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Dr BALAJI P. MUNDE 
 

गोषवारा: 
कें द्रात जनता ऩषाच े वयकाय स्थाऩन झाल्मानंतय, मा आयषणाच्मा अंभरफजालणीच े आश्लावन ऩूणण 
कयण्मावाठी ओफीवी नेतमांकडून दफाल लाढू रागरा, तवे्शा शा दफाल टाऱण्मावाठी मा वलण वलऴमाचा नव्माने 
अभ्माव कयण्मावाठी नलीन आमोग ननमुक्त कयण्माचा घाट घारण्मात आरा. २० डडवेंफय १९७८ योजी 
ततकारीन ऩंतप्रधान भोयायजी देवाई मांनी वंवदेत दवुया भागावलगण आमोग नेभण्माची घोऴणा केरी. फी.ऩी. 
भंडर मांना मा आमोगाच ेअध्मष केरे गेरे आणण तमांच्मावभलेत मा वमभतीत अन्म चाय वदस्म आणण एक 
वचचल नेभरे गेरे. अध्मषांच्मा नाले शा आमोग भंडर आमोग म्शणून ओऱखरा जाऊ रागरा. माने २१ 
भाचण १९७९ योजी आऩरे काभ वुरू केरे आणण ३१ डडवेंफय १९८० योजी तमाचा अशलार बायतीम याष्ट्रऩतींना 
वादय केरा.  
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प्रस्तावना: 
काका कारेरकय आमोगाच्मा अशलारालय झारेरी टटका आणण वलोच्च न्मामारमाच्मा वलवलध ननणणमांतुन मोग्म 
तो फोध घेऊन भंडर आमोगाने अनेक स्रोतांकडून आकडलेायीचे वंकरन केरे. देळातीर ४०६ जजल्हमांऩैकी 
४०५ जजल्हमांभध्मे वलणवभालेळक वाभाजजक ल ळैषणणक वलेषण कयण्मात आरे आणण मा वलेषणात 
वलोतकृष्ट्ट तज्ज्स आणण वलवलध प्रनतबालंतांच्मा भदतीने शी आकडलेायी गोऱा करून ती आकडलेायी ३१ 
लेगलेगळ्मा तक्तमांभधे लगीकृत कयण्मात आरी. तसांच्मा उऩवमभतीच्मा भदतीने, आमोगाने ११ अवे 
ननदेळक ळोधरे ज्ज्मांचे तीन बागांभध्मे लगीकण केरे गेरे - वाभाजजक, ळैषणणक आणण आचथणक. वाभाजजक 
शे्रणीभध्मे ४ ननदेळक शोत ेज्ज्मांना तीन गुण ननजश्चत  केरे गेरे शोत.े अळाचप्रकाये वाभाजजक शे्रणीभध्मे 
एकूण १२ (४:३) माप्रभाणे गुण ननजश्चत केरे गेरे. तवेच ळैषणणक शे्रणीभधीर ३ चचन्शांवाठी दोन दोन 
गुण ननजश्चत कयण्मात आरे शोते अळाप्रकाये मा प्रलगाणत तमांच्मावाठी एकूण ६ ( ३x२) गुण ननजश्चत 
कयण्मात आरे शोते. आचथणक  शे्रणीभध्मे एकूण ४ ननदेळक ननजश्चत केरे गेरे आणण तमांच्मावाठी एक एक 
गुण ननजश्चत केरे. मा शे्रणीभधे एकून  (४x१) ननजश्चत केरे गेरे. अळा प्रकाये एकूण तीन शे्रणींभध्मे 
एकूण ११ ननदेळकांच ेएकूण २२ गुण ननजश्चत केरे. मा ११ ननदेळाकांना वलेषणांतगणत अवरेल्मा कें द्रळामवत 
प्रदेळ आणण याज्ज्मांतीर वलण जातींना राग ूकयण्मात आरे आणण ५०% ककंला तमाशून अचधक गुण मभऱवलणाय्मा 
(११ गुण ककंला तमाशून अचधक) जातींचा वाभाजजक आणण ळैषणणकदृष्ट््मा भागाव प्रलगाणत वभालेळ कयण्मात 
आरा. इथे शे रषात घेणे भशतलाचे आशे की ज्ज्मा जातीरा एकून २२ गुण प्राप्त शोतीर तमा जातीचे 
भागावरेऩणाच ेप्रभाण ११ गुण प्राप्त केरेल्मा जातीऩेषा जास्त अवेर. ऩयंतु करभ १५ (४) शे ओफीवी च्मा 
वुचचच ेलगीकयण कयण्माव ऩयलानगी देत नाशी आणण AIR१९६३  SC६४९ फाराजी वलरुद्ध म्शैवूय याज्ज्म मा 
खटल्मातीर वलोच्च न्मामारमाचा ननकार’मा दोन कायणाभुऱे आणण शा अशलार वलणवंभतीने दाखर न 
केल्माभुऱे  ओफीवींच्मा वुचचच्मा लचगणकयणाचा ऩमाणम ननलडण्मात आरा नाशी. 
संशोधनाच ेउद्देश: 

