक अहवाल सादर केला जातो. 
ीमंतांना िविवध करांम ये सटू िद याने सरकारला िकती महसलुावर पाणी सोडावे लागले 

याची आकडेवारी या अहवालात मांडलेली असते. २०१६–१७ या बजेटनसुार, २०१५–
१६ या आिथर्क वषार्त मोदी सरकारने कर सवलत, वजावट आिण प्रो साहना या व पात 
एकूण ५.५१ लाख कोटी पये धनदांडग्यां या घशात घातले.96 ही भरमसाठ सटू मखु्यतः 
कॉप रेट आयकर, सीमा शु क आिण उ पादन शु काम ये दे यात आली आह.े ीमंतांना 
िदले या सवलतींची ही रक्कम कद्रीय बजेट या एक ततृीयांश इतकी आह.े 

२०१५–१६ म ये आपली िव ीय तटू ५.३५ लाख कोटी इतकी होती. मात्र, ीमंतांना 
िदले या सवर् करसवलती िव ीय तटुीपेक्षाही जा त आहते. जेटलींना खरोखरच िव ीय तटू 
कमी करायची असती तर यांनी आप या दशेात या गभर् ीमंतांना िदले या या सवलती 
कमी के या अस या!97 

कद्रात स ेवर आले या सवर् सरकारांनी ‘गरज ूकॉप रेट्स आिण कुपोिषत ीमंतांना’ या 
करसवलती, गेली अनेक वषेर् हणजे आिथर्क सधुारणा कायर्क्रम राबवायला सु वात 
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के यापासनू िद या आहते. कद्रीय बजेट द तावेज ह े उघड करतात की २००५–०६ ते 
२०१५–१६ ा अकरा वषार्त, धनदांडग्यांना कराम ये माफ केलेली एकूण रक्कम ४७.६ 
लाख कोटी एवढी प्रचंड आह.े98 हा आकडा आप या २०१५–१६ या जीडीपी या एक 
ततृीयांश इतका आह.े 

भारतातील कर–जीडीपी गुणो र: जगभरात खालचे 

दशेातील धनदांडग्यांना दे यात येणार्या या करसवलतींमळेुच आप या कद्र आिण 
रा यांचे एकित्रत कर–जीडीपी गणुो र जगात सग यात कमी आह.े २०१५–१६ या 
आिथर्क सवेर्क्षणात याची कबलुी दे यात आली आह ेकी, आप या दशेाचे कर–जीडीपी 
गणुो र ह े जीडीपी या १६.६% आह.े ह े प्रमाण ओइसीडी 99  (ऑगर्नायझेशन फॉर 
इकॉनॉिमक को-ऑपरेशन अडँ डे हलपमट) गटातील िवकिसत दशेांपेक्षा (३४.२%) कमी 
आहचे, याचबरोबर भारतासारखाच ‘उदयो मखु बाजार’ हणवणार् या ब्राझील (३५.६%) 
आिण दिक्षण आिफ्रकेपेक्षाही (२८.८%) ते खाल या तरावर आह.े अितशय गरीब 
समज या जाणार्या सब सहारन आिफ्रकेतील दशेांम येही कराचे प्रमाण जीडीपी या २७% 
आह.े100 

आतंररा ट्रीय पतमानांकन सं था, IMF आिण WB, ययूॉकर्  आिण लंडनमध या 
िवद्यापीठांमधील ख्यातनाम अथर्त ज्ञ, सगळे आप याला रोज िव ीय तटू कमी कर याच े
मह व यावर धडे दते असतात. पण यातले कुणीही अित ीमंतांसाठीची अनदुाने कमी क न 
कर–जीडीपी गणुो राचे प्रमाण वाढवनू ते कमीत कमी आिफ्रकेतील सब सहारन दशेां या 
बरोबर आणायला पािहजे यावर भा य करत नाहीत. 

ब) कंप यांना खिनज संप ीची खैरात 

सरकार आपली प्रचंड नैसिगर्क साधनसंप ी कॉप रेट घरा यांना यां या नग्न 
नफेखोरीसाठी हवाली करत आह.े असे कर याची खरंतर गरज न हती, कारण या नैसिगर्क 
साधनसंप ीचा वापर कर यासाठी आव यक असणारे तंत्रज्ञान व कौश य आप या 
सावर्जिनक क्षेत्रातील उद्योगांकडे आह.े या प्रचंड घोटा यामळेु अनेक लाखो कोटींचा 
सावर्जिनक िनधी खाजगी क्षेत्राकडे ह तांतिरत झाला आह.े दोन उदाहरण:े 

 कृ णा–गोदावरी खोर् यातील गॅस घोटाळा: भारत सरकारने २००० साली कृ णा–
गोदावरी खोर्या या डी-६ लॉकमधील गॅस या साठ्यांचा शोध घे याचे काम 
िरलाय स इडं ट्रीज िल. या ता यात िदले. या गॅससाठ्यांचे प्राथिमक आकलन 
ओएनजीसीने केले होते, आिण यां याकडे या गॅससाठ्या या िवकासासाठी सवर् 
आव यक तंत्रज्ञान व कौश यही आह.े सरकारबरोबर संगनमत क न अनेक लबाड्या 
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करत िरलाय सने दशेा या नैसिगर्क गॅस संप ीची प्रचंड प्रमाणात लटू केली. यामळेु 
सरकारी खिज यातील कमीत कमी २ लाख कोटी पयांचे एकूण नकुसान होणार 
आह!े101 

 खाण घोटाळा: पवूीर् या सरकारांनी दशेाची खिनजसंपदा कवडीमोल भावाने कॉप रेट 
घरा यां या घशात घातली आह.े यासाठी ते सरकारला अितशय कमी मानधन दतेात 
यामळेु सरकारी महसलूाचे प्रचंड नकुसान होते. अलीकडेच सव च यायालयाने 
नैसिगर्क साधनसंप ी या वाटपासाठी िललावासारखी उिचत, पारदशीर् व भदेभावरिहत 
पद्धत अवलंब याचा आदशे सरकारला िदला. हा आदशे डावल यासाठी २०१५ म ये 
भाजपने संसदते माई स अडँ िमनर स (डे हलपमट अडँ रेग्यलेुशन) दु ती िवधेयक 
मंजरू क न घेतले. या कायद्यामळेु आधीपासनू अि त वात असलेले बहुतांश 
जिमनीचे करार (लीज) कायदशेीर झाले, मग यांचे वाटप संशया पद पद्धतीने का 
झाले असेना. यामळेु सरकारी खिज याला प्रचंड मोठा फटका बसला आह.े स या 
दशेात ११,००० पेक्षा जा त करार अि त वात आहते. कायदशेीर ठरवले या 
साठ्यांपैकी फक्त एका रा यातील (छ ीसगड) क चे लोखडं या एका खिनजा या 
साठ्यांचे मू य १.७१ लाख कोटी आह;े यामळेु सरकारी खिज याचे िकमान १.२२ 
लाख कोटी पयांचे नकुसान झाले आह.े102 

क) कंप यांना थेट अनुदाने 

आप या रा याम ये खाजगी कंप यांनी आपले प्रक प सु  करावेत हणनू कोट्यवधी 
पयांचे अनदुान दे यासाठी रा य सरकारांम ये पधार् सु  आह.े िद या जाणार् या 
अनदुानांची काही उदाहरण:े 

 लोकां या िनग्रही लढ्यामळेु टाटा मोटसर् या नॅनो प्रक पाला िसंगरूमधनू बाहरे पडावे 
लाग यानंतर, मोदींनी रतन टाटांचे गजुरातम ये लाल गािलचा अथं न वागत केले. 
गजुरातम ये नॅनो कार प्रक पासाठी मोदींनी टाटाला िदलेली अनदुाने: सवलती या 
दरात जिमनीचे वाटप२२०० कोटी पयां या प्रक पासाठी ९,५७० कोटींचे कजर्, ते 
दखेील ०.१% प्रितवषर् या नग य याजदराने आिण या या परतफेडीची सु वातही 
२० वषानंतर होईल; प्रक पा या जवळच २२० िक. हो ट व ६६ िक. हो टचे 
सब टेशन फुकट बांधनू दणेे, अशा अनेक सवलतींमळेु रा य सरकारला बसलेला 
एकूण फटका—पढुील २० वषासाठी ३३,००० कोटी पये! 

 खाजगी कॉप रेट्सना यां या प्रक पांसाठी हजारो एकर जमीन अक्षरशः कवडीमोल 
िकंमतीत दऊेन टाक यात आली आह.े उदा. गजुरात सरकारने क छमधील ५.७८ 
कोटी चौरस मीटर जमीन सरासरी .१०/- प्रित चौ.मीटर दराने अदानी समहूाला िदली 
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आह,े याचा बाजारभाव .१०००/- ते .१५००/- प्रित चौ.मीटर एवढा आह;े आिण 
लासर्न आिण टुब्रो कंपनीला सरुतमध या हािजरा औद्योिगक क्षेत्रातील आठ लाख 
चौ.मीटर जमीन .१/- प्रित चौ.मीटर दराने िदली आह.े103 

ड) सरकारी–खाजगी–भागीदारी (Public–Private–Partnership िकंवा पीपीपी) 

खाजगी क्षेत्राला लाखो कोटी पयांचा िनधी दे याचा हा आणखी एक मागर् आह.े 
याअतंगर्त भारत सरकार खाजगी क्षेत्राला पायाभतू क्षेत्राम ये गुंतवणकू कर यासाठी आमंित्रत 
करत आह,े यांना प्रक पा या खचार् या ४०% रक्कम अनदुाना या पात िदली जाते, 
जमीन व अ य साधनसंप ी कवडीमोल भावात दे यात येते, सोबत िकमान न याचे 
आ ासनही (उदा. हायवेम ये खाजगी गुंतवणकूदारांना प्रवाशांकडून टोल वसलू कर याची 
परवानगी), एवढेच नाही तर सरकार अनेकदा गुंतवणकुीचा िनधीसदु्धा कमी याजदराने दीघर् 
मदुती या कजार् या व पात दतेे. वा... काय भागीदारी आह!े 

