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देशातील 
माओवादावर आता क� �य गहृमं�ी अ�मत शाह यांनी आपलं ल�य क� ��त केलं 



आहे. स�या या माओवा!या"ंवरोधातील अ�भयानावर त ेनाराज आहेत. 
माओवा!यांची सम(या समळू न+ट कर-यासाठ/ नवी योजना 0यांनी आखल 
आहे. यासाठ/ 0यांनी माओवा!यांच ेअ2ड ेसंपव ूशकत नसले4या सरु6ा दलांची 
मा�हती माग"वल आहे. गहृमं7यां या आढावा बठैक;त क� �य पॅरा�म�लटर फोस>, 
क� �य गु?तचर यं�णा आAण पाच राBयांतील सरकार अCधकाD यांचा समावेश 
होता. Eबहार, झारखंड आAण महारा+Gात ये0या उIहाJयापयKत माओवा!यां या 
बालेLक44यांना संपव-याचं ल�य ठेव-यात आलं आहे. 
माओवा�या�ंवरोधातील कारवायांवर क�  !य गहृमं$ी नाराज 

सीपीआय या (माओवाद) दM6ण Nयरूोकडून �द. २ नोOह�बर रोजी जाहर वPतOय 
केलं गेले क;, छRीसगढम�ये नोOह�बर २०२०पासनू जून २०२४ दरSयान ‘Tहार-३' 
नावा या कारवाईची एक योजना आखल गेल आहे. ‘माओवाद संप"व-या या 
W+टने सवा>Cधक ल6 हे छRीसगढवर क� ��त कर-यात आलं आहे. �द4लत 
झाले4या बठैक;नंतर लगेचच पोलस अCधकार "वजयकुमार हे ब(तरमधील 
पXरि(थतीची समी6ा कर-यासाठ/ राBय आAण क� �ा या पोलस अCधकाD यांना 
भेट-यासाठ/ सकुमाला गेले होते. 0याचबरोबर गहृमं7यांनी राBय आAण क� �य 
पो�लसांना पर(परांम�ये चागंला ताळमेळ ठेव-यास साCंगतलं आहे. माओवाद हे 
चीनने भारता"व[!ध चाल"वलेले य!ुध आहे. भारतीय सIैय लडाखम�ये चीनचा 
उRम मकुाबला करत आहे. परंत,ु म�य भारताम�ये चाललेले माओवाद "वरोधी 
अ�भयान थंड पडले आहे. वेगवेगळी राBय वेगवगेJया कारणांमळेु याकड ेफारसे 
ल6 देत नाहत आAण पोलस आAण अध>स\ैनक दल आ]मक कारवाई करायला 
फारशी तयार �दसत नाह. 
माओवादाला ध&का दे�याचा �य(न 

मे २०१४ - मे २०१९म�ये गहृमं�ालयाने माओवादाला धPका दे-याचा Tय0न 
केला. दहा Tातंातील ४०० हून जा(त पोलस ठाणी मजबतू बन"व-यात आल. 



सरु6ा कम>चाD यांना मा�हतीची देवाणघेवाण कर-याकXरता २,२०० हून जा(त 
मोबाईलच ेटॉवर या भागाम�ये लाव-यात आले आहेत. सवा>त जा(त �हसंा 
होणाD या ३४ िज4`यामं�ये तीन हजारांहून जा(त Lकमीच ेर(त ेबन"व-यात आले. 
आणखी ५,४२२ Lकलोमीटरच ेर(त े३१ जानेवार, २०१८ पयKत बन"व-यात आले. 
या�शवाय सरु6ाकमaनाह या भागाम�ये नPक;च चागंल ग(त घालता येईल. 
मा�, माओवाद �हसंाचार थांबला नाह. 
अपयशाची कारणे 

