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तृतीयः अध्यायः 

सर्वकारः ककम ्अकतत ?  

भवन्तः 'सववकारः' इतत शब्दस्य तवषये अनेकधा श्रतुवन्तः स्यःु । अतस्िन ्पाठे भवत्यः सववकारस्य तवषये पतठष्यतन्त 

यत ्सववकारः तकिं  अतस्त ? अस्िाकिं  जीवने अस्य तकयती िहत्वपरू्व-भतूिका अतस्त ।  सः कीदृशिं दातयत्विं तनववहतत 

तथा च तनर्वयान ्कथिं स्वीकरोतत ? तवतवधसववकारार्ािं तवषये यथा लोकतातन्िकसववकारस्य  राजतिंिीयसववकारस्य 

च िध्ये तकि ्अन्तरि ्अतस्त ? आगच्छन्त,ु पतठत्वा जानीिः ..... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

प्रत्येकिं  दशेस्य कृते तवतभन्नतनर्वयान ् स्वीकतुुं 

कायावतर् च कतुुं सववकारस्य आवश्यकता भवतत । 

एते तनर्वयाः अनेक-तवषय-सम्बद्ाः  भतवतुिं 

अहवतन्त-यथा तवद्यालयाः राजिागावः च कुि 

तनिावतवयाः, यदा तकतचचत ् वस्त ु िहार्घुं जायत े

तदा तस्य िलू्यिं न्यनूिं कथिं स्यात ् अथवा तवद्यतुः 

आपतूतवः कथिं वधेत । सववकारः अनेकेषािं-

सािातजकतवषयार्ािं तियान्वयनिं करोतत 

उदाहरर्ाथुं सववकारः तनधवनानािं साहाय्यिं कतुुं 

जलौघपीकितानाां कृते सर्वकारतय पक्षतः पुनर्ावससामग्री 

पलाणिडः मूल्ये र्ृकधः–सर्वकारेण पलाणिडः मुल्यां कनर्ावररतम ्

सर्ोच्च-न्यायालयतय कृते इतडऽकप पञ्च न्यायार्ीशाः 

अङ्गारकर्दु्यद्कर्भागयडः पुनगवठनतय पके्ष अकतत सर्वकारः 

सर्वकारेण १५००० इत्यतः अकर्काः ग्रामाः अनार्ृकिग्रतताः इकत घडकिताः 

सर्वकारात ्कमवकराणाम ्अकर्काराणाां रक्षायाः याचना 

उपरर प्रदत्तान ् सिाचारपिस्य िखुयािंशान ् पश्यन्त।ु 

एतेष ुसववकारस्य येषािं कायावर्ािं तवषये चचाव तियत े

तेषािं सचूीं कुववन्त।ु 

१   २ 

३   ४ 

तकिं  सववकारस्य कायुं बहुतवस्ततृिं नातस्त? भवताि ्

अनसुारिं सववकारः तकितस्त? कक्षायाि ् एततस्िन ्

तवषये चचाुं कुववन्त ु। 
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कायवििान ् चालयतत । एतदततररच्य सः अन्यातन 