 भागाव लगण (ओफीवी) च्मा कल्माणावाठी कें द्र वयकायन ेकेरेल्मा प्रमतनांचा आढाला घेणे 
 दवुऱ्मा भागाव लगण आमोगाच्मा कामाणचा आढाला घेणे  
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 दवुऱ्मा भागाव लगण आमोगाच्मा अशलाराचा आणण मळपायळींचा आढाला घेणे  
संशोधन ऩद्धती: 
वदयीर वंळोधन शे ऩूणणत् द्वलतीमक तथमांलय आधायीत अवे वंळोधन अवून प्रमतनांती उऩरब्ध झारेल्मा 
द्वलतीमक तथमांचा उऩमोग करून वदयीर वंळोध ऩेऩय तमाय कयण्मात आरा अवून तमाच ऩद्धतीने वंफंचधत 
तथमांची भांडणी केरी आशे ल वफंचधत वलऴमारा न्माम देण्माचा प्रमतन केरा आशे.  
मा आमोगाकडे ऩुढीर कामे वोऩवलण्मात आरी शोती:  
 

1. वाभाजजक आणण ळैषणणक भागावलगीमांची व्माख्मा ल तमांची ओऱख ऩटवलण्मावाठी ननकऴ 
ननजश्चत कयणे.  

2. मा ननकऴांच्मा आधाये ओऱखल्मा जाणाय्मा वाभाजजक आणण ळैषणणकदृष्ट््मा 
भागावलगीमांच्मा वलकावावाठी प्रबाली उऩाम वुचलने. 

3. कोणतमाशी याज्ज्म ल कें द्र वयकायच्मा धोयणात मोग्म प्रनतननचधतलाऩावून लंचचत अवरेल्मा 
भागावलगीम नागरयकांना नोकयीतीर आयषणाची आलश्मकता/ अनालश्मकता माची तऩावणी 
कयणे. 

आमोगाने ळोधरेरी लस्तुजस्थती आणण तमा लस्तुजस्थनतलय आधारयत मोग्म तमा मळपायळींवश बायतीम 
याष्ट्रऩतींना अशलार वादय कयणे. 

आयोगाने ओिीसींचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासऱेऩिा ननजचचत करण्यासाठी ठरवण्यात आऱेऱे ननदेशक 
आणि ननकष: 

A सामाजिक  

i. इतयांद्लाये वाभाजजकदृष्ट््मा भागाव भाणल्मा गेरेल्मा जाती/लगण  
ii. ज्ज्मा जाती/लगण आऩल्मा उऩजजवलकेवाठी भुख्मत: शाताने केल्मा जाणाय्मा काभाच्मा भजुयीलय 

अलरंफून अवतात अळा जाती/लगण 
iii. ज्ज्मा जाती/प्रलगाणतीर ज्ज्मांची गाल/खेड्मात याशणाय्मा  २५% भटशरा आणण १०% ऩुरूऴ मांच े वललाश 

१७ लऴाांऩेषा ( याज्ज्मान ेरग्नावाठी ननजश्चत केरेरे वयावयी लम)  कभी लमात झारे आशेत आणण 
ळशयात याशणाय्मा १०% भटशरा आणण ५% ऩुरुऴ मांच े वललाश १७ लऴाणऩेषा कभी लमात झारेरे 
आशेत.  

iv. ज्ज्मा जाती/लगाणतीर काभ कयणाय्मा भटशरांची वयावयी टक्केलायी याज्ज्म वयावयीऩेषा २५% ऩेषा 
जास्त आशे. 