२०१६–१७ या बजेटम ये अथर्मं यांनी पीपीपी अतंगर्त महामागर् उभारणीसाठी 
५५,००० कोटी पयांची गुंतवणकू कर याची घोषणा केली आह.े हणजेच सरकार यावषीर् 
खाजगी क्षेत्राला र ते व महामागर् बनव यासाठी एवढ्या भरमसाठ पयांचे अनदुान दणेार 
आह.े104 

इतकेच न ह ेतर पायाभतू सिुवधांमधील पीपीपी प्रक पांना बळकटी आण यासाठी नवी 
पावले उचल याचे आ ासनही बजेटम ये दे यात आले आह.े याअतंगर्त पायाभतू क्षेत्राशी 
संबंिधत पीपीपी कंत्राटां या संदभार्तील वादिववाद सोडिव यासाठी आिण पीपीपी करारात 
आणखी सवलती दे यासंदभार्त वाटाघाटी कर यासाठी मागर्दशर्क त वे मांडणारे नवे 
िवधेयकही आणले जाणार आह.े वा तिवक या िक्ल  वाक्याचा अथर् हणजे पीपीपी 
प्रक पांतगर्त गुंतवणकू करणारी खाजगी कंपनी िमळणार्या न यािवषयी असमाधानी 
अस यास सरकार यां या घशात आणखी सवलती घालणार. दसुर्या श दांत सांगायचे 
झा यास सरकार खाजगी कंप यांना जोखीममकु्त गुंतवणकुी या हमीसोबतच यातनू समाधान 
होईल इतका नफा दे याचेही आ ासन दते आह.े आिण यालाच ते ‘मकु्त-बाजारपेठीय 
भांडवलशाही’ हणतात. 

ई) बँकांची लूट: सवर् घोटा यांचा बाप 

करसवलती, रोख ह तांतरण, दशेातील साधनसंप ीचा ताबा, रोख ह तांतरण, मोफत 
जमीन, अनदुािनत दराने कजर् / पाणी / वीज इ. एवढे परेुसे न हते हणनू की काय, सरकार 
खाजगी कंप यांना सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांचा पैसा लटु याचीसदु्धा परवानगी दते आह!े हा 
तर सवर् घोटा यांचा बाप आह.े 
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बँका लटुणार्या भरुट्या चोरांना त काळ अटक क न तु ं गात टाक यात येते; 
सवर्सामा य लोकांनी बँके या कजार्चे ह े वेळेवर भरले नाहीत, तर यांचे घर/गाडी/इतर 
संप ी ज  केली जाते; बँके या कजार्चे ह े चकुिवता येत नाहीत हणनू िनराश होऊन 
शेतकरी आ मह येस प्रवृ  होत आहते. पण जे हा अित-अित ीमंत सरकारी बँकांची कजेर् 
थकिवतात िकंवा बडुिवतात, ते हा यां यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. यांना सरसकट 
खलेु सोडले जाते, यांची नावेही जाहीर केली जात नाहीत; यां या मदम त आयु यात 
काहीही फरक पडत नाही. यांचे गरम पा याचे तरणतलाव, खाजगी हिेलकॉ टसर्, 
परदशेातील घरे, अिलशान गाड्या यांवर कधीच ज ी आणली जात नाही. बँका यांची कजेर् 
सरसकट माफ क न टाकतात. फेब्रवुारी २०१६ म ये िरझ हर् बँकेने प्रिसद्ध केले या 
आकडेवारीनसुार, २००४–१५ या १२ वषा या कालावधीत २.११ लाख कोटी थिकत कजर् 
सरकारी बँकांनी माफ केले आह.े यापैकी त बल २५% िकंवा ५०,००० कोटींचे थिकत 
कजर् स या या स ा ढ भाजप सरकारने आप या पिह या वषार्त हणजेच २०१४–१५ 
म ये सरसकट माफ केले आह.े105 

कजर्माफी या बात यांमळेु कॉप रेट घराण ेआिण सरकार/बँका दोघांचीही बदनामी होते. 
हणनू सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी या ‘हतबल’ ीमंतां या मदतीसाठी एक नवीन डावपेच 
रचला आह.े ते ीमंतां या कजार्ची ‘पनुबाधणी’ करत आहते. आजकाल ‘कॉप रेट कजार्ची 
पनुबाधणी’(Corporate Debt Restructuring िकंवा CDR) हा कळीचा श द झाला 
आह.े या नावाखाली कजार् या परतफेडीची मदुत वाढवली जाऊ शकते, याज माफ होऊ 
शकते, कजार्चा काही भाग हा समभागाम ये (equity) पांतिरत केला जाऊ शकतो; या 
धनदांडग्यांना संकटातनू बाहरे काढ यासाठी नवीन कजर्दखेील िदले जाऊ शकते. कजाची 
पनुबाधणी केले या खाजगी कंप यांम ये भारता या सवात प्रिसद्ध उद्योगघरा यांची नावे 
आहते. भारतीय िरझ हर् बँकेकडून िमळाले या मािहतीनसुार, सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी 
माचर् २०१५ पयत एकूण ४.०३ लाख कोटी पये कजार्ची पनुबाधणी केली आह.े106 

२. गिरबां या अनुदानात कपात 

धनदांडग्यांना दरवषीर् लाखो कोटींची अनदुाने िद यानंतर ह े प च आह ेकी सरकारकडे 
गरीबांवर खचर् कर यासाठी पैसे िश लक राहाणार नाहीत. आिण हणनूच सरकार गिरबांना 
िद या जाणार् या अनदुानांम ये कपात करत आह.े ाबाबत दशेभरात कुठ याही प्रकारचा 
आरडाओरडा न होता सरकारला ह ेकरण ेकसे शक्य झाले? एका सो या यकु्तीद्वारे! भाषेचा 
धतूर्पण े वापर क न ीमंतांना िद या गेले या प्रचंड सवलतींचे ‘िवकासासाठी गरजेची 
प्रो साहने’ हणनू समथर्न केले जाते. दसुरीकडे गिरबांना उदरिनवार्हासाठी परवडणार्या 
िकंमतींम ये गरजे या गो ी परुव या या हतेनेू के या जाणार्या सावर्जिनक क्षेत्रातील 
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खचार्ला अनदुान िकंवा सबिसडी असे हणत बदनाम केले जात आह.े या अनदुानांमळेु 
गिरबांची उधळपट्टी, अकायर्क्षमता आिण बांडगळुपणा वाढतो व गिरबांपेक्षा म यमवगार्ला 
जा त फायदा पोहोचतो, असा प्रचार केला जातो. आिण असा सैद्धांितक आधार घऊेन 
सरकार गिरबांना िद या जाणार् या अनदुानात कपात करते. 

भारत: आधीच तळाशी 

बहुतेक िवकिसत दशेांम ये नागिरकां या सामािजक सरुक्षेसाठी यापक उपाययोजना 
अि त वात आहते. बेरोजगार भ ा, सवासाठी आरोग्य सिुवधा, मोफत शालेय िशक्षण, 
मोफत िकंवा सवलती या दरात उ च िशक्षण, हातारपणासाठी पे शन, मातृ व अनदुान, 
अपंग वासाठी अनदुान, कुटंुब भ ा–बाल संगोपन भ ा, कसलीही उपजीिवका नसणार्यांना 
गिरबी भ ा आिण अशा इतर अनेक सिुवधा नागिरकांना िमळा यात यासाठी ह ेदशे मोठ्या 
प्रमाणावर िनधी खचर् करतात. गेली िक येक वषेर् ओईसीडी या ३४ दशेांचा सामािजक 
क्षेत्रावरील खचर् जीडीपी या सरासरी २०% आह,े तर यरुोपीयन यिुनयनमधील २७ दशेांम ये 
ह ेप्रमाण ३०% पयत आह.े लॅिटन अमेिरका व कॅरेिबयनमधील २१ दशेां या सामािजक 
क्षेत्रावरील खचार्त गे या दशकभरात खपू मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन २००९–१० म ये 
१८.६% पयत पोहोचली.107 

रेखातक्ता: सरकारचा सामािजक के्षत्रावरील खचर्, िवकिसत देश आिण भारत, 
२०१०  (जीडीपीची टक्केवारी) 

 
वरील आकड्यां या तलुनेत भारत सरकारचा सामािजक क्षेत्रावरील खचर् अितशय 

अ य प आह.े गिरबांना मोठ्या प्रमाणावर अनदुान िदले जाते ह े जेटली आिण 
अथर्मंत्रालयात या यां या पवूर्सरुींचे तसेच जागितकीकरणाची कास धरणार्या यां या 
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अमेिरकी स लागारांचे (यांना इगं्रजीत ‘िशकागो बॉइज’ हणतात) हणण ेधादांत खोटे आह.े 
भारत सरकारचा एकूण सामािजक क्षेत्रावरील खचर् (कद्र व रा य सरकारचा िमळून) 
मिु कलीने जीडीपी या ७% आह.े108 

तरीही अजून कपात . . . 

आिण तरीही, IMF–WB आिण परकीय कॉप रेट उद्योगघराणी आिण यांची दलाल 
सरकारे सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अजनू कमी करावा हणनू भारत सरकारवर दबाव आणत 
आहते, आिण िद लीतले ‘बादशहा’ गलुामांसारख े यांचे आदशे झेलत आहते. अथर्मंत्री 
अ ण जेटलींनी आतापयत सादर केले या सवर् अथर्संक पात सामािजक क्षेत्रावरील तटुपुं या 
खचार्त आणखी कपात केली आह.े 

२०१४ म ये कद्रात िनवडून आले या मोदी सरकारने नवउदारवादी धोरण अिधक 
वेगाने रेट यामळेु सामािजक क्षेत्रावर महाभयानक पिरणाम झाले आहते. आप या िशक्षण व 
आरोग्य सिुवधांची लक्तरे झाली आहते. दिलत, आिदवासी, ि या या पवूार्पार मागासले या 
गटांवर के या जाणार् या सरकारी खचार्त मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आह.े सवात 
मह वाचे हणजे जागितक बँकेने लादले या अटींमळेु भारतीय शेती पणूर्पण ेउद् व त झाली 
आह.े दशेाची दोन-ततृीयांश लोकसंख्या उपजीिवकेसाठी अवलंबून असले या कृषी क्षेत्रावर 
झाले या पिरणामांवर सवर्प्रथम नजर टाकूया. 

