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समानतायै सङ्घषषः  

ऄिममन ्पुमतके भवन्तः ऄधुना पयषन्तं कान्तायाः 

ऄंसारीदम्पतययः मेलान्याः मवप्नायाः च िवषये 

पिितवन्तः। ऄधुना एतेषां सवेषां कथास ु यत ्

तथ्यं समानम ् ऄिमत तद् ऄिमत यत ् तैः सह 

ऄसमानतायाः व्यवहारः कृतः आित । एतादृशीषु 

िमथितषु जनाः िकं कतुुं शक्नुविन्त? आितहासे 

एतमय िवषयमय ऄनेकािन उदाहरणािन सिन्त यत्र 

जनाः ऄसमानतानां िवरयधे न्यायमय च कृते 

सङ्घषुं कतुुं एकत्रीभूताः जाताः। िकं प्रथमे 

ऄध्याये विणषता रयजापाक्सष-महयदयायाः कथां 

भवन्तः ममरिन्त? िकं पञ्चमाध्याये स्त्री-

अन्दयलनेषु पिितान ् लेखान ् िचत्रलेखान ् च 

भवन्तः ममरिन्त? ऄिममन ् ऄध्याये भवन्तः 

केषािञ्चत ् एतादृशानां प्रयासानां िवषये 

पििष्यिन्त येषां माध्यमेन जनाः ऄसमानतायाः 

िवरयधे सङ्घषुं कृतवन्तः। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄध्यायः - 10 
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भारतस्य संविधान ं प्रत्येकं भारतीयनागररकं समानदृष््टया पश्यवत । भिन्तः 

