
देशा�तल त�णांनी आंदोलने करायची क� काम,नोकर� �कंवा अ�यास ? 
गे�या काह� म
ह�यांपासून महारा��ात आ�ण एकूण देशात 
हसंाचारा�या घटना वाढ�या 
आहेत. या 
हसंाचारात सवा��धक बळी जातात ते सामा�य माणसांचे. ि !या, लहान मुले, 
"ये�ठ नाग$रक 
हसंाचारात अडकतात आ�ण मारहाण, जाळपोळ याला बळी 
पडतात.वेगवेग%या 
हसंक आंदोलनामुळे,  सामा�य माणसांची सुर'ाच धो)यात आल� 
आहे. आंदोलनात शेकडो कोट� ,पयांचे नुकसान झाले आहे. जे.हा रा"यात 
हसंक मागा�ने 
आंदोलने होतात, बंद पुकारले जातात, मोच/ 0नघतात ते.हा सामा�य नाग$रकांचा 
आधारवड असले�या एसट� या साव�ज0नक सेवेला हमखास ल' केले जाते. 
�श�ा �हणनू �वनामू यपणे काम  
एसट� बसगा5या 6ामीण महारा��ातील वाहतूक8चे सवा�त मह9वाचे साधन आहेत. 
आप�याकडून कोणाचे 
हत साधले जाणार नसेल तर कोणाचे अ
हत कर;याच ेद�ुकम� 
तर� क= नये.एसट�ची हानी कर;यासाठ> आंदोलन, बंद आ�ण मोचा� यां�या वेळी 
बहुसं?येने जमाव येतो. मा! हानी झाले�या बसगा5यांची द,ु ती कर;यासाठ> यांपैक8 
कुणीह� नसते. द,ु तीतील सहभाग वाढव;यासाठ> आ�ण आपण तोडफोड, जाळपोळ 
समज;यासाठ> हानीक9याBकडूनच महामंडळा�या वेग वेग%या Dवभागात  Fश'ा Hहणून 
Dवनामू�यपणे काम का क=न घेऊ नये? 9यां�यावर�ल गु�हे मागे घेऊन एसट� 
बसगा5यां�या हानीचा IJन सुटणार नाह�. 
कुणा#या हातचे बाहुले बनू नका  
त,णांनी कुणा�या हातचे बाहुले बनू नये.देशात बेरोजगार�चे Iमाण Iचंड वाढले आहे. 
सरकार� नोकK  या आता संप�यात आहेत. I9येक 'े!ात आता ‘आऊट सोFसBग’ सु= आहे. 
एक8कड ेदरवषN  एक ते 
दड कोट� सुFशO'त बेकार तयार होत आहेत आ�ण दसुर�कडे 
रोजगारा�या संधीचे आकंुचन होत आहे. 9याचा प$रणाम Hहणून त,णाईतील अ व थता 
वाढून तो 
हसंक होत आहे. नेमका याचाच फायदा अनके सं थRचे नेतेमंडळी, राजकारणी 
घेत आहेत. या बेकार, बेरोजगार त,णांची माथी भडकावून 9यां�या माSयमातून आंदोलने 
वगैरे केल� जातात. 
हसंाचार केला/ आर'ण Fमळाले, क8 सव� सम या सुटतील असे �च! 
त,णांना दाखDवले जाते. आर'णाचा लाभ केवळ सरकार� नोकर�त Fमळू शकतो. सरकार� 
नोकर�त अशा Uकती जागा उपलWध आहेत Uकंवा भDव�यात होतील? बेरोजगार त,णांची 



सं?या आ�ण उपलWध असले�या Uकंवा उपलWध होऊ पाहणाK  या नोकK  या, 9यातील 
आरO'त जागांची सं?या Dवचारात घेतल� तर आर'णाचा फ़ारसा फ़ायदा नाह�. 