 

B. शैक्षणिक  

i. अळा जाती/लगण ज्ज्मांची ५ ते १५ लऴ ेलमोगटातीर भुरे कधीशी ळाऱेत गेरी नाशीत अळा भुरांची 
वंख्मा याज्ज्म वयावयीऩेषा २५% जास्त आशे  

ii. अळा जाती/लगण ज्ज्मांची ५ त े १५ लऴे लमोगटातीर ळाऱा वोडणाय्मा भुरांची वंख्मा याज्ज्म 
वयावयीऩेषा २५% जास्त आशे  

iii. अळा जाती/लगण ज्ज्माभध्मे १०ली उततीणण रोकांची वंख्मा याज्ज्म वयावयीऩेषा २५% कभी आशे. 
 

C. आर्थगक  

 

i. ज्ज्मा जाती/लगण ज्ज्मांची वयावयी कौटंुबफक वंऩतती याज्ज्माच्मा वयावयीऩेषा २५% ने कभी आशे.  
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ii. ज्ज्मा जाती/लगाणतीर कच्च्मा घयात याशणाय्मा वदस्मांची वयावयी वंख्मा याज्ज्म वयावयीऩेषा २५% ने 
जास्त आशे.  

iii. ज्ज्मा जाती/लगाणतीर ५०% घयांच े वऩण्माच्मा ऩाण्माच े स्रोत अधाण ककरोभीटयऩेषा जास्त अंतयालय 
आशेत . 

iv. ज्ज्मा जाती/लगाणतीर रोकांना जजलन जगण्मावाठी कजण घेणाय्माची वंख्मा याज्ज्म वयावयीऩेषा २५% ने 
जास्त आशे. 
 

वाभाजजक आणण ळैषणणक ननदेळकांव्मनतयीक्त, आचथणक ननदेळक देखीर भशततलऩूणण भानरे गेरे कायण ते 
वाभाजजक आणण ळैषणणक भागावरेऩणाळी थेट जोडरेरे शोत.े तमाभुऱे वाभाजजक आणण ळैषणणकदृष्ट््मा 
भागावरेरे रोक आचथणकदृष्ट््माशी भागावरेरे आशेत शी लस्तुजस्थती स्ऩष्ट्ट आणण उघड कयण्मात भदत झारी. 
भागावरेऩणाच े ननधाणयण कयताना आमोगाने वाभाजजक भागावरेऩणारा वलाणचधक गुण टदरे आणण तमानंतय 
ळैषणणक भागावरेऩणारा तय ळेलटी  आचथणकदृष्ट््मा भागावरेऩणारा वलाणत कभी गुण टदरे. भागावरेऩणाच्मा 
मा तीन ननदेळकांच ेगुणोततय १२:०६:०४  अवे आशे. ज्ज्माचे टक्केलायीभधे रूऩांतय, वाभाजजक 54.54%, 
ळैषणणक २७.२७% आणण आचथणक १८.१८% अवे अवेर. भागावरेऩणाच े शे ननदेळक के वी लवंत कुभाय 
वलरुद्ध कनाणटक याज्ज्म (१९८५) मा खटल्मातीर ननणणमांभधे न्मामभूती चचन्नऩा येड्डी  मांनी व्मक्त केरेल्मा 
वलचायांळी वभरूऩ आशेत. भागावरेऩणाच्मा वंदबाणत न्मामभूती येड्डी मांची भत े ऩुढीरप्रभाणे आशेत - 
बायताच्मा ग्राभीण वभाजात वाभाजजक आणण आचथणक जस्थती शी जातीच्मा व्मलस्थेभध्मे  अळा ऩद्धतीने 
गुंतरेरी आशे की ननवंकोचऩणे अवे म्शटरे जाऊ ळकत ेकी गरयफीरा जयी भागावरेऩणाच ेकायण भानरे गेरे 
तयी जातीरा वाभाजजक भागावरेऩणाच े प्राथमभक कायण भानरे ऩाटशजे. वाभाजजक भागावरेऩण शे  