शेतीवरील पिरणाम 

नवउदारवादी धोरणाचा सग यात जा त वाईट पिरणाम झाला तो शेतीक्षेत्रावर. 
जागितक बँकेने भारतावर आिथर्क पनुरर्चना कायर्क्रमाचा भाग हणनू ‘बाजारपेठ मकु्त करण’े 
आिण अनदुाने बंद करण ेही एक मह वाची अट लादली. पिरणामी शेती क्षेत्रातील भांडवली 
गुंतवणकू कमी करण,े शेतीला िदली जाणारी अनदुाने बंद करणे आिण बाजारपेठेवरील 
िनयंत्रण हटवनू ती मकु्त करण ेभारत सरकारला अपिरहायर् बनले. १९९१ पासनू कद्रात स ेवर 
आले या सवर् सरकारांनी या आदशेाचे काटेकोर पालन केले आह.े यामळेु: 
१) यपुीए-१ सरकार या कारिकदीर्तील काही अ प काळ वगळता गे या अडीच 

दशकात शेतीमधील सरकारी गुंतवणकू सात याने कमी होत चालली आह—े१९८० 
या दशकात जीडीपी या ३–४ टक्के असलेली ही गुंतवणकू १९९८–९९ म ये 
१.३५ टक्के इतकी खाली आली होती. यपुीए-१ या सु वाती या काळात (२००३–
०४ ते २००५–०६) ही गुंतवणकू पु हा १.९४ पयत वाढली. नंतर पु हा ती २००९–
१० पयत येता येता १.४८ टक्क्यांवर घसरली.109 शेती या वाढीसाठी सरकारी 
गुंतवणकू आव यकच आह,े कारण लहान शेतकर्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर 
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असले या भारतासारख्या दशेात केवळ सरकारच िसंचन, जिमनीची उ पादकता 
वाढवण ेयांसारख्या शेतीतील पायाभतू संरचनांम ये गुंतवणकू क  शकते. 

२) शेती या वाढीशी संबंिधत दोन मह वपणूर् क्षेत्रांवर सावर्जिनक गुंतवणकुीत घट 
के याचा पिरणाम झाला: शेतीिवषयक संशोधन आिण िव तार. शेतीिवषयक 
संशोधनावरील सावर्जिनक खचार् या वाढीचा दर १९८० या दशकाम ये ६.३ टक्के 
होता; तो १९९० आिण २००० या दशकात ४.८ टक्के झाला. शेती 
िव ताराबाबतही असेच आह—े१९८० या दशकात हा आकडा ७ टक्के होता तर 
१९९० आिण २००० या दशकात तो २ टक्के झाला. या बाबींमळेु गे या दोन 
दशकात शेतीसमोरील संकट अिधकच गंभीर झाले आह.े आधं्र प्रदशेातील एका 
सरकारी आयोगाने न दिवले आह ेकी, रा यात “शेतीवरील सावर्ित्रक संकटामागे एक 
मह वाचे कारण हणजे शेती िव तारा या सावर्जिनक सेवा उद् व त होण.े” शेती 
िव तार यव थेचा दजार् घसर याने आिण रा य बी-िबयाणे महामंडळ कमकुवत 
झा याने बनावट िबयाणांची िवक्री वाढली. अशा िबयाणांची िवक्री करणारे बेईमान 
यापारीही सावकारच बनले होते आिण या िबयाणांना ते चढ्या याजदराने कजर् 
हणनू दते होते व नंतर दामदपुटीने वसलू करत होते.110 

३) एवढे परेुसे न हते, हणनू सरकार शेतीसाठी आव यक खते, िसंचन, वीज इ यादीवर 
िदली जाणारी अनदुानेही कमी करत आह.े यामळेु शेतीचा खचर् वेगाने वाढला आह.े 
यासोबतच शेतीसाठी आव यक असले या या बाबींचे उ पादन, खरेदी आिण 
शेतकर्यांना वाटप यातनू सरकारने आपले अगं काढून घतेले आह.े याचा फायदा 
घते खाजगी क्षेत्राने या व तूं या िकंमती आभाळाला िभडव या आहते. या 
सग या या एकित्रत पिरणाम हणजे सवर्साधारणपण ेग हाचा िकमान उ पादन खचर् 
१९८० या दशका या तलुनेत १९९१ ते २००५ दर यान ित पट वेगाने वाढ याच े
एका पाहणीत आढळून आले आह.े111 

४) जागितक बँके या आदशेानसुार िव ीय क्षेत्रात जे बदल कर यात आले, यामळेु 
शेतकर् यांची पिरि थती आणखीनच खालावली आह.े या सधुारणांनसुार लहान 
शेतकर् यांना दे यात आलेली अनदुान व प कजेर् हळूहळू बंद केली जात आहते. 
यामळेु छोट्या शेतकर् यांना बँकांकडून कजर् िमळण ेकठीणच झाले आह.े इतकेच न ह े
तर, जे कजर् पवूीर् ४.५ टक्के याजाने िमळत होते, यासाठी आता बँका १५ ते १८ 
टक्के याज आकारत आहते. यामळेु शेतकरी पु हा सावकारां या आिण 
यापारां या पाशात अडकत आहते. यांना आपली िपके गहाण ठेवनू यापारांकडून 
कजर् घ्यावे लागत आह े(आिण याचा फायदा घेऊन यापारी ही िपके बाजारभावापेक्षा 
कमी दराने शेतकर्यांकडून िवकत घते आहते). नाहीतर शेतकर् यांसमोर 
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सावकारांकडून अितशय जा त याजदराने कजर् काढ यािशवाय अ य कोणताही 
पयार्य उरलेला नाही. १९९२–२००३ या कालावधीत शेतकर् यां या कजार्तील 
सावकारी कजार्चा िह सा १०.५ टक्क्यांव न १९.६ टक्के झाला हणजे जवळजवळ 
दपुटीने वाढला.112 यामळेु गे या दोन दशकांत शेतकरी कुटंुबांचे कजर् यां या 
वािषर्क उ प ना या टक्केवारी या तलुनेत फार वेगाने वाढलेले िदसते.113 

एकीकडे बँका छोट्या शेतकर् यांना अनदुािनत याजदाराने कजेर् दणेे कमी करत 
आहते, तर दसुरीकडे या िनयार्त करणार्या आिण भांडवली शेती करणार् या बड्या 
कृषीकंप यांना मोठी कजेर् दे यास अिधक उ सकु आहते. या क्षेत्राला िद या जाणार् या 
कजार्चा प्रवाह २००० या दशकापासनू वाढू लागला आह.े114 मोठ्या कृषीकंप यांना 
िकतीही कजर् दे यास आिण यांनी याची परतफेड कर यास असमथर्ता दशर्व यास 
ते माफ कर यास िकंवा याची पनुरर्चना क न  दे यास जागितक बँकेस काहीच 
हरकत नाही, परंत ु लहान शेतकर् यांना अनदुािनत याजदराने कजर् दे यास मात्र 
जागितक बँक हरकत घतेे! 

५) सावर्जिनक खरेदी आिण सावर्जिनक परुवठा यव था हळूहळू बंद होत अस याने 
छोट्या शेतकर् यां या िचतेवर शेवटचे लाकूड ठेवले जात आह.े ही यव था जरी गहू, 
तांदळू अशा काही ठरािवक शेती उ पादनांसाठीच होती, तरीही या यव थेमळेु 
शेतकर् यांना बराच आधार िमळत होता. ही यव था शेतकर् यांना बाजारातील 
चढउतारांपासनू संरक्षण दते होती. गहू-तांदळूासारख्या िपकांसाठी सावर्जिनक खरेदी 
यव था अस यामळेु यांचे उ पादन मागील तीन दशकांत सात याने वाढत गेले, तर 
डाळींसाठी अशाप्रकारची सावर्िज नक खरेदी यव था उपल ध नस याने यांची 
मोठ्या प्रमाणावर आयात होत असनूही प्रित माणशी उपल धता िदवसिदवस कमी 
होत गेली आह.े115 शेतीसाठी आव यक व तूंवरील अनदुाने बंद करण े आिण 
कजार् या याजावरील अनदुाने बंद करण े यासोबतच आता शतेी उ पादनाला 
िमळणारे सरकारी पाठबळही बंद केले जात आह.े एका बाजलूा सरकार िकमान 
आधार  िकंमत जाणीवपवूर्क कमी ठेवत आह े तर दसुर् या बाजलूा सरकारकडून 
होणारी खरेदीही कमी केले जात आह ेआिण याची कद्र ेबंद कर यात येत आहते.116 

या सवर् शेतकरीिवरोधी धोरणांचा पिरणाम हणजे १ हके्टरपेक्षा कमी जमीन असले या 
७० टक्के भारतीय शेतकर्यांचे एकित्रत उ प न यां या िकमान गरजांवरील एकूण 
खचार्पेक्षाही कमी आह े(पहा तक्ता क्र. ४). 

यामळेु ग्रामीण कजर्बाजारीपणात खपू मोठी वाढ झाली आह.े २०१२–१३ म ये रा ट्रीय 
नमनुा पाहणी कायार्लयाने शेतकरी कुटंुबांची आजपयतची सवार्त िव तािरत पाहणी केली 
होती. दशेातील ५२ टक्के शेतकरी कुटंूबे कजर्बाजारी आहते असे यातनू आढळले. या 
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दशेात शेतीतनू येणारे वािषर्क उ प न प्रित कुटंुब ३६,९७२ पये आह,े तेथे प्रित शेतकरी 
कुटंुबावर असलेले सरासरी कजर् ४७,००० पये एवढे आह.े117 

तक्ता ४: भारतातील लहान शेतकरी कुटंुब, २०१२–१३: सरासरी मािसक उ प न 
आिण खचर्118 ( पयांम ये) 

पिरणाम 

साम्रा यवादी भांडवलाने भारतीय शेतीवर चहूबाजनेू ह ला चढव यानेच आज 
शेतीक्षेत्र संकटा या खोल गतेर्त लोटले गेले आह.े 

शेती क्षेत्रा या कायर्क्षमतेचे द्योतक असलेले सवर् मह वाचे घटक हणजे शेतीखालील 
क्षेत्र, उ पादन, आिण अ नधा य िकंवा िबगर अ नधा य शेतीमालाचे उ प न याम ये 
जागितकीकरणापवूीर् आिण जागितकीकरणानंतर या आकडेवारीतील िवरोधाभास खपू 
बोलका आह े(पहा तक्ता क्र. ५). 