िहत्त्वपरू्ावतन कायावतर् अतप करोतत,  यथा पिालय-

सेवा-सचचालनिं तथा च रेलसेवा-सचचालनि ्। 

सववकारस्य कतववयिं दशेस्य सीिानािं सरुक्षा 

तथा अपर ः दशे ः सह शातन्तपरू्व-सम्बन्ध-

स्थापनितप अतस्त । तस्य कतववयि ् इदितप अतस्त 

यत ् दशेस्य सवे नागररकाः पयावप्तिािया भोजनिं 

सम्यक् स्वास््य-सौतवध्यातन च प्राप्नयुःु यदा 

प्राकृततकतवपदः सिायातन्त यथा  सनुािीसिस्या 

अथवा भकूम्पनकारर्ात ् सिस्याः भवतन्त ततस्िन ्

काले िखुयरूपेर् सववकारः एव पीतितानािं जनानािं 

सहायतािं करोतत । यतद कुितचत ् कतित ् तववादः 

भवतत अथवा कतित ् अपराधिं करोतत तदा जनाः 

न्यायालयिं गच्छतन्त न्यायालयः अतप सववकारस्य एव 

अङ्गभतूः अतस्त । 

प्रायेर् भवताि ्एतत ्सवुं श्रतु्वा पतठत्वा वा 

आियुं स्यात ्यत ्सववकारः एतावतन्त कायावतर् कथिं 

कतुुं पारयतत तथा च सववकारस्य कृते एतातन 

कायावतर् तकिथवि ्आवश्यकातन सतन्त । यदा जनाः 

सम्भयू ततष्ठतन्त  अथवा सम्भयू कायावतर् कुववतन्त 

तदा कस्यातित ् वयवस्थायाः आवश्यकता भवतत 

यस्याः आवश्यकतनर्वयाः स्वीतियेरन ्।  

तकिं  भवन्तः सववकारस्य एतदृशानािं कायावर्ािं 

कातनचन उदाहरर्ातन दातुिं शक्नवुतन्त येषािं चचाव 

उपरर न  कृता अतस्त ? 

१ 

२ 

३ 

केषातचचत ् तनर्वयार्ाि ्आवश्यकता भवतत ये च 

सवेषाि ् कृते भवतन्त । उदाहरर्ाथुं सिंसाधनानािं 

तनयन्िर्स्य आवश्यकता भवतत तथा च देशस्य 

सीिानािं सरुक्षा करर्ीया भवतत यतोतह जनाः 

कानिचि 

उदाहरणानि यानि 

सर्वकारस्य 

अङ्गभतूानि सनतत- 

सर्ोच्चतयायालयः, 

भारतपेट्रोनलयमः, 

भारतीयरेलः 
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आत्िानिं  सरुतक्षताः अनभुवेयःु । जनानािं कृते 

सववकारः बहुतवधातन कायावतर् करोतत । सः तनयिान ्

रचयतत तनर्वयान ्च स्वीकरोतत तथा च स्वसीिायािं 

ये जनाः वसतन्त तेष ु  तेषािं तनयिानािं  तियान्वयनिं 

करोतत ।         

सर्वकारतय ततराः   

अधनुा भवन्तः भवत्यः यत ् सववकारः केषािं केषािं 

पथृक् पथृक् कायावर्ािं कृते उत्तरदायी अतस्त ततहव तकिं  

भवत्यः तचन्ततयतुिं शक्नवुतन्त यत ् सववकारः एतेषािं 

सवेषािं कायावर्ािं कृते वयवस्थािं कथिं करोतत? वस्ततुः 

सववकारः तभन्नेष ु तभन्नेष ु स्तरेष ु कायुं करोतत- 

स्थानीयस्तरे राज्यस्तरे अतप च  

रातष्ियस्तरे । स्थानीयस्तरस्य अतभप्रायः भवतािं 

ग्राि-नगरोपनगराभयािं च अतस्त । 

राज्यस्तरेर्ातभप्रायः अतस्त यः सम्परू्वस्य राज्यस्य 

तवषये उत्तरदायी स्यात ्यथा हररयार्ायाः असिस्य 

च सववकारः सम्परू्े राज्ये कायुं करोतत । िानतचिातर् 

पश्यन्त ु । रातष्ियस्तरस्य सववकारस्य सम्बन्धः 

सम्परू्वदशेेन भवतत । एततस्िन ्पसु्तके भवत्यः अगे्र 

पतठष्यतन्त यत ् स्थानीयसववकारः कथिं कायुं करोतत 

तथा च अतग्रिास ुकक्षास ुराज्यस्तरे रातष्ियस्तरे च 

सववकारस्य कायावर्ािं तवषये पतठष्यतन्त ज्ञास्यतन्त च । 

 

सचूना- आन्रप्रदशेराज्यस्य पनुगवठनानन्तरिं जनूिासस्य तितीये तदङ्नाके तेलिंगाना भारतस्य २९तििं राज्यिं जाति ्। 
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सचूना- आन्रप्रदशेराज्यस्य पनुगवठनानन्तरिं जनूिासस्य तितीये तदङ्नाके तेलिंगाना भारतस्य २९तििं राज्यिं जाति ्। 
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सर्वकारः अकर्कनयमः च

