
�हसंक आंदोलनात सरु�ा सामा�य माणसांची, सरकार आणी खाजगी संपतीची 
सवा�त मोठा द�ुप�रणाम सामा�य माणसांवर  
रा�यक�या�च ेसवा�त मह�वाचे काम आहे सामा�य जनतेची सरु�ा करणे. �याकरता 
कायदा स�ुयव�था राखणारे पो�लस अजुन स�म कर�याची गरज आहे. गे�या काह� 
म ह�यांपासनू महारा$%ात आ'ण एकूण देशात  हसंाचारा)या घटना वाढ�या आहेत. या 
 हसंाचारात सवा�+धक बळी जातात ते सामा�य माणसांच.े ि�.या, लहान मलेु, �ये$ठ 
नाग0रक जे  हसंाचार घडत असले�या  ठकाणी अडकतात आ'ण ते मारहाण, जाळपोळ 
याला बळी पडतात. कामाक0रता बाहेर पडले�या लोकांना अचानक उसळले�या 
 हसंाचाराला बळी पडावे लागते. मग तो  हसंाचार भीमा कोरेगावचा  हसंाचार, 
औरंगाबादेतला ग5धळ असो, दधू आंदोलन, शतेकर� आंदोलन आ'ण आता मराठा 
आर�णातला  हसंाचार, याम7ये सामा�य माणसांची सरु�ा धो8यात आल� आहे. �यानी 
ह� आंदोलने पकुारले �यात शकेडो कोट� :पयांच ेनकुसान झाले आहे. सरकार� 
संप;ीच,ेरा�य प0रवहन)या बसेस, खाजगी वाहाने आ'ण खाजगी संप;ीच ेनकुसान झाले 
आहे. एसट� हे गर�ब सामा�य जनते)या ?वासाच ेमह�वाचे साधन मानले जाते. �यामळेु 
एसट� नकुसानीचा सवा�त मोठा द$ुप0रणाम हा सामा�य माणसांवर होतो.  
शाळेतील AवBयाCया�च ेनकुसान होते.रोजची रोट� रोज कमावणाया�ना रोजी रोट� �मळत 
नाह�.आजार� पडले�याना हॉि�पटल Eकंवा डॉ8टरांकड ेजाता येत नाह�. ?वासाकरता 
गावा)या बाहेर पडले�याच ेर�ते बंद पडतात. रा�यातील मह�वाचे र�ते बंद के�यास 
अथ��यव�थेच े?चंड ?माणाम7ये नकुसान होते. 
सव� �हसंाचारात सामा�य नाग�रक बळी 
गुजरात म7ये पटेलांच,े पाट�दारांच ेआंदोलन, ह0रयाणात जाट आंदोलन, राज�थानात 
गु�जरांच ेआंदोलन या सवा�तील  हसंाचारात सामा�य नाग0रक मारले गेले व जखमी 
झाले. साव�जFनक संप;ीचे मोठे नकुसान झाले. Fतथ�या �थाFनक अथ��यव�थेलाह� 
ध8का पोहोचला. �यामळेु महागाई वाढल�. हसंक आंदोलने हा सBुधा दहशतवादाचा एक 
?कार मानला पा हजे. देशातील एखाBया समाजावर अ�याय होत असेल तर �या 
अ�यायाला ?�य;ुर Hहणुन  हसंा हा उपाय नाह�. भारतीय कायदा  हसंाचाराच ेसमथ�न 
करत नाह�. एखाBया समाजाला, सं�थांना सरकारकडून कोणतीह� मागणी मा�य क:न 