पसु्तकस्य प्रथम े भाग े पवितिन्तः एि सवन्त यत ् राज्यस्य तथा च तस्य 

ऄवधवनयमस्य दृष्टौ केनावप जनेन सह तस्य जातेः विङ्गस्य धममस्य तथा च 

तस्य वनधमनस्य धनाढ्यस्य च अधारेण कवित ् भदेभािः न कतुुं शक्यते। 

दशेस्य प्रत्येकं ियस्कस्य नागररकस्य पार्श्वे वनिामचनकािे समानरूपेण 

मतदानस्य ऄवधकारः ऄवस्त। मतावधकारस्य बिेन एि जनता स्िप्रवतवनधीः 

वचनोवत तथा च पररितमयवत । 

मतावधकारेण ऄस्माकम ्ऄन्तः समानतायाः भािः विकसवत यतोवह 

ऄस्माकं मतस्य ऄवप मलू्यं तािद ्एि ऄवस्त याित ्कस्यावप जनस्य मतस्य 

ितमते । परन्त ुऄयं भािः ऄवधकतराणां जनानां जीिनं न स्पशृवत । भिवभः 

पिूमतनेष ुऄध्यायेष ुपवितं यत ्कथं स्िास््यसेिास ु वनजीकरण ंिधमते तथा च 

सिमकारीयाणां वचवकत्साियानां या वशवथिता दावयत्िहीनता च ऄवस्त तया 

कान्ता-हावकमशेख-ऄमन-सदृशानाम ् ऄत्यन्तं वनधमनानां जनानां कृते 

स्िास््यसेिाः ऄत्यन्तं काविन्येन िभ्यमानाः सवन्त आवत कृतम ्ऄवस्त । एते ते 

जनाः सवन्त ये बहुमलू्य-वनज-स्िास््य-सेिायाः व्ययं न सोढुं शक्निुवन्त । 

ऄनेन एि प्रकारेण पश्यन्त ु कावचत ् िदृ्धा मवहिा या गहृ े शोभनम ्

उपसेचनम ् ऄििेह ं िा वनमामवत महाव्यापारर-समहूानां यावन दीघामवण 

विज्ञापनावन िस्तवून विके्रतुं सवन्त तथा च तेषां पार्श्वे यावन ऄनेकावन 

संसाधनावन सवन्त तेषां परुतः दबुमितरा जायते तथा च स्पवधमतुं न ऄहमवत । 

स्िप्नायाः पार्श्वे ऄवप पयामप्त-संसाधनानां न्यनूता ऄवस्त ऄवप च ऄतः 

स्िकापामसस्य सस्यं प्ररोवहतुं धनाढ्यतः ऋण ं स्िीकरणीयं भिवत। एतद ् एि 

कारणम ् ऄवस्त यत ् तया स्िीयम ् उत्तम ं सस्यं न्यनूमलू्ये विके्रतव्यं भिवत । 

सम्पणू े दशे े वमिान्याः सदृशाः ऄनेका गहृ्यकममकयमः िक्षावधकाः मवहिाः 

सवन्त याः नैरन्तयेण पररश्रमपिूमकम ्ऄन्येषां गहृषे ुकायुं कुिमवन्त । तदनन्तरम ्

ऄवप ताः ऄपमावनताः भवितुं बाध्याः सवन्त यतोवह ताः संसाधनानाम ्

ऄभािात् स्िस्य वकमवप कायुं न कतुुं पारयवन्त । वनधमनता तथा च 

संसाधनानाम ्ऄभािः ऄद्यावप भारतीये समाज ेविषमतायाः ऄसमानतायाः च 

बहृत्तमेष ुकारणेष ुएकं कारणम ्ऄवस्त । 

ऄपरवस्मन ्पके्ष ऄसंारी-दम्पवतना संसाधनानाम ्ऄभािात ्ऄथिा न्यनूतायाः 

कारणात ्ऄसमानता न सोढव्या ऄभित ् । िास्तविकतायां यद्यवप तेषां पार्श्वे 

भाटकं दातुं पयामप्तं धनम ् असीत ् पनुरवप ते एकं भाटकगहृ ं प्राप्तुं अमासम ्

ऄवटतिन्तः । जनाः तेषां धममस्य कारणतः तेभ्यः गहृ ंदातुं वनषधें कृतिन्तः। 

मतािधकारमय बलम ्आतयतः भवान ्िकम ्

ऄवगच्छित ? िवषयेऽिमम परमपरं चचाुं 

कुवषन्तु । 
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ऄनेन एि प्रकारेण विद्याियस्य ऄध्यापकाः ओमप्रकाश-िाल्मीवकना एतस्मात् 

कारणात ् विद्याियस्य क्रीडाके्षत्रस्य स्िच्छतां काररतिन्तः यतोवह सः दवितः 

असीत ्। भिवभः ऄवस्मन ्एि पसु्तके पवितम ्ऄवस्त यत ् 

मवहिावभः करणीयावन कायामवण प्रायः परुुषाणां कायामणां तिुनायाम ् ऄकायामवण 

एि गण्यन्ते। एतैः सिवः सह वक्रयमाणस्य भदेभािस्य प्राथवमकं कारणम ् एतद ्

असीत ् यत ् ते कस्यवचत ् सामावजक-सांस्कृवतक-पषृ्ठभवूमतः असन ् ऄथिा ताः 

मवहिाः असन।् धमम-जावत-विङ्गादयः कावनचन महत्त्िपूणामवन कारकावन सवन्त 

येषाम ्अधारेण ऄद्यावप भारते जनैः सह ऄसमानतायाः व्यिहारः वक्रयते ।  

वनधमनता  मानिीयगररम्णः ऄभािः ऄवप च काञ्चन विवशष्टान ्  समदुायान ्प्रवत 

ऄपमानसदृशावन कारकावण प्रायः एतादृशने वमवश्रतरूपेण परुतः अयावन्त यत ्

एतस्य त्यस्य वनधामरण ंकविनं भिवत यत ् कुत्र एकप्रकारका ऄसमानता समाप्ता 

भिवत तथा च कुत्र ऄपरा ऄसमानता प्रारभते । भिवभः पवितम ् ऄवस्त यत् 

दवितास ुमवुस्िमबाविकास ुऄध्ययनस्य मध्ये एि त्यकॄ्तणां सङ््या ऄत्यवधका 

ऄवस्त । एषा वस्थवतः वनधमनतायाः सामावजक्यः ऄसमानतायाः च कारणात ्तथा 

च एतेषां समदुायानां कृते सम्यक्-विद्याियीयानां सुविधानां च ऄभािसदृशानां 

कारणःै उत्पन्ना ऄवस्त  । 

समानतायाः कृते सङ्घषषः 

सम्पणू े विर्श्वे समग्रेष ु समदुायेष ु ग्रामेष ु नगरेष ु भिन्तः द्रष्टिन्तः स्यःु यत ् केचन 