सववकारः अतधतनयििं रचयतत अतप च दशेे तवद्यिान ः 

सववः जन ः ते पालनीयाः भवतन्त । केवलि ्एषः एव 

उपायः अतस्त येन सववकारः कायुं कतुुं शक्नोतत । 

यथा सववकारस्य पार्श्वे अतधतनयि-तनिावर्स्य साि्युं 

भवतत तथ व एषा शततः अतप भवतत यत ् जनाः 

अतधतनयिान ्पालतयतुिं बाध्याः भवेयःु । उदाहरर्ाथुं 

यानचालकस्य पार्श्वे चालन-स्वीकृततपििं स्यात ्। यतद 

कतित ्प्रिार्पिेर् तवना वाहनिं चालयतत तथा च सः 

आरक्षक ः गहृ्यते तदा तेन कारगारस्य दण्िः 

स्वीकरर्ीयः भवतत अथवा दण्िशलु्कः दातवयः 

भवतत । 

कतचचत ् अतधतनयिि ् अतधकृत्य तवचारयन्त ु यत ्

जनानािं कृते तस्य पालनिं तकिथवि ् आवश्यकि ्

अतस्त 

सववकारः यादृशिं तियान्वयनिं कतुुं शक्नोतत 

तदततररच्य जनाः अनभुवतन्त यत ् कस्यतचत ्

अतधतनयिस्य अनपुालनिं सम्यक्प्रकारेर् 

न भवतत तदा ते अतप कातनचन कायावतर् 

कतुुं शक्नवुतन्त । उदाहरर्ाथुं यतद जनः 

अनभुवेत ् यत ् तस्य धिवस्य जातेः च 

कारर्ात ्तस्य कतस्ििंतित ्उद्योगे चयनिं न 

जातिं ततहव सः न्यायालयिं गन्तुिं शक्नोतत 

तथा च ति वतुिं  शक्नोतत यत ्

अतधतनयिस्य पालनिं न भवतत । तदा 

न्यायालयः आतदक्ष्यतत यत ् कीदृशस्य 

सिाधानस्य आवश्यकता अतस्त । 

सर्वकारतय प्रकाराः  

सववकाराय  तनर्वयस्वीकरर्स्य साि्युं 

तथा च अतधतनयिान ्पालतयतिु ्अथावत ्

जनाः तनयिान ् पालतयतुिं बाध्याः भवेयःु 

एतादृशीं शततिं  कः ददातत?  

एतस्य प्रश्नस्य उत्तरि ् एततस्िन ् तवषये 

आतश्रति ्अतस्त यत ्ततस्िन ्दशेे कीदृशः सववकारः 

अतस्त । 

लोकतन्िे त ु जनाः एव सववकाराय एतादृशीं शततिं  

ददतत । जनाः एतादृशिं वयवहारिं तनवावचनस्य िाध्यिेन 

कुववतन्त । ते स्वस्य रुच्यनगुरु्िं नेतःु चयनिं कृत्वा तस्ि  

ितदानिं कुववतन्त एकदा चयनानन्तरि ् एते जनाः 

सववकारस्य तनिावर्िं कुववतन्त । लोकतन्िे सववकारेर् ये  

तनर्वयाः स्वीतियन्ते अथवा यातन कायावतर् तियन्ते 

तेषाि ्आधारः कः इतत जनानािं परुतः वतवयिं भवतत 

तथा च स्वस्य पक्षः अतप उपस्थापनीयः भवतत । 

कतित ्अपरप्रकारकः सववकारः भवतत सः 

राजतन्िीयः सववकारः इतत उच्यते । एततस्िन ् राज्ञः 

राज्ञयाः च सिीपे तनर्वयस्वीकरर्स्य सववकारस्य 

सचचालनस्य च शततः भवतत राज्ञः पार्श्वे 

परािशवदातरॄ्ािं कतित ्सिहूः भवतत येन सिहूने सः  
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तवतवधेष ु तवषयेष ु चचाुं करोतत । अतन्तितनर्वयस्य 