Iयायची असेल ती कायBया)या चौकट�त राहून केल� पा हजे. अशा ?कारचा बंद आ'ण 
 हसंाचारामळेु फ8त देशाचचे नकुसान होते. ये�या 2018-2019 म7ये अनेक Fनवडणकुा 
होत आहेत. �या पाLव�भमुीवर या  हसंांच,े आंदोलनांच े?माण वाढ�याची श8यता आहे. 
अशा ?कार)या  हसंाचाराला रोखून सामा�य माणसाच ेर�ण केले पा हजे. गे�या काह� 
काळात झाले�या  हसंाचाराला अनेक सं�था,अनेक राजEकय प� जबाबदार आहे.ट��ह� 
�मडीया,सोशल �मडीया, व;ृसं�था अशा ?कार)या  हसंक आंदोलनांना Aवना कारण 
अFतरेकP ?�स7द� देतात आ'ण एकच एक Q$य, फोटो सतत दाखवल� जातात. या 
?कारच ेव;ृांकन थोड8या शRदांत न करता सतत तेच ते दाखवनू �यात तेल ओत�याच े
काम का केले जाते?. हसंाचारा)या बातHयांना पान १ व:न काढुन पान आठवर नेले 
पा हजे.  
मतपेट�या राजकारणासाठ� �हसंाचार  
अशा ?कार)या  हसंाचाराला त5ड दे�याच ेसामCय� पो�लस,राजEकय प�/रा�यक�या�म7ये 
असलेच पा हज.े मतपेट�)या राजकारणासाठT  हसंाचार कोण घडवतो आहे हे मा हत 
असूनह� तो थांबव�याचा ?य�न केला जात नाह�. अशा  हसंक आंदोलनात एक 
लUमणरेषा असल� पा हजे.लUमणरेषा ओलांडल� जाते जW�हा आंदोलक साव�जFनक आ'ण 
खाजगी संप;ीची नासधसू करतात. ते�हा �यांना थांबवणे हे पो�लसांच,ेराजEकय 
प�/रा�यक�या�च ेव सवा�च ेकाम आहे. मतपेट�साठT हे सव� गXप बसतात. आंदोलक एक. 
येतात आ'ण  हसंाचार भडकव�याची साधने बरोबर बाळगतात. पो�लसांची संYया कमी 
पडते. �यामळेु  हसंाचार FनयंZ.त कर�यावर मया�दा येतात. िजथे   हसंाचार होतो Fतथे 
पो�लस आ'ण सरु�ा दले यांची संYया वाढव�याचीह� गरज आहे. जेणेक[न र��यावर�ल 
लोकांची सरु�ा श8य होईल.  
ि�हआयपी सुर�ेचे ?�थह� कमी क:न अ+धक पो�लस कम�चाया�ना सामा�य माणसा)या 
र�णासाठT र��यावर आणले पा हजे. पो�लसांकड ेअनेक �यव�थापकPय कामे आहेत. 
�यातुन �यातून पो�लसांना म8ुत करता येईल का हे सBुधा तपासले पा हजे. 
पो लसांची सं#या लगेच वाढव%यासाठ�--  
आज महारा$%ात अडीच ते तीन लाख Fनव;ृ पो�लस कम�चार� आहेत �यामधनू 50 ते 
60 हजार व पो�लस अ+धकार� �यांनी आप�या कारकPद\त उ;म काम केले होते आ'ण 



ते शार�0रक आ'ण मान�सक ]$ृ^या आज स�म आहेत, �यांना प�ुहा पो�लस दलात काह� 
काळासाठT का आणले जाऊ शकत नाह�. अथा�तच �यांची पो�लसदलात काम कर�याची 
तयार� हवी.  
रा�याकड ेहोम गाड�ची संYया वाढवनू काया�लयीन कामकाज,�ह�आयपी से8यरु�ट� �यांना 
 द�या जाऊ शकतात. ?�श_�त पो�लस हे र��यावर  हसंाचाराचा सामना कर�यासाठT 
उत: शकतात. Fन`;ु अनभुवी पो�लसांचा वापर आपण का क: शकत नाह�?  
 हसंाचाराAवषयी गुXतहेर मा हती �मळणे मह�वाचे आहे. �याकरता गुXतहेर खा�याची 
ताकद व �मता वाढवणे आवLयक आहे. �याकरता Fनव;ृ स�म गुXतहेर अ+धकाया�चा 
प�ुहा एकदा वापर क: शकतो. आज जHम ूकािLमर, ईशा�य भारतात आ'ण इतर 
 ठकाणी देशात अनेक गXुतहेर सं�था काम करतात. �यात गुXतहेर खाते, 0रसच� 
अना�ल�सस Aवगं, स�ैय गुXतहेर खाते, महसलू, आयकर या Aवभागांची गXुतहेर खाती 
काय�रत असतात. �यांनी ?�येक म ह�याला एक. येऊन गXुतहेर मा हतीच ेआदान?दान 
केले पा हजे.पो�लस अ+धकाया�नी गुXतहेर सं�थांना कोणती मा हती �मळवावी याAवषयी 
काम Bयावे.  हसंक आंदोलनाची आगाऊ मा हती �मळवावी. �यासाठT सव� गXुतहेर 
सं�थांची बठैक रा�य, िज�हा पातळीवर होणे गरजेच ेआहे.अशा ?कार)या बठैका या 
मYुयमं.ी, गहृमं.ी, पो�लस संचालक,िज�हा पालक मं.ी आद�ंनी घेत�या पा हजेत. 
टेि8नकल इंटे�लज�सने संशFयत दंगलखोऱांवर इले8%ॉFनक पBधतीने ल� ठेवणे श8य 
आहे. या सव� उपायामुळे पो�लसांना कुठे काह� गडबड होणार असेल तर �याची मा हती 
आधीच कळेल व ते  हसंाचार वळेेवर थांबव ुशकFतल. 
अध�सै)नक दले, सै�य,तैनात करा 
रा�यात सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच े?�श�ण कW eे आहेत तसेच गरज भास�यास 
गहृमं.ालयाकडून आप�याला अध�सFैनक दले तैनात करता येFतल. Hहणून रा�यातील 
रा�य राखीव पो�लस दलाबरोबर या अशा ?कार)या अध�सFैनक दलांची मदत घेऊन 
लवकरच  हसंाचार थाबंवला पा हजे. हसंाचाराची �याXती रा�यभर पसरल� तर पो�लसांची 
संYया कमी पडते.  
आज रा�यात स�ैया)या अनेक कॅ�टो�मWट मुंबई, पणेु, भसुावळ, औरंगाबाद,ना�शक अशा 
 ठकाणी आहेत. स�ैयाचा वापर पण  हसंाचार गं�भर झा�यास  केला जाऊ शकतो. 