ननवंकोचऩणे व्मक्तीच्मा जातीळी जोडरेरा अवत.े १९९२ भधे इंटदया वाशनी प्रकयणात ( भंडर प्रकयण) 
न्मामभूती वालंत मांनी स्ऩष्ट्टीकयण टदरे शोत ेकी, करभ १६(४) अंतगणत 'भागाव लगण' रा ओऱखण्माचे 
वाधन म्शणून आचथणक ननकऴ रालरे जाऊ ळकत नाशीत. करभ १६(४) नुवाय भागावरेल्मांच्मा आचथणक 
भागावरेऩणाच ेकायण तमांचे वाभाजजक आणण ळैषणणक भागावरेऩण शेच अवणाय.  
 

आमोगाने आऩल्मा वलेषणातून वाभाजजक आणण ळैषणणक षेरातून जभा केरेरी आकडलेायी,  १९६१ च्मा  
जनगणनेचा अशलार, देळबय ननयंतय प्रलाव करून प्राप्त झारेरी खाजगी भाटशती आणण आणण रोकांनी 
ऩुयलरेरी भाटशती, आकडलेायी आणण ऩुयाले, वलवलध याज्ज्म वयकायांनी केरेल्मा ओफीवींच्मा याज्ज्मस्तयीम माद्मा 
मा वलाांची ऩडताऱणी केल्मानंतय आमोगाने देळबयातीर  ओफीवींची याज्ज्मलाय मादी जाशीय केरी तमाभध्मे 
३७४३ जाती आणण वभुदामांना वभावलष्ट्ट केरे. मानंतय आमोगाने ओफीवींची एकूण रोकवंख्मा भोजरी अवता 
ती अथाणतच ५२% झारी. माभध्मे टशदं ू ओफीवींची टक्केलायी ४३.७% आणण धामभणक अल्ऩवंख्माकांची 
रोकवंख्मा ८.४% शोती. आमोगाने ३० भंरारमे आणण वलबाग, २७ स्थाननक स्लयाज्ज्म वंस्था आणण तमांच्मा 
अधीनस्थ कामाणरमे आणण १४ वालणजननक षेरातीर उऩक्रभांत ननमुक्त वलण कभणचायी, मांची जातलाय आकडलेायी 
जभा केरी आणण तमाभधे एववी, एवटी आणण ओबफवींच ेप्रनतननचधतल ककती आशे माच ेऩरयषण कयण्मात 
आरे.  
 