शततः राज्ञः पारे्श्व एव भवतत लोकतन्िवत ्राजतन्िे 

अतप राज्ञा राज्ञया च तनर्वस्य कः आधारः इतत तवषये 

चचाव न करर्ीया भवतत न च स्वकीयानािं तनर्वयानािं 

तवषये स्वपक्षः उपस्थापनीयः भवतत ।  

लडकतन्र 

भारतिं तकतचचत ् लोकतन्िि ् अतस्त । एतािं 

लोकतन्िवयवस्थािं प्राप्तिु ् अस्िातभः दीर्घवकातलकः 

सङ्र्घषवः कृतः । सिंसारे अन्ये अतप बहवः दशेाः सतन्त 

यि जन ः लोकतन्िि ्आनेतुिं सङ्र्घषावः कृताः सतन्त । 

उपयुवतितस्त यत ् लोकतन्िस्य िखुयतवषयः अयि ्

अतस्त यत ् जनानािं पारे्श्व स्वनेतःु चयनस्य शततः 

भवतत । अतः एकतस्िन ्अथे लोकतन्ििं जनानािेव 

शासनिं भवतत । 

लोकतन्िे िलूभतूतवचारः अयि ्अतस्त यत ् 

जनाः तनयितनिावर्े सहभातगनः भतू्वा स्वयिेव 

शासनिं कुयुवः । अद्यत्वे लोकतातन्िकसववकारः प्रायः 

प्रतततनतधः लोकतन्िः उच्यते । प्रतततनतध-लोकतन्िे 

जनाः प्रत्यक्षतः भागिं न स्वीकुववतन्त अतपत ु

तनवावचनस्य प्रतियया 

स्वप्रतततनधीन ् तचन्वतन्त । एते 

प्रतततनधयः तितलत्वा सम्परू्व- 

 

 

 

 

 

ितदानकाल ेितदातःु अङ्गलु्याः 

उपरर िश्याः तचह्निं तियते येन सः 

केवलिं एकवारिेव ितदानिं कतुुं 

शक्नयुात-्  ग्रािीर्ितदान-

केन्रस्य दृश्यि ्। 

लोकतन्ि ेजनानािं सहभातगता तेषािं तनर्वयानािं 

स्वीकरर्े िहत्त्वपरू्ाव अतस्त ये तान ्प्रभावयतन्त । 

तकिं  भवन्तः तेभयः सहिताः सतन्त ? स्वस्य 

उत्तरस्य कारर्ियिं तलखन्त ु। 

 भवतािं क्षेि े यादृशी शासनवयवस्था अतस्त 

तस्य स्थान े भवत्यः कीदृशीं 

शासनवयवस्थाि ् एतषष्यतन्त ? अतप च 

तकिथवि ्? 

 अधोतलतखत-कथनषे ु ये दोषाः सतन्त तान ्

पररष्कृत्य तलखन्त ु। 

 राजतन्ि ेदशेस्य जनानािं कृत ेितुता भवतत 

ते इच्छानसुारिं नतेःु चयनिं कतुुं शक्नवुतन्त । 

 लोकतन्ि ेकस्यतचत ्राज्ञः पार्श्व ेदशेस्य उपरर 

शासनिं कतुुं सम्परू्ाव शततः भवतत। 

 राजतन्ि ेराज्ञा राज्ञया च ये तनर्वयाः स्वीकृताः 

तेष ुतनर्वयेष ु जनाः प्रश्नान ्कतुुं शक्नवुतन्त । 
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जनताय  तनर्वयान ् स्वीकुववतन्त । अद्यत्वे 