तक्ता ५: अ नधा य, िबगर अ नधा य आिण सवर् िपकांखालील के्षत्र, उ पादन आिण 
उ प नातील सरासरी वाढीचा दर119 

 अ नधा य िबगर अ नधा य सवर् िपके 

 क्षेत्र उ पाद
न उ प न क्षेत्र उ पाद

न उ प न क्षेत्र उ पाद
न उ प न

१९५०–५१ 
ते 
१९८९–९० 

०.६१ २.६१ १.६० १.२२ २.९७ १.०८ ०.७९ २.६६ १.३७

१९९०–९१ 
ते 
२००४–०५ 

–
०.०७ १.६४ १.२७ १.०३ २.८१ १.३९ ०.२५ १.९६ १.२९

जमीन मालकीचे 
क्षेत्र 

एकूण कुटंूब 
संख्ये या तलुनेत 
टक्केवारी

सवर् ोतांकडून 
िमळणारे एकूण 

उ प न

गरजांवरील एकूण 
खचर् 

<०.०१ हे २.६% ४५६१ ५१०८

०.०१ – ०.४० हे ३१.९% ४२५२ ५४०१

०.४१ – १.०० हे ३४.९% ५२४७ ६०२०
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पिरणामी आिथर्क सधुारणांची सु वात झा यानंतर भारताचे अ नधा य उ पादन 
कासवा या गतीने वाढले आह.े भारतीय शेतीची ही वाईट अव था चीनबरोबर तलुना 
के यास अिधक प  होते. २०१३ मधील चीनचे एकूण अ नधा य उ पादन ६०२ दशलक्ष 
टन होते, तर भारताचे अ नधा य उ पादन २५७ टन होते.120 चीन या शेती या तलुनेत 
भारतात अिधक जमीन िपकाखाली असनूदखेील ही पिरि थती आह!े121 

वातं यानंतर या तीन दशकां या क ातनू वाढलेले अ नधा याचे दरमाणशी उ प न 
आिण उपल धता यांची नवउदारवादी धोरणांमळेु कमालीची िपछेहाट झाली आह.े यपुीए 
सरकार या शेवट या वषार्त हणजे २०१३–१४ मधील दरडोई अ नधा याचे उ पादन 
१९९०–९१ मधील दरडोई अ नधा य उ पादनाएवढेच झाले (२१५ िकलो – २१२ 
िकलो या तलुनेत). 122  अ नधा याची दरडोई उपल धता (उ पादन, आयात आिण 
साठ्यातील बदलांची बेरीज) प्र यक्षात १९९२ म ये संपले या ित्रवषार्अखेर १७७ 
िकलोपासनू २०१२ म ये संपले या ित्रवषार्त १६३ िकलो झाली (तक्ता क्र. ६).123 

तक्ता ६: अ नधा याची दरडोई उपल धता (िकलो/वषर्) 

१९४५–४६ १९८९–९० ते १९९१–९२ २००९ –१० ते २०११– १२

१३७ १७७ १६३

अडीच दशकात या कू्रर धोरणांची आक्रमकपण ेअंमलबजावणी झा याने भारतातील 
लहान शेतकरी इतके हताश झाले आहते की, ते मोठ्या संख्येने आ मह या करत आहते. 
१९९५ पासनू २०१४ पयत ३,००,००० हून अिधक शेतकर् यांनी आ मह या के या.124 
आतापयत या इितहासातील शेतकर्यां या आ मह यांची ही सवार्त मोठी न द आह.े 

मोदी सरकार: संकट अिधक िबकट 

२०१६–१७ चा अथर्संक प ‘शेतकर्यां या िहताचा’ अस याची ततुी 
प्रसारमा यमांनी केली. लोकसभते आप या अथर्संक पीय भाषणात अथर्मंत्री अ ण जेटली 
यांनी ३२ वेळा ‘शेतकरी’ हा श द वापरला. यांनी २०२२ पयत शेतकर् यां या उ प नात 
दु पट वाढ हावी हणनू सरकार कृषी आिण िबगर कृषी क्षेत्रात सरकारी ह तक्षेपाची 
पनुरर्चना करणार अस याचे जाहीर केले. काही िदवसांनी पंतप्रधानांनीही याचा पनु चार 
केला. 

मात्र या सवर् घोषणा हणजे िन वळ फासर् आहते. सरकारी नीती आयोगाचे एक सद य 
िबबेक डेबोरॉय यांनी वृ वािहनीला िदले या मलुाखतीत ह े प  केलं की, ‘दु पट’ नाममात्र 
आह,े वाढ या महागाईचा यात समावेशच केलेला नाही. तसेही आगामी पाच वषार्त 
सरकारी ह तक्षेपािवना उ प न दपुटीने वाढणार आह.े125 



६२ स यक िवद्रोही व लोकायत 

सरकार जर खरोखरच शेती या संकटाचा गांभीयार्ने िवचार करत असेल तर सरकारने 
िकमान आधार िकंमतींम ये भरीव वाढ जाहीर करण ेगरजेचे होते, शेतीसाठी आव यक खते, 
िबयाणे, वीज, िसंचन इ यादींवरील अनदुाने आिण शेतीवरील सरकारी खचर् वाढवायला हवा 
होता. पण सरकारने एकदम या यािव द्ध केले आह.े शेतकर् यांना हमीभाव दे याची काहीही 
घोषणा या अथर्संक पात नाही. २०१५ या म यावर सरकारने िकमान आधार िकंमतींम ये 
वाढीची घोषणा केली, पण ही वाढ अगदीच नग य होती, यामळेु अनेक िपकांचा 
उ पादनखचर् दखेील िनघ ूशकत न हता. कद्राने आणखी असेही जाहीर केले की जर एखाद े
रा य कद्रीय धा य खरेदी या भावापेक्षा अिधक भाव दते असेल तर या रा याने संपूणर् 
अनदुानाचा आिथर्क भार उचलावा.126 अनदुानात वाढ कर याऐवजी सरकार यात आणखी 
कपात करत आह—ेखतावरील अनदुानात २४०० कोटींची कपात कर यात आली. तेला या 
आतंररा ट्रीय िकंमतीत झाले या मोठ्या घसरणीचा फायदाही शेतकर् यांना झाला नाही, 
कारण सरकारने िडझेलवरील अबकारी कर वाढवला.127 

तक्ता ७: शेती, ग्रामीण िवकास आिण जल ोतांसाठी केलेली तरतूद 
(कोटी पयांम ये) 

  २०१४–१५
(ब.अं)

२०१५–१६
(ब.अं)

२०१६–१७
(ब.अं)

१ कृषी आिण शेतकरी 
िवकास मंत्रालय ३१,०६२ २४,९०९ ४४,४८६ 

२ िव  मंत्रालय, 
अ पमुदत कृषी कजर् 
याज अनुदान 

६,००० १३,००० – 

३ ग्राम िवकास मंत्रालय ८३,८५२ ७३,३३३ ८७,७६५

४ जलसंपदा मंत्रालय १३,८३७ ४,२३२ ६,२०१

५ एकूण: १+२+३+४ = ५ १,३४,७५२ १,१५,४७५ १,३८,४५२

६ सकल रा ट्रीय उ प न १,२५,४१,२०८ १,३५,६७,१९२ १,५०,६५,०१०

७ सकल रा ट्रीय उ प नाशी 
एकूण कृषी खचार्ची 
टक्केवारी 

१.०७ ०.८५ ०.९२ 

िव मं यांनी आप या भाषणात िसंचनावर िवशेष भर दतेाना पंतप्रधान कृषी िसंचन 
योजना अिधक मजबतू के याचा दावा केला. पण ही फक्त बोलब चनिगरी आह,े कारण 
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चाल ू वषार् या अथर्संक पात या योजनेसाठी कर यात आलेली िनधीची प्र यक्ष तरतदू 
(७३९२ कोटी) मागील हणजे २०१५–१६ या अथर्संक पातील सधुािरत अंदाजापेक्षाही 
कमी आह े(७५८९ कोटी).128 

कृषी अंदाजपत्रकाचा सवार्त मह वाचा पैल ू हणजे कृषीक्षेत्रासाठी केलेली एकूण 
आिथर्क तरतदू. जेटलींनी यां या भाषणात सरकारने कृषीवरील खचार्त भरीव वाढ के याचे 
सांिगतले. पण हा केवळ आकड्यांचा खेळ आह.े ‘शेतकर् यांना अ पावधी या कजार्वरील 
याजासाठी िदले जाणारे अनदुान’ मागील अदंाजपत्रकांत िव  मंत्रालया या अख यारीतील 
िव सेवा िवभागांतगर्त दाखवले होते, ते यावषीर् कृषी मंत्रालयाकडे वगर् कर यात आले आह.े 
खालील तक् याव न प  होते की कृषीसंबंिधत क्षेत्रांसाठी के या गेले या तरतदुींम ये 
२०१४–१५ या तलुनेत अगदी अ य प वाढ कर यात आली आह े आिण महागाई 
िवचारात घतेा ही वाढ नसनू घट अस याचेच लक्षात येते. 