कायदा आ'ण सु�यव�था राख�यासाठT सै�याचा वापर देशात अनेकदा केला गेला आहे. 
जाट आ'ण गु�जर आंदोलना)या वेळी ह0रयाणा आ'ण राज�थानम7ये  पो�लसांना 
 हसंाचार थांबवता आला नाह�, ते�हा सै�याला पाचारण कर�यात आले होते. Hहणून 
 हसंाचार अ+धक भडक�याची  वाट न पाहता तो FनयंZ.त कर�यासाठT कारवाई केल� 
पा हजे. 
आधु)नक तं+,ान उपल.ध करणे गरजेचे   
पो�लसांना दंगेखोरांवर काब ूकर�यासाठT आधFुनक तं.gान उपलRध क[न देणे गरजेच े
आहेत. हे तं.gान जHम ूकािLमर पो�लस वापरत आहेत. यामळेु पो�लस  दंगलखोरांवर 
काब ू�मळव ूशकFतल. स7या अhधुुरा�शवाय दंगलखोरांवर काब ू�मळव�याचे इतर अनेक 
उपाय आहेत.  
आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नकुसान भ[न देणे �यायालयाने बंधनकारक 
केले पा हज.े जेणेक[न भAव$यातील  हसंाचार, नकुसान टाळ�यास मदत होईल. 
आंदोलकांवर खटले जलदगती �यायालयात चालवनू आंदोलकांना �श�ा �मळाल� पा हज,े 
जेणेक[न कायBयाची भीती आंदोलकांना बसेल.  
यात सोशल मा7यमे, छापील मा7यमांनी आंदोलनांच ेवाता�कन करताना  हसंाचाराला 
मह�व न देता वाता�कन करावे.  हसंक आंदोलनांला अनेक सं�था आ+थ�क मदत करतात. 
�यां)यावरह� कारवाई करावी. जसे रा$%�य गुXतहेर सं�थेने हु0रयत कॉ�फर�स)या 
आ+थ�क नाiया आवळते आहे तशाच पBधतीने या आंदोलकां)या आ+थ�क नाiया 
आवळ�या पा हजेत.  
�थाFनक नाग0रकांना गुXत मा हती दे�यासाठT एक टोल jP फोन kमांक  दला पा हजे. 
जेणेक[न सामा�य नाग0रक �यां)याकडील मा हती जलद पो�लसांपय�त पोहोच ूशकतात. 
�यां)या नावाची गुXतता बाळगल� पा हजे. मोबाईल फोन व[न  हसंक घटनेच े+च.ण 
क:न पो�लसांकड ेपाठवले पा हज.े जेणेक:न  हसंक आंदोलकांना पकडणे सोप ेजाईल. 
 हसंक आंदोलक आंदोलनाच ेAवAवध माग� अनसुरतात पो�लसांनीह� एक पाऊल पढेु जाऊन 
हा  हसंाचार थांबवला पा हजे. �याकरता सामा�य माणसांनीह� पो�लसांचे कान डोळे व 
बनले पा हजे.Hहणुनच  हसंक आंदोलने थांबव�याकरता सव� समावेशक उपाय ज:र� 
आहेत.  



 

 