कतिदतप सववकारः आत्िानिं तावत्पयवन्तिं 

लोकतन्िि ् इतत न वतुिं  शक्नोतत यावत्पयवन्तिं 

सवेषािं वयस्कनागररकार्ािं कृते ितदानस्य 

अतधकारिं न दद्यात ्। 

परन्त ु सववकालतः एतादृशी वयवस्था 

नासीत ् तकिं  भवत्यः तवर्श्वतसतुिं शक्नवुतन्त यत ्

तादृशः अतप कालः आसीत ्यदा लोकतातन्िक-

सववकाराः ितहलानािं तनधवनानािं च  कृते तनवावचने 

भागग्रहर्ात ्वारयतन्त स्ि ?  स्वस्य आरतम्भके 

काले सववकाराः केवलिं तेषािं जनानािं कृते एव 

ितदानस्य अतधकारिं यच्छतन्त स्ि ये तशतक्षताः 

भवतन्त स्ि अतप च येषािं पारे्श्व स्वसम्पतत्तः भवतत 

स्ि । एतस्य अतभप्रायः आसीत ् यत ्

अतशतक्षतानािं तनधवनानािं ितहलानािं च कृते 

ितदानस्य अतधकारः नासीत ् । एतस्यािं तस्थतौ 

दशेाः तेषािं तनयिानाि ्आश्रयेर् एव चलतन्त स्ि 

यान ् तनयिान ् एते अङ्गलु्यतधतष्ठताः जनाः एव 

तनिावतन्त स्ि । 

भारते स्वतन्ितातः पवूुं अल्पानािं जनानािं 

कृते एव ितदानस्य अतधकारः आसीत ् । 

एतस्िात ् कारर्ात ् जनाः सम्भयू एतस्य  

अतधकारस्य तवषये चचाुं याचनािं च कृतवन्तः । 

गातन्धसतहताः अन्ये नेतारः एतस्य अन्यायपरू्वस्य 

वयवहारस्य तवरोधिं कृतवन्तः । ते अतप दृढतया 

स्वयाचनािं स्थातपतवन्तः । १९३१ तिे वषे “यिंग-

इतण्िया-पतिकायािं तलखन ्  गातन्धिहोदयः 

उतवान ्आसीत”् यत ् एतादृशिं तवचारिं न सोढुिं 

शक्नोति यत ्यस्य जनस्य पारे्श्व सम्पतत्तः अतस्त सः 

ितदानिं कतुुं शक्नोतत परन्त ु यः जनः यस्य पारे्श्व 

चररिितस्त परन्त ुसम्पतत्तः नातस्त तशक्षा वा नातस्त 

सः ितदानिं न कतुुं शक्नोतत अथवा यः आतदनिं 

दृढपररश्रििं कृत्वा सत्यतया कायुं करोतत सः ितदानिं 

न कतुुं शक्नोतत यतो तह तस्य दोषः एषः अतस्त यत ्

सः तनधवनः अतस्त.... ।” 

सिंसारे कुिातप सववकार ः 

स्वेच्छया स्वशततः जन ः सह 

न तवभातजता। सम्परू्े यरूोप े

अिरेरकायािं च ितहलाः 

तनधवनाः च सववकारस्य कायषे ु

सहभातगतािं ग्रहीतुिं सङ्र्घषुं 

कृतवन्तः।  

 ितहलातभः ितातधकारस्य कृते कृतसङ्र्घषरे् प्रथि-

तवर्श्वयदु्स्य काले इतोऽतप दृढता दतशवता एतस्य आन्दोलनस्य  

नाि ितहला-ितातधकारान्दोलनि ् अतस्त तथा च 

आङ््लभाषायाि ् एतत ् “सफे्रज िवूिेंट” इतत उच्यते। 

‘सफे्रज’ इत्यस्य आङ्लशब्दस्य अथवः भवतत ितदानस्य 

अतधकारः। यदु्काले बहवः परुुषाः यदेु् सिंल्नाः आसन ्

अतः ितहलाः तातन कायावतर् कतुवि ्आहूताः यातन कायावतर् 

पवूुं परुुषाः कुववतन्त स्ि यदा ितहलाः तवतभन्नातन कायावतर् कतुुं 

तेषािं योद्रॄ्ािं वयवस्थािं च कतुवि ्आरब्धवत्यः तदा जनाः एदद ्

कथतयत्वा  िहान्ति ्आियुं प्रकतटतवन्तः  यत ् ते तकिथुं  

ितहलानािं तवषये एतादृशीः रूतढबद्-धारर्ाः धारर्ाः 

स्विनतस स्थातपतवन्तः आसन ् यत ् ितहलाः एतादृशातन 

कायावतर् न कतुुं शक्नवुतन्त। अनने प्रकारेर् ितहलाः अतप 

तनर्वयान ् स्वीकतुुं शक्नवुत्यः ितहलातधकारान्दोलनस्य 

सवावतभः िातहलातभः स्वसखी-भावसम्पन्न-ितहलातभः च  

ितहलानािं ितदानस्य  अतधकारस्य चचाव कृता। तासािं 

याचनायाः उपरर तचन्तनिं स्यात ्एतदथुं ताः लौहशङ्ृखलातभः 

आत्िनः बन्धनिं कृत्वा प्रदशवनिं कृतवत्यः। एतास ु बह्ववयः 

िातन्तकाररण्यः ितहलाः कारागारितप गतवत्यः तथा च 

अनशनव्रतितप पातलतवत्यः। अिरेरकायािं ितहलाः 

ितदानस्य अतधकारिं १९२० ति े वष े प्राप्तवत्यः अतप च 

इि्ं ल िदशेस्य ितहलाः इिि ् अतधकारिं  कातनचनवषावनन्तरिं  

१९२८ ति ेवषे प्राप्तवत्यः। 
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अभयासः 