सकल रा ट्रीय उ प नाशी कृषीसंबंधी सवर् क्षेत्रांवरील खचार्ची टक्केवारी फक्त ०.९ 
टक्के आह.े दशेातील ६० टक्के जनता जग यासाठी शेतीवर अवलंबनू आह,े यामळेु या 
क्षेत्रावर सरकारने अिधक खचर् करण े अपेिक्षत आह.े पण िव ीय तटुीचे कारण दाखवनू 
सरकार तो करत नाहीये. दसुरीकडे दशेातील ीमंतांना २०१५–१६ दर यान दे यात आलेली 
करातली सटू सकल रा ट्रीय उ प ना या ४ टक्के आह!े मोदी सरकार धनदांडग्यांसाठीच दशे 
चालवत आह,े याचा आणखी परुावा याखरेीज कुठला अस ूशकतो? 

अथर्संक पात कृषी क्षेत्रासाठी अपरु्या िनधीची तरतदू, याचसोबत सामािजक 
क याणकारी खचार्त कपात आिण अथर् यव थेत कमी होत चालले या रोजगारा या संधी 
यामळेु कृषी क्षेत्राची अव था अिधकािधक िबकट होत चालली आह.े वा तव झाक यासाठी 
यांनी जसे जीडीपी या आकडेवारीत फेरफार केले तसेच मोदी सरकारने शेतकर् यां या 
आ मह यां या आकड्यांम येही फेरफार केले आहते. नॅशनल क्राइम रेकॉडर् यरुोने यां या 
कायर्पद्धतीत २०१४ म ये मोठा बदल करत शेतकर् यां या आ मह यांची मोठी संख्या 
यां या आकडेवारीत दसुर्या िकंवा नवीन प्रवगार्त न दवली आह.े या नवीन िनकषांमळेु 
२०१४ म ये शेतकर् यां या आ मह यांची संख्या खाली घस न ५,६५० वर आली आह,े 
जी गतवषीर् या ११,७७२ या संख्ये या िन मी आह.े दसुर् या बाजलूा या आकडेवारीत 
‘अ य’ या प्रवगार्त न द या गेले या आ मह यां या संख्येम ये गतवषीर् या तलुनेत प्रचंड 
वाढ िदसनू येते. २०१३ म ये ही संख्या २४,८०९ होती, ती २०१४ म ये ४१,२१६ झाली 
आह.े129 

या बदलले या िनकषांनंतरही २०१५ म ये दशेभरात आ मह या केले या 
शेतकर् यां या संख्येने ८,००० चा आकडा पार केला. हा आकडा २०१४ या तलुनेत ४० 
टक्के अिधक आह.े130 
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३. क याणकारी योजनांम ये कपातीचे पिरणाम 
सावर्जिनक िशक्षण यव था संकटात 

जलैु १९९२ म ये मोिहनी जैन केसम ये सव च यायालयाने िदले या िनणर्यानसुार 
िशक्षणा या अिधकारािशवाय यक्ती या आ मस मानाची शा ती िदली जाऊ शकत नाही. 
आिण जर नागिरक िशिक्षत नसेल तर याला मलूभतू हक्कांचे मह व पटण ेव यांचा पणूर्पणे 
उपभोग घणे ेशक्य नाही. जरी आपण स मान–मकु्ती– वातं य अशा उ च आदशाना वगळले 
तरी दखेील मानविवकासासारख्या मलूभतू गो ीसाठी िशक्षण अितशय मह वाचे आह.े 

जगातील सवर् िवकिसत दशेांनी आप या िवकासा या सु वाती या काळात आप या 
सवर् मलुांना मोफत, सक्तीचे, समान व दजेर्दार िशक्षण उपल ध क न िदले; आिण नंतर 
यांनी मा यिमक व उ च-मा यिमक िशक्षणापयत याचा िव तार केला. सवानी ह ेपणूर्पणे 
सरकारी खचार्तनू केले आह,े कारण यांना ह ेमाहीत होते की खाजगी क्षेत्र िन वळ न यासाठी 
गुंतवणकू करेल. जगात याला कोणताही िवकिसत दशे अपवाद नाही. ददुैर्वाने वातं या या 
७ दशकांनंतर दखेील भारत आप या बहुतांश मलुांना िशक्षण उपल ध क न दऊे शकलेला 
नाही. ६ ते १४ वषेर् वयोगटा या २० कोटी मलुांपैकी जवळपास ९ कोटी मलुांनी एकतर 
शाळेत कधी प्रवेशच घतेलेला नाही िकंवा ८वी या आधीच शाळा सोडली. 

काही शाळांची पिरि थती एवढी भयानक आह ेकी ती दशेासाठी शरमेची बाब आह.े 

 दशेात या ५०% प्राथिमक शाळा या एक िशक्षकी िकंवा िवद्या याचे नशीब चांगले 
अस यास दोन िशक्षकी शाळा आहते. ५७% प्राथिमक शाळांम ये तीन िकंवा याहून 
कमी वगर्खो या आहते. हणजेच दशेातील बहुतांश प्राथिमक शाळांम ये एका 
िशक्षकाला एकाच वेळी एकाच खोलीत २ िकंवा ३ िविवध वगाना िशकवावे लागत 
आह.े 

 धक्कादायक बाब हणजे प्राथिमक व माधिमक शाळांमधील त बल १९% िनयिमत 
िशक्षक यावसाियक ्या प्रिशिक्षत नाहीत; या यितिरक्त १४% िशक्षक कंत्राटी 
आहते, यांपैकी एक ततृीयांशही यावसाियक ्या प्रिशिक्षत नाहीत. 

 ३५% प्राथिमक व मा यिमक शाळांम ये तर वापर यायोग्य व छतागहृ े नाहीत; 
४४% शाळांम ये मलुींसाठी वेग या व छतागहृांची सिुवधा नाही—मलुींनी शाळा 
सोड यामागचे ह ेएक मह वाचे कारण आह.े 

 ग्रामीण भारता या २४% प्राथिमक व मा यिमक शाळांम ये तर िप या या पा याचीही 
धड सोय नाही. 

 आप या शाळा व िशक्षकांची ही अव था पाहाता यात आ यर् वाट याचे काही कारण 
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नाही की पाचवीचे ५२% िवद्याथीर् दसुर् या इय ेचे पु तक वाच ूशकत नाहीत आिण 
४९% िवद्याथीर् साधी बेरीज-वजाबाकी सदु्धा क  शकत नाहीत. (ह ेखरेतर यांना 
दसुरीत असतानाच यायला पािहजे!)131 
पण सरकारला या याशी काहीच दणेघेेण े नाही. िशक्षणाचा दजार् सधुार यासाठी व 

आप या सवर् मलुांना खर्या अथार्ने मोफत, सक्तीचे व दजेर्दार िशक्षण िमळवनू दे यासाठी 
खचर् कर यात यांना रस नाहीये. आप या दोन वषा या कायर्काळात िनगरगट्ट भाजप 
सरकारने शालेय िशक्षणा या बजेटम ये एवढी जा त कपात केली आह ेकी, २०१६–१७ ची 
शालेय िशक्षणासाठी बजेटमधली तरतदू ही २०१४–१५ या तलुनेत ३२% कमी आह.े 

तक्ता ८: भाजप सरकारची शालेय िशक्षणासाठी बजेटमधील तरतूद (कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५
(ब.अ.ं)

२०१६–१७
(ब.अ.ं)

शालेय िशक्षण व साक्षरता िवभाग ५५,११५ ४३,५५४
यातील:  

सवर् िशक्षण अिभयान २८,२५८ २२,५००
म या ह भोजन योजना १३,१५२ ९,७००

आरोग्य यव था मोडकळीस 

आप या दशेाची आरोग्य यव था संकटग्र त आह,े यामळेु भारत हा जगाची रोगांची 
राजधानी बनला आह.े 

 दर वषीर् दशेात २ लाख लोक मलेिरयामळेु मरण पावतात तर ३ लाख लोक क्षयरोगाने. 
 जागितक आरोग्य संघटने या आकडेवारीनसुार जगातील वेगवेग या आजारांमुळे 

होणार्या एकूण मृ युंची संख्या पािहली तर जलुाबामळेु होणार्या एकूण मृ युंपैकी एक 
चतथुाश, कु रोगामळेु होणार्या मृ युंपैकी एक ततृीयांश आिण जपानी मदू वरामळेु 
झाले या मृ युंपैकी िन मे मृ य ूभारतात झाले आहते. 

 २०१५ साली भारतातील ५ वषाखालील १२ लाख बालके मरण पावली. जगात हा 
दर भारतात सवात जा त आह.े यातील बहुतांश मृ य ूटाळता ये यासारख ेआहते. 

 दशेातील लोकांना आणखी एका आरोग्या या संकटाचा सामना करावा लागत आह,े 
तो हणजे मानिसक आजार, दयिवकार, मधमूेह आिण ककर् रोगांसारख्या दीघर्कालीन 
आजारांचा उद्रके. भारतातील ५०% पेक्षा जा त मृ य ू ह े दीघर्कालीन आजारांमळेु 
होतात.132 
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ही आ हाने पेलता येऊ शकतात, मात्र यासाठी सावर्जिनक आरोग्य यव था बळकट 
करण ेआव यक आह.े जागितक आरोग्य संघटनेने अशी िशफारस केली आह ेकी दशेा या 
जीडीपी या िकमान ५% िनधी सावर्जिनक आरोग्यावर खचर् करायला हवा. मात्र, भारताचा 
आरोग्यावरचा खचर् (कद्र आिण रा य िमळून) जीडीपी या १% पेक्षाही कमी आह.े 
सावर्जिनक आरोग्यावरील खचार् या िनकषावर १७५ दशेांम ये भारताचा क्रमांक १७१वा 
आह!े हणनूच दशेाची सावर्जिनक आरोग्य यव थेची अव था अितशय वाईट आह.े 
यामळेु सवर्सामा य माणसाला आप या उपचारासाठी खाजगी क्षेत्रावर अवलंबनू राहावे 
लागत आह.े दशेात आरोग्यावर होणार्या एकूण खचार्पैकी जवळपास तीन चतथुाश खचर् 
लोक वतः या िखशातनूच करतात (७२%), तर सरकार फक्त २८% खचर् करते.133 

आरोग्य यव थे या अशा टोका या खाजगीकरणामळेु भयानक पिरणाम होत आहते. 
महागड्या उपचारांवर खचर् करावा लागत अस याने दरवषीर् ६ कोटी लोक गिरबीत ढकलेले 
जात आहते. अथर्मंत्री अ ण जेटली यांनीही आप या यंदा या बजेट भाषणाम ये ह ेवा तव 
मा य केले आह.े134 तरीही यांनी बजेटमधील आरोग्यासाठीची तरतदू २ वषापवूीर् होती याच 
पातळीवर आणनू ठेवली आह,े हणजेच १३% कपात. ह े कमी की काय, हणनू 
आरोग्यावरील या तटुपुं या तरतदूींपैकी एक मोठी रक्कम एका आरोग्य िवमा योजनेसाठी 
खचर् क न खाजगी दवाखा यां या तुंबड्या भर या जात आहते. 