भंडर आमोगाचा अशलार आणण तमाच्मा अंभरफजालणीच्मा तीन दळकांनंतयशी प्रळावकीम मंरणेतीर उच्च 
जातींच्मा लचणस्लात कोणतीशी वलळेऴ उल्रेखनीम घट झारेरी नाशी.  पक्त १५% रोकवंख्मा अवरेल्मा उच्च 
जाती अजूनशी प्रथभ शे्रणी वेलांभध्मे ८९.६३%, द्वलतीम शे्रणीच्मा वेलांभध्मे ७१.१५% आणण ततृीम आणण 
चतुथण शे्रणी वेलांभध्मे ५६.६२% अळा प्रकाये वलण शे्रणींभध्मे एकूण ६८.७४% जागा तमांनी अजूनशी काफीज 
केरेल्मा आशेत. 
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देळाच्मा एकुण रोकवंखेच्मा ५२% रोकवंख्मा अवरेल्मा ओफीवींचे  प्रनतननचधतल वलण शे्रणीच्मा वेलांभध्मे 
२२.५६% रोकवंख्मा अवरेल्मा एवटी आणण एववी च्मा रोकवंख्मेऩेषा कभी आशे. ओफीवींची शी दमनीम 
अलस्था अवूनशी, प्रस्थावऩत उच्चलणीम रोक ओफीवीच्मा लैधाननक आणण रोकतांबरक शक्काचा अधाण लाटाशी 
(५२%) देऊ इजच्ित नाशीत. आणण म्शणूनच जेव्शा व्शी.ऩी. मवगं वयकायने १९९० भधे भंडर आमोगाच्मा 
मळपायळी रागू कयण्माचा प्रमतन केरा तवे्शा वलळेऴत: उततय बायतातीर  उच्चलणीम प्रस्थावऩतांनी कामदा ल 
वुव्मलस्थेची गंबीय वभस्मा ननभाणण कयण्माचा प्रमतन केरा.  
भंडर आमोगाने आऩल्मा अशलाराच्मा १३ व्मा प्रकयणाभधे ओफीवींच्मा आयषण आणण आचथणक 
वफरीकयणावाठी आचथणक भदत, जभीन वुधायणा माफाफत अनेक मळपायवी केल्मा तमाऩैकी कांशी भशततलऩूणण 
मळपायवी खारीरप्रभाणे आशेत.  

 

1. वलोच्च न्मामारमाचे वलवलध ननणणम आणण करभ १५(४) आणण करभ १६(४) नुवाय एकूण आयषणाची 
भमाणदा ५०% ऩेषा जास्त अव ू ळकत नाशी - आणण अनुवूचचत जाती/जभाती प्रलगाणच्मा आयषणाची 
२२.५% ची भमाणदा रषात घेत ओफीवींना वालणजननक वेलांभधे २७% आयषण देण्माची मळपायव केरी जय 
तमांची रोकवंख्मा माऩेषा दपु्ऩट अवेर तय.  

2. लयीर आयषण वलण स्तयालय ऩदोन्नतींभध्मे देखीर रागू केरे जाले. 
3. वलण खावगी उऩक्रभांना/उद्द्मोगांना, ज्ज्मांना ळावनाकडून काशीना कांशी प्रभाणात आचथणक वशाय्म मभऱते, 

तमांना तमांच्माकडीर कभणचाय्माच्मा नेभणूकांभधे लयीर ननमभांचे ऩारन कयण्माव बाग ऩाडरे ऩाटशजे. 
4. ओफीवी वलद्माथमाांना कें द्र आणण याज्ज्मातीर लैसाननक, तांबरक आणण व्मालवानमक शे्रणीतीर वंस्थांभध्मे 

प्रलेळावाठी २७% आयषण टदरे जाले. 
5. कें द्र आणण याज्ज्मातीर ओफीवींच्मा टशताचे यषण कयण्मावाठी स्लतंर भंरारम अवरे ऩाटशजे. 
6. टशभाचर प्रदेळातीर गद्दीव, भशायाष्ट्रातीर नलफौद्ध,  ककनायऩट्टीतीर भजच्िभाय, जम्भू-काश्भीयातीर 

गुजणय मावायख्मा ओफीवींच्मा अतमंत भागावरेल्मा वभूशांच्मा मोग्म प्रतीननचधतलावाठी, भतदायवंघांच्मा 
ऩुनयणचनेच्मा लेऱी, तमांच्मा दाट रोकलस्तीच्मा षेरांच ेस्लतंर भतदायवंघ तमाय कयालेत. 

7. जमभन-वुधायणा कामद्माची अवभाधानकायक, अधणकुळर आणण लयलयची अंभरफजालणी रषात घेता, 
ग्राभीण बागातीर उतऩादनांच्मा यचनेत भूरबूत फदरांवाठी वलण याज्ज्म वयकायांना आधुननक जभीन- 
वुधायणा कामदे कयण्माची आणण तमांच्मा अंभरफजालणीवाठी वूचना देण्मात माव्मात अळी  मळपायव 
आमोगाने जोयदायऩणे केरी आशे.   