१. भवत्यः “सववकारः” इतत शब्दात ्तकि ्अवगच्छतन्त? एकािं सचूीं कुववन्त ुयत ्केन प्रकारेर् सववकारः 

भवतीनािं जीवनिं प्रभावयतत । 

२. सववकाराय अतधतनयिस्य रूपेर् सवेषािं कृते तनयि-तनिावर्स्य का आवश्यकता अतस्त? 

३. लोकतातन्िक-सववकारस्य आवश्यकलक्षर्ातन कातन सतन्त ? 

४. ितहला-ितातधकारान्दोलनिं तकि ्अतस्त? तस्य उपलतब्धः का आसीत ्? 

५. गातन्धनः दृढतवर्श्वासः आसीत ्यत ्भारते प्रत्येकिं  वयस्कस्य कृते ितदानस्य अतधकारः लभेत । 

परन्त ुबहवः जनाः तस्य तवचारेभयः सहिताः न सतन्त । बहवः जनाः अनभुवतन्त यत ्ये जनाः 

अतशतक्षताः तनधवनाः च जनाः सतन्त तेषािं कृते ितदानस्य अतधकारः न स्यात ्। भवतीनािं कः 

तवचारः अतस्त ? तकिं  भवन्तः अनभुवतन्त यत ्इदिं भेदभावस्य रूपिं भतवष्यतत ?  

३३ पषृ्ठे ३४ पषृ्ठ ेच िानतचिातर् पश्यत ु। तातन भारतस्य राज्यातन केन्रशातसतप्रदशेान ्अतप च जनपदान ्दशवयतन्त । 

एत ः िानतचि ः तवतभन्नसिंसाधन ः च तनम्नतलतखतायाः सचूनायाः तवषये जानन्त ु। 

 भारतस्य प्रततवेतशदशेानािं नािातन 

 स्वराज्यस्य अथवा केन्रशातसतप्रदशेस्य तथा च  तेषािं प्रततवेतशनािं नािातन 

 स्वजनपस्य तस्य च प्रततवेतशजनपदानािं नािातन 

 स्वजनपदात ्रातष्ियराजधान्याः कृते गिनशीलः िागवः  

अधोतलतखततातलकायािं प्रदत्तकथनानाि ्उपरर दृतिपातिं कुववन्त ु।   तकिं  भवत्यः पररचतेुिं शक्नवुतन्त यत ्ते सववकारस्य 

केन स्तरेर् सम्बतन्धताः सतन्त ? तेषािं परुतः तचह्निं कुववन्त ु।   

 स्थानीयः     राज्यि ्        रातष्ियः               

भारतसववकारस्य रूसदशेने सह ि िी-सम्बन्ध-स्थापनस्य तनर्वयः      O            O             O 

           O            O             O         

           O            O             O  

           O            O             O 

           O            O             O 

           O            O             O 

           O            O             O 

           O            O             O 

पतििबिंगालसववकारस्य सवेष ुसववकारीयेष ुतवद्यालयेष ु

अििकक्षायािं पररषदः परीक्षािं स्वीकतुुं तनर्वयः 

तिब्रगूढिं कन्याकुिारीं चान्तरा नतूनरेलसवेाः प्रारम्भस्य तनर्वयः 

ग्राि ेकस्यतचत ्साववजतनककूपस्य स्थानचयनतनर्वयः 

पटनायािं बालकानािं कृते बहृददु्यान-तनिावर्स्य तनर्वयः 

हररयार्ासववकारस्य सवेषािं  कृषकार्ािं कृते तनःशलु्करूपरे् 

तवद्यदु्दानस्य तनर्वयः     

       
१००० रुप्यकार्ािं नतूनिरुाप्रारम्भस्य तनर्वयः 