तक्ता ९: भाजप सरकारची आरोग्यासाठी बजेटमधील तरतूद (कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५
(ब.अ.ं)

२०१६–१७
(ब.अ.ं)

आरोग्य व कुटंुब क याण मंत्रालय ३७,९६६ ३८,२०७

आयुष मंत्रालय* १,२७२ १,३२६

एकूण ३९ ,२३८ ३९ ,५३३

*आयवुेर्द, योग व िनसग पचार, यनुानी, िसद्ध व होिमओपथी 

४. मागासले या घटकांवरील पिरणाम 
ि यांसाठी राखून ठेव यात आले या िनधीत कपात 

यालाच जे डर बजेटही हणतात. याम ये वेगवेग या िवभाग आिण खा यांनी 
ि यांसाठी एकूण िकती िनधी राखीव ठेवला आह ेयाचा गोषवारा मांड यात येतो. याची 
सु वात २००५–०६ या कद्रीय बजेटपासनू कर यात आली आह.े 
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भारतात ीचा ज म होण ेह ेददुैर्व आह.े एक तर ितला गभार्तच मा न टाकले जाते. जर 
ती चकूुन ज माला आलीच तर ज म याबरोबर लगेचच ितची ह या केली जाते. यातनूही ती 
जगलीच तर मोठी झा यावर ितला छेडछाड, बला कार, कौटंुिबक िहसंाचार अशा अनेक 
गो ींना सामोरे जावे लागते. भारताम ये दर १०० सेकंदाला ीिवरोधात एक गु हा घडतो, दर 
७ िमिनटाला एक िवनयभगंाची घटना, दर १५ िमिनटाला एक बला काराचा गु हा, दर ५ 
िमिनटाला सासर यांकडून छळाची घटना तर दर ६५ िमिनटाला हुडंाबळीची एक घटना 
घडते. ही सवर् आकडेवारी २०१३ सालची आह.े135 यात फक्त न दवले या तक्रारींचाच 
समावेश आह,े अथार्तच प्र यक्षातला आकडा यापेक्षाही जा त आह.े 

अशा पु षस ाक दशेात असंवेदनशील सरकारने दोन वषा या काळात जे डर 
बजेटम ये त बल २०% कपात केली आह!े खु  पंतप्रधानांसह सवर् मंत्री बड्या बड्या पण 
आतनू पोकळ असले या घोषणा दे यात पटाईत आहते. स ेत आ यावर मोदी सरकारने 
दशेा या प्र येक िज ात लिगक अ याचार झाले या ि यां या मदतीसाठी वन टॉप 
क्रायिसस सटर (संकटात असणार्या ि यांसाठी मदत कद्र) सु  कर याची मोठी घोषणा 
केली होती. अशी एकूण ६६० कद्र े सु  कर याचा प्र ताव होता. पण २०१५–१६ या 
बजेटम ये या योजनेसाठी अवघ्या २ कोटी पयांची तरतदू केली होती. संकटात असणार्या 
ि यांना २४ तास फोनद्वारे आधार दऊे पाहणार्या हे पलाइनसाठी ‘भरघोस’ अशी १ कोटी 
पयांची तरतदू केली होती. 

जानेवारी २०१५ म ये पंतप्रधान मोदींनी वतः बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही योजना 
मोठ्या थाटामाटात सु  केली. याचा उ शे होता मलुींबाबत केला जाणारा भेदभाव थांबवणे 
आिण मलुींना िशिक्षत करण.े असे येय असणार्या योजनेसाठी २०१५–१६ आिण २०१६–
१७ या दो ही बजेटम ये फक्त १०० कोटी ठेव यात आले होते. एवढ्या मोठ्या घोषणचेी 
आिण उि ाची ही थट्टाच हणायला हवी. 

तक्ता १०: भाजप सरकारची बजेटमधील ि यांसाठी राखीव तरतूद (कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५
(ब.अ.ं)

२०१६–१७
(ब.अ.ं)

मिहला व बाल िवकास मंत्रालय २१,१९४ १७,४०८
जे डर बजेट ९८,०३० ९०,६२५

जे डर बजेटम ये ि यांसाठी या योजनांची यादी तर लांबलचक आह.े पण या 
बजेटम ये, िवशेषतः मिहला व बाल िवकास मंत्रालया या तरतदुींम ये कर यात आले या 
प्रचंड कपातींमळेु या योजनां या वाट्याला अगदीच अ य प रक्कम आली आह.े 
अशाप्रकारे या योजनांम ये िन वळ कागदी घोडे नाचवले आहते.136 
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दिलत आिण आिदवासींसाठी राखीव िनधींम ये कपात 

या दशेात अ पृ यतेचे िनमूर्लन होईल आिण जाती या आधारावर भदेभाव केला 
जाणार नाही, सवर् नागिरक समान असतील आिण यांना समान संधी िमळतील, असे 
रा यघटनेत नमदू केले आह.े याला ६ दशके उलटून गेली. पण आजही अनसुिूचत जाती 
आिण जमातींना अनेक व पात अ पृ यता अनभुवावी लागत आह ेआिण सामािजक, 
आिथर्क व सं था मक भदेभाव सहन करावा लागतो आह.े इतकेच नाही तर जातीव न 
िशवीगाळ, खनू, बला कार, दरोडे, सामािजक आिण आिथर्क बिह कार, ि यांची नग्न िधंड 
काढणे, मानवी िव ा खायला लावण ेिकंवा लघवी यायला लाव यासारखे अनेक भयानक 
गु ह ेरोजच घडत आहते. 

दिलत आिण आिदवासीं या िवकासासाठी प्र येक कद्रीय खा याकडून ठरािवक िनधी 
खचर् होईल याची हमी हणनू सरकारने स र या दशकात अनसुिूचत जाती उपयोजना व 
आिदवासी उपयोजना तयार करायला सु वात केली. या दो ही उपयोजनां या मागर्दशर्क 
िनयमांम ये असं हटलं आह ेकी योजनांगर्त खचार्म ये या दो ही उपयोजनांसाठीची तरतदू 
लोकसंख्येम ये या दो ही गटांचे प्रमाण िजतके आह े या या समप्रमाणात ठेवली गेली 
पािहजे. २०११ या जनगणनेनसुार लोकसंख्येम ये दिलतांचे प्रमाण १६.६% तर 
आिदवासींचे प्रमाण ८.६% आह.े मात्र या प्रमाणात दिलत आिण आिदवासी उपयोजनांसाठी 
अनकु्रमे १६% िकंवा ८% िनधीची तरतदू कधीच कर यात आलेली नाही. या वषीर् या बजेट 
अदंाजांम ये तर, दो ही उपयोजनांवर या तरतदुींम ये मोठी हणजे २०१४–१५ या बजेट 
अदंाजांपेक्षा ३५% इतकी कपात कर यात आली आह.े पिरणामी २०१६–१७ या 
योजनांतगर्त खचार्म ये दिलत उपयोजनेसाठी ७.१% तर आिदवासी उपयोजनेसाठी फक्त 
४.४% इतकी तरतदू कर यात आली आह.े 

तक्ता ११: भाजप सरकार या बजेटम ये अनुसूिचत जाती व आिदवासींसाठी तरतूद 
(कोटी पयांम ये) 

 २०१४–१५ 
(ब.अ)ं 

योजनांवरील
एकूण 

िनधीतील 
टक्केवारी

२०१६–१७ 
(ब.अ)ं 

योजनांतगर्त
एकूण 

िनधीतील 
टक्केवारी

अनुसूिचत जाती 
उपयोजना ५०,५४८ ८.७९ ३८,८३३ ७.०६ 

आिदवासी 
उपयोजना ३२,३८७ ५.६३ २४,००५ ४.३६ 
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पिरणाम: िवषमतेचा नंगा नाच 

जागितकीकरणामळेु दशेातील िवषमता भयावह पातळीला जाऊन पोहोचली आह.े 
लोकसंख्येतील काही मठूभर लोक (जे ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहते) गभर् ीमंत झाले आहते, 
िवकिसत दशेातील ीमंतांप्रमाण ेते उ च प्रतीचा ऐषोराम उपभोगत आहते. यां यासाठी दशे 
हणजे अमेिरका झाला आह,े तर दसुरीकडे कोट्यवधी सवर्सामा य जनता अ यंत दािरद््रयात 
आह.े यापैकी बहुतांश जणांना तर दोन वेळेचे जेवणही िमळण ेदरुापा त झाले आह.े अनेक 
आकडेवारी हचे ददुैर्वी वा तव आप यासमोर मांडतात. 