जनाः समानतायै कृतसङ्घषामणां कारणात ्सम्मानरूपेण पररचीयन्ते । एते ते जनाः 

सवन्त ये अत्मना सह ऄथिा स्िस्य परुतः कृतस्य भदेभािस्य विरोधे अन्दोिनं 

कृतिन्तः। ियम ्एतेषां सम्मानम ्एतस्मात ्कारणाद ्ऄवप कुममः यतोवह एते प्रत्येकं 

जनं तस्य मानिीय-गररम्णा सह स्िीकृतिन्तः तथा च सदिै एतं धममस्य समदुायस्य 

च अधारेण न दृष्टिन्तः । एतादृशान ्जनान ्जनाः महता विर्श्वासेन स्िसमस्यानां 

समाधानाथमम ्अह्वयवन्त । 

भारते आयं कावचत ्िास्तविकता ऄवस्त यत ्ये 

वनधमनाः सवन्त सामान्यतः दविताः 

अवदिावसनः तथा च मवुस्िम-समदुायस्य  ये 

जनाः सवन्त ऄवप च तेष ु ऄवप विशषेतः 

मवहिाः सवन्त । 

 

2001 आवत िषमस्य जनगणनायाः ऄङ्काः 

ज्ञापयवन्त यत ् ऄस्माकं जनसङ््याया ं 48 

प्रवतशतं मवहिाः सवन्त,13 प्रवतशतं 

मवुस्िमजनाः सवन्त 16 प्रवतशतं दविताः 

सवन्त तथा च 8 प्रवतशतम ् अवदिावसनः 

सवन्त । 

 

 

 

 

 

 

 

 

िकं भवन्तः मवमय पररवारे समुदाये ग्रामे 

ऄथवा नगरे कमयिचत ्एतादृशमय जनमय 

िवषये िचन्तियतंु शक्नुविन्त यमय भवन्तः  

एतदथुं  सम्मानं कुवषिन्त यतयिह सः 

न्यायाथुं समानतायै च सङ्घषुं कृतवान ्? 
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प्रायः समानतायाः कमवप विवशष्ट ं विषयम ् ऄवधकृत्य सङ्घषमशीिाः जनाः समाज े

कावञ्चत ्विवशष्टा ंप्रवसवदं्ध प्राप्निुवन्त यतोवह समतायाः सङ्घष ेबहिः जनाः तेषां समथमनं 

कुिमवन्त । भारते एतादृशानाम ् ऄनेकेषां सङ्घषामणां स्मरण ं कतुुं शक्यते यत्र जनाः 

एतादृशीनां समस्यानां समाधानाथुं सङ्घषममागुं वचतिन्तः यान् विषयान ्ते महत्त्िपणूामः आवत 

वचवन्ततिन्तः। पञ्चमाध्याये भिन्तः पवितिन्तः यत्कथं कैः च उपायैः समानतायाः कृते 

मवहिानाम ् अन्दोिनं स्िरूपं प्राप्तिान ् । मध्यप्रदशेस्य तिा-मत्स्यसङ्घः एतादृशम ् एि 

ऄपरम ्उदाहरणम ्ऄवस्त यत्र जनाः स्िस्य ऄवधकाराथमम ्अन्दोिनं कृतिन्तः। एतादृश्यः 

समस्ताः सङ्घषमगाथाः ऄस्माकं पार्श्वे सवन्त यास ु धमूदवण्डकायाः श्रवमकाः धीिराः 

कृषकाः पणमकुटीर-वनिावस-समहूाः च नैकप्रकारेण न्यायाथुं सङ्घषुं कृतिन्तः । एतादृशाः  

समस्ताः प्रयासाः ऄवप ऄस्माकं परुतः सवन्त यत्र जनैः सङ्घीभयू संसाधनानाम ् उपरर 

वनयन्त्रण ंकतुुं सहकारर-सङ्घटनावन रवचतावन ।  

तवा-मतमयसङ्घः 

यदा िनस्य महावन्त के्षत्रावण पशनूां कृते ऄभ्यारण्यरूपेण घोवषतावन भिवन्त तथा च 

विशािानां जिबन्धानां वनमामण ं वक्रयते तदा सहस्रं जनाः विस्थावपताः भिवन्त  । 

समस्तग्राम-िावसवभः स्िग्रामाः गहृावण च पररत्यज्य कुत्रवचत ् ऄन्यत्र नतूनावन गहृावण 