माओवा!यांशी लढ-याकXरता अचकू आAण Oयापक रणनीतीची गरज आहे. 
अपयशाची काह अIय कारणेदेखील आहेत. माओवा!यां या बल(थानाचा 
अbयास व 0यासाठ/ T0यRुर तयार केले गेले नOहत.े जंगलाची अचकू मा�हती, 
वनवासींची सामािजक व�ैश+cये, यांचा अbयास नOहता. माओवा!यां या तळावर 
ह4ले, 0यांचा दाdगोळा, अIनधाIय आAण अथ>परुवठा थांबवला गेला नाह. 
माओवा!यांवर जलद व अचानक ह4ले कdन लढाई िजंकणे गरजेच ेहोत.े पण, 
सगJया राBयात एकाच वेळी मोहम सdु झाल नाह. अबझुमाड व घनदाट 
जंगल माओवाद लप-यासाठ/, T�श6णासाठ/ वापरतात. \तथे �शdन आ]मक 
कारवाया कर-यासाठ/ पोलस, अध>स\ैनक दले तयार नOहती. पोलस अCधकार 
माओवादe(त भागात यायला तयार नOहत.े माओवा!यांच ेडावपचे, संघटना आAण 
लढ-याची प!धती पो�लसांपे6ा जा(त चागंल आहे. माओवाद T�श6णाबाबतह 
पो�लसांपे6ा चार पावले पढेु आहेत. राBयक0याKना, नोकरशाहला आAण वXर+ठ 
पोलस नेत0ृवाला माओवा!यांशी लढ-याच ेखास T�श6ण ज[र आहे. अनेक 
राBय सरकारांनी माओवा!यांसमोर शरणागती प0करल आहे. बहुतेक राBय 
सरकारचा T\तसाद ‘वायफळ बडबड; पण कृती शIूय’ असा होत आहे. माओवाद 
धोरण जाहर कर-यास बहुतके राजक;य प6 घाबरतात. राजक;य प6 आप4या 
सोयीTमाणे आAण मतपेट या राजकारणामळेु माओवादा"व[!ध फारसे बोलायला 
तयार नसतात. बगंाल, Eबहार, झारखंड, ओfडशा सरकारे चपुचाप बसल आहेत. 



अपयशा या आले4या सगJया कारणांचा "वचार आAण "वgलेषण कdन सरु6ा 
दलांनी आपले \नयोजन आAण अंमलबजावणीम�ये बदल केला पा�हजे. 
अंमलबजावणी कर�याची जबाबदार! पोल!स, अध,स.ैनक दलांची 
गहृमं�ी हे आ]मकर0या माओवा!या"ंव[!ध कारवाई करा, असे सांगतात. मा�, 
अंमलबजावणी कर-याची जबाबदार ह पोलस आAण अध>स\ैनक दलांची आहे. 
याम�ये कमतरता आहे. पोलस आAण अध>स\ैनक दलाच ेबहुतके नेत0ृव हे 
ऑLफस मjुयालय Lकंवा कंGोल dमम�ये बसनू नेत0ृव करते. 0यामळेु जवान 
जंगलाम�ये जा-याकXरता परेुसे तयार नसतात. श(�धार माओवा!यांची संjया 
दोन ते तीन हजार एवढ असावी. दंडकार-य जंगलात माओवा!यांच ेखंडणी 
राBय अजूनह सdु आहे. 0यांना पशैाची काह कमतरता नाह. या�शवाय 0यांना 
दा[गोJयाची मदत केल जाते. Sहणजेच पसेै, श(�, दा[गोळा याबाबत 
माओवा!यांना स�या कोणतीह कमी नाह. माओवादा"व[!ध सरकारने 
बहुआयामी अ�भयान सdु केले. \नयोजन उRम होत.े पण, अंमलबजावणी 
असमाधानकारक होती. माओवा!यांचा Eबमोड कर-याकXरता 0याचं ेडावपेच, 
संघटना आAण लढ-या या प!धती"वषयी पणू> मा�हती असणे ज[रच ेआहे. 
माओवा!यांची बल(थाने काय आहेत, 0यां या कमजोD या काय आहेत, 
माओवा!यांच ेTमखु तळ कुठे आहेत, 0यांचा दा[गोळा, अIनधाIय व पशैाचा 
परुवठा थांबवायला काय केले पा�हजे, हे सगळे समजून घेतले पा�हजे. Bया 
जंगलात लढाई करायची, 0या"वषयी अचकू भौगो�लक मा�हतीह आवgयक आहे. 
0यांचा श(� ेआAण दा[गोळा परुवठा थांब"व-यासाठ/ सरु6ा सतक>  बनवावी 
लागेल. या�शवाय माओवाद, दहशतवाद आAण ईशाIय भारतातील बडंखोर 
यां यातील संगनमत तोडावे लागेल. आज सरु6ा दलाची संjया कमी नाह. पण, 
दोन लाखांहून जा(त ताकद असले4या जवानांनी आAण पो�लसांनी एक� एकाच 
वेळेस आ]मण केले पा�हजे. 0यांनी जंगला या आत जाऊन \तथे असले4या 
माओवा!यांचा शोध mयायला हवा. िजथे माओवाद लपले आहेत अशी मा�हती 