भारतातील गभर् ीमंतांची मािहती दणेार्या िबझनेस टँडडर् या मािसकाने हटले आह े
की, “भारता या अ जाधीशांसाठी इतके चांगले िदवस यापवूीर् कधीच आले न हते.” फो सर् 
मािसकानसुार दशेातील डॉलर अ जाधीशांची संख्या एका वषार्त ६०% पेक्षा जा त 
वाढली—२०१४ म ये ५६ अ जाधीशांव न २०१५ म ये एकदम ९० अ जाधीशांवर गेली. 
या धनदांडग्यांची एकूण संप ी डोळे िफरवणारी हणजे २९५ अ ज डॉलर आह,े िकंवा 
१९.२ लाख कोटी पये—ही रक्कम २०१५–१६ साल या भारता या जीडीपी या १४% 
आह े!137 

यांची िन वळ संप ी पाच कोटी डॉलरपेक्षा जा त आह,े अशा अित ीमंत यक्तींची 
संख्यादखेील वाढत आह.े के्रडीट-सइुस या मानांकन सं थेने केले या पाहणीनसुार, 
आजघडीला भारतात २०८३ अित ीमंत आहते. यातील ९४० यक्तींकडे प्र येकी १० 
कोटी डॉलरपेक्षा जा त संप ी आह.े138 

हणनूच अित ीमंत मोदी–जेटलींवर फार प्रस न आहते. यां यासाठी खरोखरच अ छे 
िदन आले आहते. अ जाधीशां या संख्येत भारत जगात चौ या थानावर आह,े139 यामळेुच 
दशे आिथर्क महास ा हो या या मागार्वर अस याची घोषणा ते करीत आहते. 

दसुरीकडे दशेातील गिरबांसाठी इतके ‘बरेु िदन’ कधीच आले न हते. भारता या 
२०१५–१६ आिथर्क सवेर्क्षणानसुार, भारतातील गिरबांचे प्रमाण २००४–०५ या ३७.२ % 
व न कमी होऊन २०११–१२ म ये २१.९% वर आले आह.े मात्र, अनेक संशोधनांनी िसद्ध 
केले आह ेकी गिरबीची ही आकडेवारी वा तवापेक्षा फार कमी आह.े 

 रा ट्रीय पाहणी अहवाला या (National Sample Survey, िकंवा NSS) 
आकडेवारी या आधारे प्रिसद्ध अथर्त ज्ञ उ सा पटनाईक यांनी अदंाज वतर्वला आह े
की, भारतात गिरबी इतकी वाढली आह ेकी, २००९–१० म ये ग्रामीण भागातील 
७५.५% आिण शहरी भागातील ७३% जनतेला दररोज या पोषणासाठी आव यक 
असले या िकमान २२००/२१०० कॅलरीज िमळत न ह या. 

 ा भयंकर आकडेवारीला, असंघिटत क्षेत्रा या उपक्रमां या रा ट्रीय आयोगा या 
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(National Commission on Enterprises in Unorganised Sector, 
NCEUS) अहवालाने अजनूच दजुोरा िमळतो. २००४–०५ म ये ७७% हणजे ८३ 
कोटी जनता २० पयांपेक्षा कमी उ प नावर गजुराण करत होती, असे हा अहवाल 
सांगतो. 

 ‘गिरबी आिण मानव िवकास पढुाकार’ या ऑक्सफडर् िवद्यापीठा या कद्राने जागितक 
‘बहुअगंी गिरबी िनदेर्शांका’ची संक पना मांडली आह.े बहुअगंी गिरबीचा अदंाज 
लाव यासाठी हा िनदेर्शांक िशक्षण, आरोग्य सिुवधा, जग याचा तर या गो ींचा 
आधार घतेो. या िनदेर्शांकाप्रमाण े भारतात २००५–०६ म ये ५३.८% जनता 
बहुअगंाने गरीब होती, आिण आणखी १६.४% जनता गरीबी या काठावर होती—
हणजे एकूण ७०.२% लोक. 

 या आिथर्क सवेर्क्षणाने २०११–१२ म ये गरीबांचे प्रमाण २१.९ % असे जाहीर केले 
तोच अहवाल मा य करतो की २००४–०५ ते २०११–१२ या पणूर् काळात एकूण 
रोजगारांम ये अनौपचािरक रोजगाराचे प्रमाण ९०% पेक्षा जा त होते. 

 २०११ या सामािजक–आिथर्क व जातिनहाय जनगणनेतील ग्रामीण कुटंुबांची 
पिरि थती सांगणारे आकडे आता जाहीर झाले आहते. यानसुार खड्ेयातील ७५% 
कुटंुबांतील सवार्िधक कमावता सद य दरमहा ५००० पयांपेक्षा कमी कमवतो आिण 
९२% कुटंुबातील सवार्िधक कमाव या सद याची िमळकत दरमहा १०,००० 
पयांपेक्षा कमी आह.े ग्रामीण भागातील अ यार्हून अिधक जनतेचे पोट 
अगंमेहनती या कामावर अवलंबनू आह—ेह ेसवर् कोण याही प्रकारची शा ती वा 
सरुक्षा नसलेले अनौपचािरक रोजगार आहते.140 
गिरबी– ीमंतीची ही प्रचंड दरी िदवसिदवस वाढत चालली आह.े के्रडीट-सइुस या 

आकडेवारीनसुार, २००० म ये भारतातील १% अित ीमंतांकडे (१.२५ कोटी) दशेा या 
एकूण संप ीपैकी ३६.८% संप ीची मालकी होती. २०१५ पयत यां या मालकीचा वाटा 
५३% इतक्या िव मयकारक पातळीला जाऊन पोहोचला आह.े दसुरीकडे खाल या ९०% 
लोकांचा एकूण संप ीमधील वाटा २००० ते २०१५ दर यान ३३% व न २४% इतका 
घटला आह.े आिण सवार्त खालील ५०% लोकांचा एकूण संप ीतील िह सा ५.३% व न 
४.१% वर घसरला आह.े141 

धनदांडग्या मकेुश अबंानीकडे दशेातील सवार्त गरीब २०% लोकसंख्ये या— हणजे 
२५ कोटी लोकां या—एकित्रत संप ीपेक्षाही रग्गड पैसा आह.े १५ सवार्त ीमंत 
भारतीयांजवळ ५० % लोकसंख्ये या एकित्रत संप ीपेक्षा जा त आिण सवार्त ीमंत १०० 
यक्तींकडे ७० % लोकसंख्ये या एकित्रत संप ीपेक्षा जा त संप ी आह.े142 
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इतकी टोकाची िवषमता असनूही आिण बहुसंख्य जनता भयंकर गिरबी आिण उपेक्षा 
सहन करत असतानाही सरकार गिरबांसाठी या क याणकारी योजनांवर आधीच अ य प 
असलेला खचर् आणखी कमी करत आह,े आिण िनलर् जपणे हा सवर् पैसा ीमंतां या 
िखशात घालत आह.े २०१६–१७ या अथर्संक पात शालेय िशक्षण खाते, आरोग्य व कुटंुब 
क याण मंत्रालय, शेतीसंबंिधत सवर् खाती आिण मिहला व बाल क याण मंत्रालय या 
सवासाठी सरकारने एकूण २,३८,९४७ कोटी पये इतकी आिथर्क तरतदू केली होती. हा 
आकडा गे या वषार्त ीमंतांना िदले या करमाफी या रक्कमे या तलुनेत अ यार्हून कमी 
आह.े यािशवाय सरकार ीमंतांवर अनेक सवलतींची खरैात उधळत आह—ेबँक कजर् माफी, 
कजार्ची पनुरर्चना, कवडीमोल भावात खिनज संप ीची िवक्री, र ते–िवमानतळासारख्या 
पायाभतू क्षेत्रातील प्रक प उभारणीसाठी प्रो साहना या नावाखाली सावर्जिनक िनधी 
यां या िखशात घालण ेइ. 

हणनूच आ यर् वाटत नाही की, मोदी सरकार स ेवर आ यानंतर एका वषार्तच १ % 
गभर् ीमंतांचा दशेात या एकूण संप ीतील वाटा ४९ % व न ५३ % टक्के झाला. वतंत्र 
भारता या इितहासात इतके ीमंत-धािजर्ण ेसरकार कधीच झाले न हते.143 

ीमंतांनी जनतेशी नाळ तोडली आहे 
आता काहीच शंका नाही. 
लोकसभते बहुमतात असलेला भाजप आिण पडद्यामागनू स ेचा लगाम हातात 

ठेवणारी कॉप रेट घराणी यांनी सवर्सामा य लोकांपासनू नाळ तोडली आह.े दशेा या 
िपतामहांनी रा यघटनेत िलिहले या मागर्दशर्क त वांना यांनी मठूमाती द्यायचे ठरवले आह.े 
 शासन सामािजक, आिथर्क व राजकीय यायाद्वारे दशेात समतामलूक समाज यव था 

प्र थािपत करेल व लोकक याणाचे संवधर्न कर यासाठी प्रय नशील राहील [कलम 
३८ (१)]. 

 शासन उ प ना या बाबतीत असलेली िवषमता िकमान पातळीवर आण यासाठी 
आटोकाट प्रय न करेल [कलम ३८ (२)]. 

 संप ीचे कद्रीकरण होऊ नये, अशा पद्धतीने शासन आपले आिथर्क धोरण आखेल. 
[कलम ३९ (सी)]. 

 िशक्षणाचा हक्क आिण बेकारी, वाधर्क्य, आजार व िवकलांगता यांनी पीिडत अशा 
यक्तीं या बाबतीत लोकसहा याचा हक्क उपल ध क न दे यासाठी शासन 
पिरणामकारक तरतदू करेल [कलम ४१]. 