वनमामवपतव्यावन भिवन्त तथा च नतूनप्रकारेण स्िजीिनस्य अरम्भः करणीयः भिवत ते 

तथा कतुुं बाध्याः वक्रयन्ते ।  एतेष ु विस्थावपतेष ु ऄवधकतराः जनाः वनधमनाः भिवन्त । 

नगरीयके्षते्रष ुऄवप ते वनिासाः यत्र वनधमनाः वनिसवन्त ते ततः ऄपसायमन्ते । एतेष ु केचन 

नगरस्य बाह्यके्षते्रष ुपनुः स्थाप्यन्ते। एतस्यां सम्पणूामयां प्रवक्रयायां न केििं विस्थावपताना ं

जनानाम ् अजीविकायाः साधनावन प्रभावितावन भिवन्त ऄपरञ्च नगरेष ु वस्थतेभ्यः 

विद्याियेभ्यः दरूतायाः कारणात ् एतेषां वनधमनानां बािकानाम ् ऄध्ययनम ् ऄवप प्रायेण 

गभीररूपेण प्रभावितं भिवत। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तवा-नद्ाः जलाशयः 
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जनानां समदुायानां च विस्थापनम ् ऄस्माकं दशे े एकस्याः महत्याः समस्यायाः रूपं 

धतृिान ् ऄवस्त । एतास्याम ् ऄिस्थायां कदावचत ् जनाः सङ्घीभयू एतविरुदध््य 

सङ्घषामथुं परुतः अयावन्त । दशे े एतादृशावन बहूवन सङ्घटनावन सवन्त यावन 

विस्थावपतानां वहताथुं सङ्घषुं कुिमवन्त । 

एतिममन ् ऄध्याये वयं तवा-मतमयसङ्घमय िवषये पििष्यामः यः धीवराणां 

सहकाररसिमतीनां कश्चन सङ्घः ऄिमत तथा च सतपुाायाः वने्यः 

िवमथािपतजनानाम ्ऄिधकाराथुं युद्ध्यते। 

वछन्दिाडा-जनपदस्य महादिे-पिमत-उपत्यकाभ्यः प्रिहन्ती तिानदी होशङ्गािादे 

नममदया सह मवेितुं बैतिू आवत स्थानतः भतू्िा अयावत । तिा-नद्याः उपरर कस्यवचत ्

जिबन्धस्य वनमामण ं1958 तमे िष ेअरब्धं तथा च 1978 तम ेिष ेपवूतुं गतम।् िनस्य 

महता भागने सह एि ऄत्यवधकमात्रया कृवषभवूमः ऄवप जिबन्धे वनमग्ना जाता यतः 

िनिावसनः स्िस्य सिमस्ि ंनष्टीकृतिन्तः। एतेष ु केचन विस्थावपताः बन्धस्य पार्श्वमस्थेष ु

के्षते्रष ु वस्थत्िा न्यनूमात्रया कृवषकायुं तथा च मत्स्यग्रहणस्य व्यिसायः अरब्धः।  

एतत्सिुं कृत्िा ऄवप ते ऄत्यल्पमिे ऄजमवयतुं पारयवन्त स्म ।  

 

नद्ाः उपरर जलबन्धः एतादृशे मथाने िनमीयते यत्र ऄिधकमात्रया 

जलमय एकत्रीकरणं भिवतंु शक्नुयात।् ऄनेन प्रकारेण एकः 

जलाशयः जायते तथा च यथा यथा तिममन ् जलं पूणुं भवित 

भूमेः िकिञ्चत ् महतषेत्रं जले िनमग्नं भवित। आतथम ् एतममात ्

कारणात ्  भवित यतयिह नद्ाः उपरर िनिमषतमय बन्धमय िभितः 

उच्चतरा भवित तथा च तमयाः सङ्गृहीतं जलं दीघाषिण षेत्रािण 

यावत ् प्रिथतं भवित। एतत ् िचत्रम ् उतराखण्ामथमय ििहरीबन्धे 

िनिमषते सित जलिनमग्नमय षेत्रमय ऄिमत। एतमय जलबन्धमय 

कारणतः पुरातनं ििहरीनगरं तथा च शतं ग्रामाः, येषु केचन 

पूणषतः केचन च अिंशकरूपेण जले िनमग्नाः जाताः। प्रायः लष ं

जनाः िवमथािपताः जाताः । 

 