 

 

याष्ट्रीम भोचाणच्मा वयकायभधे २ डडवेंफय १९८९ त े १० नोव्शेंफय १९९० मा काऱात व्शी.ऩी. मवशं ऩंतप्रधान 
अवताना, तमांच्मा ननलडणूक जाशीयनाम्मालय ननष्ट्ठालान याशुन व्शी. ऩी. मवशंांनी वंवदेच्मा दोन्शी 
वबागशृांभध्मे वात ऑगस्ट १९९० योजी वयकायी वेलांभधीर ननमुक्तमांभध्मे ओफीवींच े आयषण अंभरात 
आणण्माची घोऴणा केरी. टेफर क्र. - ५ आणण टेफर क्र. - ६ भधीर आकडलेायीनुवाय  प्रतमेक शे्रणीतीर 
वयकायी वेलांभध्मे ओफीवींचे प्रनतननधीतल १९९५ ऩावूनच  ऩदोन्नतीभध्मे आयषण घेणाय्मा एवटी/एववी 
प्रलगाणतीर रोकांच्मा तुरनेत अतमंत कभी आशे. भंडर आमोगाच्मा मळपायळींनुवाय व्शी.ऩी. मवगं, 
ओफीवींवाठी ऩदोन्नती, कें द्रीम ळैषणणक वंस्था आणण खावगी षेरातीर आयषणाची व्माप्ती लाढवलण्माचे 
धाडव करू ळकरे नाशीत. शे रषात ठेलणे आलश्मक आशे की करभ १६(४) आणण १६(४-A) नुवाय  
'अऩमाणप्त प्रनतननचधतल'   शीच ऩदोन्नतीभध्मे आयषणावाठी आलश्मक घटनातभक अट आशे.. ना की 
भागावलगीमांभधीर एवटी, एववी ककंला ओफीवीऩैकी एखादे रेफर अवने. 
 

ओफीवींना २७% आयषण देणाया ळावकीम आदेळ जायी झाल्माच्मा टदलळी व्शी.ऩी. मवशं मांनी वंवदेत व्मक्त 
केरेरी भत ेअतमंत भशततलाची आशेत. तमा टदलळी तमांनी ज ेभत व्मक्त केरे तमाचा वायांळ म्शणजे... 
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“आऩण प्रनतबेफद्दर फोरतो... आऩल्माकड ेअळी कोणती व्मलस्था आणण व्मलस्थेची प्रनतबा आशे ? ज्ज्मा 
व्मलस्थेभध्मे ५२% रोकवंख्मा अवणाऱ्मा वभूशारा वयकायी नोकयीत  पक्त १२.५% लाटा  मभऱतो. प्रथभ 
शे्रणीच्मा वयकायी नोकऱ्मांभध्मे ५२% रोकवंख्मेचा लाटा केलऱ ४.६९% आशे. म्शणजे ननणणम घेण्माच्मा ळक्ती 
वंयचनेत तमांचा लाटा/वशबाग रोकवंख्मेच्मा केलऱ दशाला बाग आशे”. 

“आम्शी वंलेदनळीरऩणे आणण जाणीलऩूलणक तमांना ननणणम प्रकक्रमेभध्मे वशबागी करून घ्मामचे ठयलरे  आशे”, 

“तमांना देळाच्मा वतता वंयचनेत बागीदाय फनलामचे आशे. केलऱ वभाजातीर वलवलध  भागाव घटकांवाठी 
आचथणक राबाच्मा मोजना तमाय करून चारणाय नाशी तय तमावाठी वभाजाची यचना फदररी ऩाटशज”े. 

ततकारीन ऩंतप्रधान व्शी.ऩी. मवशं मांच े शे वलचाय याज्ज्मघटना तमाय कयणाऱ्मांनी याज्ज्मघटनेचे काभ वुरू 
कयताना देळातीर बौनतक ऩरयजस्थतीरा फदरण्माचा आणण वाभाजजक वंयचनेभध्मे भुरबूत ऩरयलतणन कयण्माचा 
जो वंकल्ऩ केरा शोता तमा वंकल्ऩाप्रभाणेच आशेत. ऩयंतु शे जातीच्मा व्मलस्थेतीर वलळेऴाचधकाय प्राप्त वलणण 
तथा उच्च जाती आणण गैयओफीवींना ऩचरे नाशी. 
   