 आप या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आिण सावर्जिनक आरोग्य सधुारणे 
या गो ी शासन आप या प्राथिमक कतर् यांपैकी अस याचे मानील [कलम ४७]. 
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थोडक्यात 

भाजप स ेत आ यापासनू रा. व. संघ पडद्याआड रािहलेला नाही. संघा या िपलावळी 
असले या अनेक सं था–संघटना आता दशेवासीयांवर दहुरेी ह ला चढवत आहते. एकीकडे 
या आपला सांप्रदाियक कायर्क्रम वेगाने पढेु रेटत आहते. िव  िहदं ूपिरषद आिण बजरंग 
दलांसारख्या कट्टर संघटनांनी अ पसंख्यांकांम ये—िवशेषतः मिु लम आिण िख्र नांवर 
दहशत बसव यासाठी ‘ल ह-िजहाद’ आिण ‘घर वापसी’सारख्या मोिहमांना गती िदली 
आह.े अ पसंख्यांकां या प्राथर्ना थळांवर िदवसाढव या ह ले केले जात आहते. 
शाकाहाराबरोबर मांसाहारही आवडीने करणार्या बहुसंख्य जनतेवर शाकाहार लादला जात 
आह.े इतकेच न ह े तर गोरक्षे या नावाखाली िनरपराध मसुलमानांना मारहाण केली जात 
आह,े प्रसंगी यांची ह यादखेील होत आहते. नवीन सरकार स ेत आ यापासनू शेकडो 
सांप्रदाियक दगंली झा या आहते. अशा प्रकारे भारतीय रा यघटनाकारां या व नातील 
समाजवादी धमर्िनरपेक्ष लोकशाही प्रजास ाका या क पनेला खोडून काढ याचे कुटील 
कार थान यांनी रचले आह.े 

दसुरीकडे संघी ब्रा णी िवचारधारेला आ हान दणेारे परुोगामी िवचार व 
संघटनांिवरोधात यांनी एक िवखारी मोहीमदखेील सु  केली आह.े आपली मागास, धमाध 
िवचारधारा िवद्यापीठांवर थोपवनू िशक्षणाचे िहदंु वीकरण कर याचा परेुपरू प्रय न अभािवप–
भाजप–संघाकडून सु  आह.े जे या राजकारणाला िवरोध करतात, यांची मु कटदाबी 
कर यासाठी यांनी िहं  ह ले सु  केले आहते. याचेच ताजे उदाहरण हणजे दशेिवरोधी 
घोषणा िद या या खोट्या आरोपाखाली जेएनय ूिवद्याथीर् संघाचा अ यक्ष क है या कुमारला 
झालेली अटक. दशेा या सव म शैक्षिणक सं थां या अ यक्षपदी पात्रतेचे िनकष वार्यावर 
सोडून दते िनलर् जपण ेिहदंु ववादी यक्तींना नेमले जात आह.े िहदंु ववादी राजकारण आिण 
िहदं ूधमार् या संकुिचत याख्येचे खरे व प उघडे पाडणार्या, यां या खोट्या आ ासनांना 
वा तवाचा आरसा दाखवणार्या, यां या िवचारधारेवर तािकर् क आिण िववेकवादी टीका 
करणार्या सवर् बुिद्धजीवींचा आवाज िचरड यासाठी यांना ‘दशेद्रोही’ हणनू घोिषत केले 
जात आह.े 

रा. व. संघ, भाजप असे का करत आह?े यांना िहदंुचंी िचंता आह ेका? खरोखर यांना 
अशी िचंता असती तर भारतात बहुसंख्य िहदं ूअसतानाही यांनी सामा यांचे रोजगार, घरेदारे 
न  करणारी, मलुां या िशक्षणाची राखरांगोळी करणारी आिण सा या आजारां या 
उपचारांपासनू लोकांना वंिचत ठेवणारी, लाखो शेतकर्यांना आ मह या करायला भाग 
पाडणारी आिथर्क धोरण े राबवली नसती. अथार्तच या धोरणांचा सवार्त वाईट फटका 
बहुसंख्य िहदंुनंाच बसणार. 
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संघ–भाजपला खरोखर दशेाची िचंता आह े का? यां या खोटारड्या दशेभक्तीची 
उदाहरण ेपु तकात वारंवार समोर आली आहते. भाजप सरकार संरक्षण, संचार आिण इतर 
मह वपणूर् क्षेत्रांमधील सावर्जिनक कंप यांना परदशेी कंप यां या ता यात दते आह.े लटुा  
परकीय गुंतवणकूदारांना दशेात थायी िनवासी दजार् दे याचाही यांचा मानस आह.े आपली 
नैसिगर्क साधनसंप ी, शेती, पायाभतू क्षेत्र, िप याचे पाणी व िशक्षण–आरोग्यासारखी 
सामािजक क्षेत्रे दशेी-िवदशेी कंप यांना नफेखोरीसाठी िदली जात आह.े कामगार कायद े
पणूर्पणे वाकवले जात आहते, जेणके न या शोषक कंप या कामगारां या रक्ताचा शेवटचा 
थबही िपळून काढत याचे पांतर आप या न यात करतील. सावर्जिनक बँकांचे हजारो 
कोटी पयांचे कजर् बडुिवणार्या लटुा  धनदांडग्यांना दशेाबाहरे पळून जा याची परवानगी 
दते आह.े यांनी लाखो कोटी पये काळा पैसा बेनामी बँक खा यांमाफर् त परदशेात लपवनू 
ठेवला आह,े यांना दशेद्रोही हणनू अटक कर याऐवजी यांचा काळा पैसा पांढरा कर याची 
अभय योजना जाहीर केली आह.े मात्र, आप या दशेाची संप ी आिण नैसिगर्क साधनसंप ी 
या दशेी-िवदशेी लटुा ं पासनू वाचव यासाठी लढत असले या खर्या दशेभक्तांना दशेद्रोही 
हणनू घोिषत केले जात आह.े हा आह ेयांचा रा ट्रवाद! 

भाजप–रा. व. संघ आपणच खरे ‘दशेभक्त’ आहोत असा कांगावा करत आह.े मात्र, या 
कांगा यामागचे वा तव जाणनू घेण ेआव यक आह.े आप याला ह ेिवस न चालणार नाही 
की संघा या ने यांनी वातं य चळवळीत कणभरही योगदान िदलेले नाही. रा. व. संघाने चले 
जाव आंदोलन आिण शहीद भगतिसंगांसारख्या क्रांितकारकांवरही टीका केली होती. 
भारतीयांना िब्रिटशां या जलुमी स ेिवरोधात संघिटत कर याऐवजी मिु लमांिवरोधात िहदंूचंे 
संघटन कर यात संघाला जा त रस होता. या प्रकारे यांनी िब्रिटशां या वासाहितक 
स ेिवरोधात एकजटू होऊन भारतीयांनी छेडले या वातं यचळवळीला कमकुवत कर याची 
भिूमका िनभावली. असहकार आदंोलन व दांडी याते्रसारख्या ऐितहािसक आदंोलनांम ये 
सहभागी हो याऐवजी यांनी इगं्रजां या शोषक, दडपशाही करणार्या आिण जलुमी 
कायद्यांप्रती लोकांनी आदर बाळगावा असा प्रचार केला. यांनी कधीच ितरंगी वजाला 
आपले मानले नाही. उलट भगवा झडा रा ट्र वज हावा अशी मागणी केली. संिवधानाचा 
िनषेध करत संिवधानकारांनी मनु मतृीचा आधार नाही घतेला हणनू गळे काढले. 

संपणूर् दशेालाच बलाढ्य दशेी-िवदशेी कंप यां या घशात घाल या या वा तिवक 
कायर्क्रमापासनू जनतेचे लक्ष भरकटिव यासाठी ह े फॅिस ट, जमातवादी राजकारण भाजप, 
रा. व. संघाकडून वेगाने पढेु आणले जात आह.े या कू्रर धोरणांमळेु गरीब व बेरोजगार 
रािहलेली बहुतांश िहदं ूजनता याचा दोष गरीब मिु लमांवर टाकून यांना आपला शत्र ूमानत 
आह.े मिु लम यवुक िहदं ूमलुींना पळवनू नेऊन यांचे जबरद तीने धमातर घडिव याचा कट 
रचत आहते, १०–१२ मलंु ज माला घालनू बहुसंख्य बन याचा यांचा डाव आह,े ५०० 
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वषापवूीर् मिु लम राजांनी अमकू दऊेळ पाडले होते, हणनू यांची मशीद उद् व त केली 
पािहजे, असे िवषारी िवचार िहदंूं या मनात कालवले जात आहते. दसुरीकडे अ पसंख्यांक 
इतके दहशतीखाली आहते की, ‘केवळ आपण िजवंत कसे रहावे’ याचाच िवचार ते करत 
आहते. याचाच फायदा घते िवकिसत दशेातील बड्या बहुरा ट्रीय कंप यां या फायद्यासाठी 
साठी जागितक बँकेने घालनू िदले या अटींनसुार भाजप अितशय वेगाने आिथर्क धोरणे 
राबवत आह.े 

आपण माकडांसारख ेआपापसांत भांडत आहोत, एकामेकांना नावे ठेवत आहोत आिण 
ीमंत बोके मिलदा खाऊन म त मजा बघत आहते. 
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लोकशाहीसाठी संघषर् यात्रा 
२१ ते २४ स टबर २०१६ 

पुणे – सातारा – सांगली – को हापूर – धारवाड 

 
नवउदारवाद व फॅिसझम ही जळुी भावंडे आहते; पिहला दसुर्यासाठी अनकूुल 

पिरि थती िनमार्ण करतो आिण दसुरा हा लोकशाही या त वांना नाका न बड्या 
कंप यां या नफेखोरीचा वेग कायम ठेव यासाठी मदत करतो. यामळेु आिथर्क सकंट 
अिधकच गंभीर प धारण करते. 

दोन दशकांपेक्षा जा त काळ असलेली भांडवली जागितकीकरणाची यव था 
आिण सद्यि थतीत जलदगतीने वाढणार्या फॅिस ट शक्तींमळेु भारतीय 
रा यघटनाकारां या व नातली सावर्भौम, समाजवादी, धमर्िनरपेक्ष, लोकशाही 
प्रजास ाकाची क पनाच धोक्यात येत आह.े लोकशाही व धमर्िनरपेक्षतेवर होणार् या या 
ह यां या संदभार्त लोकांम ये, िवशेषतः नवयवुकांम ये जनजागतृी कर यासाठी 
महारा ट्रातील िविवध परुोगामी सं था-संघटनांनी लोकशाहीसाठी सघंषर् यात्रा या 
मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन केले आह.े यासाठी त बल ३०० मोटारसायकल वार 
रॅलीत सहभागी होणार आहते. 

 
याते्रचे वेळापत्रक: 
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सभागहृ, साने गु जी मारक, पणुे. 

 २२ स टबर – पु याहून सातार्याकडे प्र थान. 
 २३ स टबर – सातार्याहून इ लामपरू व सांगलीमागेर् को हापरूकडे प्र थान. 
 २४ स टबर – को हापरूहून बेळगावमागेर् धारवाडकडे प्र थान. 
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