1994 तम े िष े सिमकारः तिा-बन्धस्य क्षेत्रे मत्स्य-ग्रहणस्य कायुं वनज-

संवित्कवममणः ऄवपमतिान ् । एतैः संविदा-कवममवभः स्थानीयाः जनाः कायमतः 

पथृक्कृताः तथा च बाह्यके्षत्रतः ऄल्पधनग्रहीतारः श्रवमकाः अनीताः । एते 

संविदा-कवममणः स्िस्य मल्िान ् अहूय ग्रामिावसनः भावयतिन्तः तथा च 

तेभ्यः ग्रामिावसभ्यः अह्वानावन ऄवप दत्तावन यतोवह जनाः ततः ऄपगन्तुं 

सज्जाः न असन्। ग्राम्यजनाः सङ्घीभयू वनवितिन्तः यत ् स्िावधकाराणां 

रक्षाथुं ते सङ्घषुं कररष्यवन्त तथा च आतः विचविताः न भविष्यवन्त। ऄनेन 

प्रकारेण तिा-मत्स्यसङ्घस्य रचना जाता । 

 

तवा-मतमयसङ्घमय िवषयः कः असीत?् 

ग्रामवािसनः एतमय सङ्घमय िनमाषणमय 

अवश्यकतां कथम ्ऄनुभूतवन्तः? 

िकं भवन्तः िचन्तयिन्त यत ् तवा-

मतमयसङ्घमय साफल्यमय कारणम ्

असीत ् ग्रामीणानां व्यापक-सङ््यायां 

सहभािगता? एतिममन ् सन्दभे पङ्ििद्वयं 

िलखन्तु? 
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निसङ्घवटतेन तिा-मत्स्यसङ्घने (टी.एम.एस.) सिमकारतः याचना कृता यत ्जनाना ंजीिन-वनिामहाथुं बन्धे मत्स्यग्रहणस्य यत ्

कायमम ् ऄवस्त तत ् कायुं कतुुं तेषां कृते ऄनमुवतः भिेत ् । एताम ् ऄवभयाचनां 

कुिमन्तः ते जनाः राजमाग े 

 

ऄिरोधं जवनतिन्तः । तेषां विरोधं प्रवतरोधं च दृष््टिा सिमकारेण सम्पणूामयाः 

समस्यायाः समीक्षाथुं कावचत ् सवमवतः रवचता ।  सवमवतः ग्रामिावसनां 

जीिनवनिामहाथुं तेषां कृते मत्स्यग्रहणस्य ऄवधकारस्य ऄनशुंसां कृतिती । 1996 

तम े िष े मध्यप्रदशेसिमकारः वनधामररतिान ् यत ् तिा-जिबन्धस्य जिाशयेभ्यः 

मत्स्यग्रहणस्य ऄवधकारः ऄत्रत्यानां विस्थावपतानां कृते एि दास्यते । ियोः 

मासयोः ऄनन्तरं सिमकारः तिामत्स्यसङ्घाथुं जिबन्धे मत्स्यग्रहणाथुं 

पञ्चिषामणाम ्ऄनुबन्धं दास्यवत आवत स्िीकृतिान।् ऄनेन प्रकारेण जनिरीमासस्य 

वितीये वदनाङ्के 1997 तम े िष े तिाक्षेत्रस्य 33 ग्रामाणां जनानां कृते नतूनिषुं 

सम्यग-्ऄथेष ुप्रारब्धम ्। 

तिा-मत्स्यसङ्घने सह सम्बद्धतां कृत्िा धीिराः नैरन्तयेण स्िस्य धनस्य अये 

िवृदं्ध कृतिन्तः । एतद ्एतस्माद ्कारणाद ्ऄभतू ्यतोवह ते  एकां सहकाररसवमवतं 

रवचतिन्तः या गहृीतमत्स्यानां प्रत्येकं राशःे उवचतमलू्यं साक्षात ् तेभ्यः यच्छवत । 

एषा सहकाररसवमवतः ऄनन्तर-प्रवक्रयायाम ् ऄवप सवम्मविता भिवत । सम्पणूाम 

सामग्री विपवण ंप्राप्नयुात ्तथा च तत्रावप उवचतं मलू्यं प्राप्नयुात ्एतत ्सवमतेः एि 