�मळत,े \तथे 0या गावांना Lकंवा व(0यांना वढेा घालनू शोधमोहम राब"वल 
पा�हजे. माओवा!यां या जंगलात कारवाया थांब"व-याकXरता 0यां या Gे\नगं 
कॅSपवरती, अ ॅड�मन(Gे�टOह कॅSपवर ह4ले करावे लागतील. 
अ/धका0 यांनी जंगलात जाऊन नेत(ृव कराव े

माओवादा"वरोधी अ�भयानाकXरता हजारो जवान अर-यात पाठ"व-यात येतात. 
0यां या हाती फारसे काह लागत नाह. या अपयशामागे अ�भयानातील 
अCधकाD यांचा घाबरटपणा आहे. या अCधकाD यांची भ�ूमका (वत: या जी"वताला 
सांभाळ-याची असत.े फPत \नयोजन करणे, माओवा!यांकडून पोलस मारले 
गे4यावर n!धाजंल वाहणे, आCथ>क मदत घो"षत करणे, अ\तXरPत मदत 
पाठ"व-याच ेआgवासन देणे Sहणजे माओवादाचा Eबमोड नOहे. माओe(त 
राBयांम�ये माओवा!यां या "वरोधात सहकाय> T(था"पत करणे आवgयक आहे. 
"वशषेत: सीमेला लागनू असले4या राBयांम�ये कारवाईबाबत ससु�ूता असणे 
आवgयक आहे. संवेदनशील भागातंील पोलस ठा-यांची स�ू ेTामाAणक 
अCधकाD या ंया हातात सोपवायला हवीत. 
 माओवादा�व2�ध लढ�यासाठ� देश एक झाला पा6हजे 

क� �य गहृमं7यांनी उपायां या अंमलबजावणीचाह गांभीया>ने पाठपरुावा करावा. 
घोषणा उRम आहेत, पण, 0यांची अंमलबजावणी कधी होणार? माओवा!यांचा 
Eबमोड कर-यासाठ/ क� �य गहृमं�ालया या माग>दश>नाखाल संयPुतर0या कारवाई 
कर-यात यावी. शातंता T(था"पत कर-यास बराच कालावधी लागेल. पण, 
कणखर राजक;य इ छाशPती व सरु6ा दलांकडून होणार कठोर कारवाई, यांमळेु 
माओवा!यांचा Eबमोड करणे नPक;च शPय होईल. राजक;य प6, पोलस दलाने 
एक� येऊन माओवाद संप"व-यासाठ/ एक काय>]म तयार करावा. पोलस दलाच े
आध\ुनक;करण केले पा�हजे. वनवासींना मदत करणारे कायदे हवेत. राBय 



कारभार चागंला हवा व सामाIय नागXरकानंी पो�लसांच ेकान व डोळे बनायला 
हवे. या सव> गो+ट असतील तर आपण ह लढाई िजंकू शकू. 
अपे78त यश न 9मळा;यास या मो6हमेची स$ू ेल�करा=या हाती 
�द. २३ ए"Tल, २०१९ला देशाच ेत0कालन गहृमं�ी राजनाथ �सहं यांनी असे 
"वधान केले होते क;, “देशातील माओवाद हा २०२३ पयKत पणू>पणे आटोPयात 
आणला जाईल.” २००९ म�ये त0कालन गहृमं�ी पी. Cचदंबरम यानंी पण असेच 
"वधान केले होते क;, “माओवाद पढु या तीन वषाKत Sहणजेच २०१२ पयKत 
संप+ुटात येईल.” परंतु, तसे घडले नाह. Sहणून या वळेेला काय होईल, हे येणारा 
काळच सागेंल. मा�, एवढे नPक; क;, माओवादाच ेआOहान देशासमोर अनेक वषp 
असणार आहे. माओवा!यांचा Eबमोड कर-यासाठ/ क� �य गहृमं�ालया या 
नेत0ृवाखाल सdु असले4या कारवाईला २०२२ पयKत अपेM6त यश न �मळा4यास, 
या मो�हमेची स�ू ेल+करा या हाती दे-यात यावीत. 
 