भंडर वलयोधी ळक्तींना बडकालण्मावाठी इरेक्रॉननक भीडडमाची बूमभका तय माऩेषाशी लाईट शोती.  अवे 
म्शणतात की चचरे ळब्दांऩेषाशी लाईट अवतात. वप्रटं भीडडमा आणण इरेक्रॉननक भीडडमा मा दोघांनी तमातीर 
वाभाजजक न्मामाच्मा भुद्द्माचे अतमंत नुकवान केरे.  आतभदशन कयणाऱ्मांचे पोटो आणण जव्शडडओ लायंलाय 
दाखलणे, भटशरा ओयडण्माचे आणण  ऩंतप्रधान व्शी.ऩी. मवशंांना मळव्मा देण्माचे, टदल्री वलद्माऩीठाच े
वलद्माथी आणण ऩोमरवांभधीर लाद तवेच व्शी.ऩी. मवशं मांच्माकडून भापी भागण्माव नकाय दळणवलताना 
दाखलरेरी दृश्मे मांचा अनतयेक कयण्मात आरा ऩयंतु मा वलाणकड ेव्शी. ऩी. मवशं मांनी दरुणष केरे.  आणण 
मा वलाांचा ऩरयणाभ म्शणून ऩंतप्रधान मा नातमाने वलण प्रकायची टीका, वलयोध, नतयस्काय, याग, द्लेऴ मा 
वलाांना स्लीकायरे. ज्ज्मा ऩद्धतीने लेगलेगळ्मा प्रनतकक्रमा भाध्मभातून दययोज प्रवारयत केल्मा जात शोतमा तमा 
अनतळम उद्वलग्न कयणाय्मा शोतमा. माफाफत डॉ. के. वी. मादल मांनी आऩल्मा 'इंडडमाज अनइक्लर 
मवटीजन्व' मा ऩुस्तकात लणणन केरे आशे. 
 

सारांश: 
बाजऩा आणण तमाची वलद्माथी वलगं अ. बा. वल. ऩ. आणण मुथ वलगं 'मुला भोचाण' तवेच वीऩीआम आणण 
वीऩीएभवायखे ऩष आणण अडलाणी मांच्मावायख्मा नेतमांनीशी दतुोंडी बुमभका घेतरी. तमांनी लय लय  तोंडी 
स्लरूऩात भंडररा ऩाटठंफा दाखलरा ऩयंतु ऩडद्माभागे तमाच्मा वलरूद्ध काभ केरे. मा याजकीम प्रनतबालंत 
रोकांप्रभाणेच ळैषणणक जगत, लैसाननक आणण इतय व्मालवानमकांनीशी मा चऱलऱीदयम्मान अतमंत 
ऩूलणग्रशदवूऴत बूमभका ननबालरी. ळंबयाशून अचधक वलद्माऩीठे आणण  टदल्रीतीर उच्चभ्रू वंस्थांनी ऩंतप्रधानांना 
एक ननलेदन वादय केरे ल तमांनी आऩल्मा बूमभकेलरून भाघाय घ्माली ल भंडर आमोगाच्मा मळपायळींची 
अंभरफजालणी कयण्माचा ननणणम भागे घ्माला अळी वलनंती केरी.  भंडर चऱलऱीचा प्रबाल कभी कयण्मावाठी 
आणण याभ भंटदयाकड े रोकांच े रष लऱवलण्मावाठी २३ ऑक्टोफय १९९० योजी गुजयात भधीर वोभनाथ त े
आमोध्मे ऩमांत यथमारा काढण्मात आरी. तयीवुद्धा भागाव वभजल्मा जाणाय्मा जातींच ेवंघटन करून भंडर 
चऱलऱीने भतऩेटीचे वलबाजन केरे आणण अतीभागाव वभजल्मा जाणाय्मा जातींतीर अनेक उभेदलाय तमानंतय 
झारेल्मा ननलडणुकीत ननलडून आरे.  
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