कायमम ् ऄवस्त । एते धीिराः ऄधनुा पिूामपेक्षया वत्रगवुणतम ् ऄजमयवन्त । तिा-

मत्स्यसङ्घने जािं के्रतुं तथा च तस्य सरुक्षाथुं धीिराणां कृते ऋणदानस्य ऄवप 

व्यिस्था कृता ऄवस्त । मत्स्यानां कृते सम्यक् अयस्य प्राप्त्या सह तिा-

मत्स्यसङ्घने एतस्य विषयस्य ऄवप व्यिस्था कृता ऄवस्त यत ्जिाशये मत्स्याः 

ऄत्र वचत्रे टी.एम.एस. आवत सवमतेः सदस्याः 

कवस्मंवित् प्रदशमने विरोधं कुिमन्तः सवन्त 

ऄिममन ् िचते्र सहकारर-सिमतेः कािचत ्

सदमया मतमयानां तयलनं कुवषती ऄिमत। 

 

िकं भवन्तः मवजीवने िकिञ्चत ् एतादृशम ्

उदाहरणं ममतुुं शक्नुविन्त यिममन ् केनिचत ्

जनेन ऄथवा कैिश्चत ् जनैः िमिलतवा 

ऄसमानतायाः कािचत ् िमथितः पररवितषता 

मयात?् 
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सम्यक्प्रकारेण िधेरन ्। टी.एम.एस आवत संस्था सिषेां परुतः आद ंत्यम ्उपस्थावपतिती यत ्जनाः यदा अजीविकायाः ऄवधकारं 

प्राप्निुवन्त तदा ते उवचत-प्रबन्धनस्य गणुःै ऄवप समवन्िताः भिवन्त ।  

भारतस्य संविधानं- कवित ्जीिन ्ऄवभलेखः 

न्यायस्य कृते कस्यवचत ् अन्दोिनस्य समानतायाः च कृते गीत-माध्यमने 

कविता-माध्यमने च याः  समग्राः प्रेरणाः भिवन्त तास ु यः कवित ् भािः 

ऄन्तवनमवहतः भिवत सः मनषु्यस्य समतायाः एि भिवत । भिन्तः जानवन्त 

एि यत ् भारतस्य संविधानं सिामन ् ऄस्मान ् समानरूपेण मन्यते । दशे े

समतायाः कृते जातान्दोिनावन सङ्घषामः च  प्रायः संविधानस्य अधारेण 

एि समतायाः न्यायस्य च चचाुं कुिमवन्त । तिा-मत्स्यसङ्घस्य धीिराणाम ्

अशायाः अधारः ऄवप संविधानस्य यावन प्रािधानावन सवन्त तावन एि 

सवन्त । स्ििातामयां नैरन्तयेण ते संविधानस्य एि चचाुं कुिमवन्त एतस्मात ्ते 

संविधानम ् एतादृशस्य जीिद-्ऄवभिेखस्य रूपेण प्रयोगं कुिमवन्त यः 

िास्तविकतायाम ्ऄस्माकं जीिने वकवञ्चत ्ऄथुं धारयवत ऄथामत ्साथमकम ्

आवत ितमते । िोकतन्ते्र बहिः जनाः समदुायाः च नैरन्तयेण एतस्यां वदवश 

ऄसमानतायाः िवरयधे रचनातमक-ऄिभव्यििः 

                                                               

केचन जनाः ऄसमानतायाः िवरयधे यािन अन्दयलनािन भविन्त 

तेषु भागं गृह्णिन्त ऄपरे च  

केचन जनाः ऄसमानतायाः िवरयधे मव-लेखन्याः,मव-ध्वनेः, 

नृतयमय, सङ्गीतमय, ऄन्यकलानां च प्रययगं सवषकारमय 

ध्यानमय अकषषणाय, कुवषिन्त । लेखकाः गायकाः नतषकाः 

ऄन्ये च कलाकाराः ऄिप ऄसमानतायाः िवरयधे ऄममाकं 

िवरयधे यः सङ्घषषः जायते तिममन ् सिियरूपेण मव-दाियतव ं

िनवषहिन्त। प्रायः किवताः गीतािन कथाः च न केवलम ्ऄममान ्

पे्ररयिन्त ऄिपतु तािन सवाषिण ऄिप समानतायाः िवषये 

ऄममाकं िवश्वासं दृढीकुवषिन्त । तािन न ऄममान ्पे्ररयिन्त ऄिपतु 

सम्यिग्दिश चिलतुम ्ऄिप ऄममान ्िशषयिन्त ।   

ऄत्र प्रस्ततुम ् आद ं गीतं विनयमहाजनेन सचूनायाः 

ऄवधकारस्य ऄवभयाने विवखतम ्ऄवस्त । 

मम ज्ञातुम ्ऄवधकारः  

ऄरे! मम मवप्नाः ज्ञातुम ्ऄिधकृताः सिन्त...  

िकमथषम ् एते दशके्यः तु्रििन्त एते िकमथुं 

चररताथाषः न भविन्त  

ऄरे!मम हमतौ ज्ञातुम ्ऄिधकृतौ मतः...  

िकमथषम ् एतौ वषे्यः ररिौ मतः, एतौ ऄद्ािप 

कायषिवरिहतौ मतः 

मम पादौ एतद् ज्ञातुम ्ऄिधकृतौ मतः  

िकमथुं ग्रामे ग्रामे पदाितः गमनीयं भवित, 

िकमथुं बसयानं नािमत। 

भय! मम बभुुषा एतद् ज्ञातुम ्ऄिधकृता वतषते 

 िकमथषम ् ऄन्नभण्ाारेषु ऄन्नािन नष्टीभविन्त, 

मतकृते मुिष्टमात्रम ्ऄिप ऄन्नं नािमत । 

मम वृद्धा माता एतद् ज्ञातुम ्ऄिधकृता ऄिमत...  

िकमथुं तमयै औषधगुिलकायाः सचू्यौषधमय 

परिकायाः व्रिणते सित सीवनमय च व्यवमथा 

नािमत । 

भय! मम बालाः एतद् ज्ञातुम ्ऄिधकृताः सिन्त.. 

िकमथषम ्ऄहयरातं्र ते श्रमं कुवषिन्त िकमथुं तेषाम ्

ऄध्ययनाथुं शालायाः व्यवमथा नािमत। 

उपयुषिे गीते भवते का पङ्ििः ऄरयचत?् 

भय!मम बभुषा एतद् ज्ञातुम ् ऄिधकृता ऄिमत” 

आित पङ्िेः कवेः अशयः कः भिवतंु 

शक्नयित?  

िकं भवन्तः मवभाषया मवषेते्र प्रचिलतं िकमिप 

गीतम ् ऄथवा कामिप किवतां कषायां 

श्रावियतंु शक्नुविन्त यिममन ्यमयां वा मनुष्यमय 

समतायाः गररम्णः वा वणषनं लभेत। 
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प्रयासं कुिमवन्त यत ् िोकतन्त्रस्य के्षतं्र िधेत 

ऄवप च ऄवधकाद ् ऄवधकेष ु विषयेष ु

समानतायाः अनयनस्य या अिश्यकता 

ितमते ताम ्अिश्यकतां स्िीकुयामत ्।   

समतायाः  मलू्यं िोकतन्त्रस्य केन्द्र ेऄवस्त । ऄवस्मन ्पसु्तके ियं काञ्चन ्विषयान् 

द्रषु्ट ंप्रयासं कृतिन्तः ये िोकतन्त्रस्य मिूभािस्य कृते अह्वानम ् 

उत्पादयवन्त । यथा भिवभः पवितं दशेस्य स्िास््यसेिानां वनजकरणं, सञ्चार-

माध्यमषे ु व्यािसावयक-समहूानां िधममानः प्रभािः वनयन्त्रण ं च, मवहिावभः यः 

श्रमः वक्रयते तस्य न्यनूमलू्यङ्कनं, कापामसस्य कृषकाणाम ् अये िदेृ्धः ह्रासः, - 

एतावन सिामवण िोकतन्त्रस्य कृते अह्वानावन सवन्त । एते ते विषयाः सवन्त 

प्रत्यक्षतः वनधमनान ्प्रभाियवन्त तथा च समाज ेउपेवक्षतसमदुायैः यकु्ताः सवन्त । एते 

दशे ेसमावजक-अवथमक-समानतावभः सम्बद्धाः सवन्त । 

िोकतन्त्रस्य कृते समता तथा च तस्याः कृते सङ्घषमः वकवञ्चत ्महत्त्िपणूुं तत्त्िम ्

ऄवस्त । व्यवक्तसमदुाययोः स्िावभमानः तथा च गररमा ऄवप तदिै स्थातुं शक्नोवत 

यदा तेषां पार्श्व ेस्िस्य पररिारस्य च सिामः अिश्यकताः परूवयतुं पयामप्तसंसाधनावन 

स्यःु तथा च तैः सह कविद ्भदेभािः न स्यात् । 

 

2001 तम े िष े िखनिनुगरे 1500 

तः ऄवधकाः जनाः, मवहिाः 

ऄवधकृत्य याः वहसंा भिवत  तस्याः 

विरोधं कतुुं न्यायगोष््ठयाम ्एकवत्रताः 

जाताः। तस्यां न्यायगोष््ठयां प्रवतवष्ठत-

मवहिानां कावचत ् वनणामयकमण्डिी 

रवचता तथा च तावभः न्याधीशानां 

भवूमकायाः वनिमहण ं कुिमतीवभः, 

मवहिा-सम्बवन्ध-वहसंायाः 

पञ्चदशभ्यः ऄवप ऄवधक-

प्रकरणानां श्रिण ंकृतम ्। जनाः एतां 

िास्तविकतां प्रकाशपथम ् अनेतुं 

साहाय्यं कृतिन्तः यत ् ऄवधवनयम-

प्रवक्रयायां गहृ्यवहसंायाः विरोधे 

न्यायस्य याचनाः कुिमत्यः मवहिाः 

वकयन्तम ् ऄल्पम ् एि सहयोग ं

प्राप्निुवन्त । 

 

 

समानतायाः कृते जनानां सङ्घषे 

ऄममाकं संिवधानमय कीदृशं 

दाियतवं भिवतंु शक्नयित? 

िकं भवन्तः किममंिश्चत ्लघुसमूहे 

समानतायाः कृते िकिञ्चत ्

सामािजकिवज्ञापनं सज्जीकतुुं 

शक्नुविन्त। 
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सचूनायाः ऄधधकारः Right to information (R T I) 

सचूनायाः ऄधधकारः  

सचूनायाः ऄधधकार-ऄधधधनयमस्य मलूम ् उद्दशे्य ं नागराणा ं सशधिकरणम ् ऄधस्ि , सर्वकारस्य क्रिया-कलापषे ु

पारदर्शशिायाः उत्तरदाधयत्र्स्य च र्धवन,ं भ्रष्टाचारस्य र्ारण,ं लोकिन्त्र ंजनसरे्ाय ैकृिसङ्कल्प ंकिुुं सज्जीकरणम ्। 

भर्न्त्िः सचूनायाः ऄधधकारस्य उपयोग ं कृत्र्ा सर्वकारस्य धर्धर्धाना ं क्रिया-कलापाना ं धर्षय े अर्श्यकीं सचूना ं

प्राप्ु ंशकु्नर्धन्त्ि । 

सूचनाधधकार-ऄधधधनयमस्य प्रयोग-धर्धधः  

 

अर्ेदन ंसामान्त्य-पृष्ठ ेकिुुं शक्यि े । भर्न्त्िः एिि ्अर्देन ंशलु्क-सधहि ंसम्बधन्त्धिस्य धर्भागस्य सचूनाधधकाररण े

(PIO) प्रषेयन्त्ि ु। एिि ्अर्देन ंभर्न्त्िः परालयस्य माध्यमने ऄधप प्रषेधयिु ंशकु्नर्धन्त्ि । 

अरे्दन-शुल्कम् 

केन्त्र-सर्वकारस्य धर्भागःै सम्बधन्त्धि-धर्षयषे ु भर्धभः १० रूप्यकाधण अर्देन-शुल्क-रूपेण दयेाधन भधर्ष्यधन्त्ि । 

िि ्शलु्कं प्रस्ििुधन-माध्यमने धनादशे-माध्यमने परादशे-माध्यमने (पोस्टल-ऑर्वर) ऄथर्ा धर्त्तकोशीय-दयेादशे-

माध्यमने ऄधप दािु ंशक्यि े। राज्यसर्वकारस्य धर्भागाना ंकृि ेएिि ्शलु्कं पथृक् ऄधस्ि ।  
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