हसंाचारातून आंदोलन करणाK  या त,णां�या हाती काह� लागणार नाह�च, उलट 9यांचे 
क$रअर बरबाद हो;याचा धोका असतो. 
नोकर� �मळ%या#या आधी त�णांचे चा'र(य तपासले जाते  
यापुढे नोकK  या कराय�या असतील तर खासगी 'े!ातच करा.या लागणार आहेत.0तथे 
गुणवXा पा
हजे आ�ण केवळ गुणवXाच नाह� तर तुमचा चा$रYय /‘�ॅक रेकॉड�’ चांगले 
पा
हजे. कंप�या कम�चाK  यांची 0नयु)ती करताना 9याचे चा$रYय कसे आहे, हे आधी 
तपासून घेत असतात. 9यां�या Dवरोधात कुठे गु�हे दाखल तर नाह� ना, याची खातरजमा 
केल� जाते. युवकांनी हे Sयानात \यायला हवी. कोण9याह� आंदोलनात ने9यांच ेनुकसान 
होत नसते, झालाच तर 9यांचा फायदाच होतो. 
 वत: वातानुकूFलत क'ात बसून आंदोलन भडकDवणारे नेते कायम सुरO'त असतात, 
मरण होते ते 9यां�या उचकाव;याने र 9यावर उत=न 
हसंाचार करणाK  या त,णांचे. 
9यां�यावर केसेस चालतात आ�ण पुढची अनके वष/ मग या त,णांना �यायालया�या 
वाK  या करा.या लागतात. 
जोपयBत केसचा 0नकाल लागत नाह�, तोपयBत ते आरोपी अस�यामळेु 9यांना नोकर� 
Fमळत नाह�. खासगी 'े!ातील नोकK  यांचे दरवाजे तर कायमचेच बंद झालेले असतात. 

हसंक आंदोलना नोकK  यांची संधी कायमची 
हरावल� जाते. 
आधी#या +हसंक आंदोलनात या शेकडो त�णांवर#या केसेस आज पण सु� 
माग�या अनके वषाBत महारा��ात झाले�या अनके 
हसंक आंदोलनात शेकडो त,णांवर 
केसेस दाखल झा�या. अजनूह� 9यांचा 0नकाल लागलेला नाह�. आरोपी त,ण I9येक 
तारखेला हातचे तातपरुते Fमळालेले काम टाकून �यायालयात हजर होतात, वUकलाला 
शेकडो ,पये देतात, 9यां�या ये;या-जा;याचा खच� वेगळाच, बहुतेक त,णाना हजारो ,पये 
खच� करावा लागतो आ�ण बद�यात काय Fमळाले, तर काह�च नाह�. 
9यांचा वापर क=न नेते�गर� करणाK  यांनी आप�या अनके Dप]यांची काळजी Fमटेल इतक8 
कमाई केल� असते आ�ण गर�ब युवक चहाची टपर�, पानाचे दकुान, वडापावची गाडी, 
कुठेतर� दोन-चार हजार पगारावर वेठ_बगार�सारखे काम करणे Uकंवा मजरु� करणे 



9यां�या नFशबी असते. ह� .यथा अनेक 
ठकाणची आहे. जात-पात, धम�, भाषा, अशाच 
कोण9या तर� अि मत�ेया मु`यावर त,णांची माथी भडकDवल� जातात आ�ण ददुaवाने 
त,ण मंडळीदेखील अशा भडकDव;याला बळी पडतात आ�ण आपले पुढचे आयु�य बरबाद 
क=न घेतात. अशा आंदोलनात आजपयBत कोण9या ने9यांची त,ण मुले सामील झाल� 
आहेत आ�ण झाल� असल� तर 9यां�यावर Uकती केसेस लाग�या आहेत? अशा केसेस 
लाग�या अस�या, तर� 9या लढ;यासाठ> Uकंवा 0नपट;यासाठ> 9यां�याकड ेभरपूर वेळ 
आ�ण पैसा असतो. कुटंुबाचे पोट भरणे ह� काह� 9यांची सम या नसते. ती सम या असते 
सामा�य घरात�या त,णाची. 9या�यावर सग%या घरा�या आशा �खळले�या असतात. 
9यां�या कमाईवर घर चालणार असते Uकंवा चालत असते. कोट�, केसेसचा ससेFमरा 
9याला परवडणारा नसतो. 
क'रयर,रोट�,कपडा मकानची लढाईकरता तयार� सवा-त आधी  
कोटा�त�या खट�यापायी अनके कुटंुबे बरबाद होतात. सामा�य घरात�या त,णांना हे 
कधीच परवडणारे नसते, परंतु त,ण र)त उस%या मारते ,.यावहा$रक जगाची दाहकता 
9या�या अनभुवास येते ते.हा तो असा काह� शांत होतो,पु�हा र 9यावर उतर;याची 
भाषादेखील करत नाह�. परंतु तोपयBत उFशर झालेला असतो. 9यांचे क$रअर बरबाद 
झालेले असते. तुटपंु"या कमाईत कुटंुबाचे पोट भरावे, क8 कोट� कचरे�चा खच� भागवावा 
हेच 9याला कळत नाह�. र 9यावर�या अशा आंदोलनात उतरणार� आ�ण पोFलसांना 
अंगावर घेणार� त,णाई ह� बहुजन समाजातील असतात.अनके शेतात कामाला जात 
नाह�त, घर�या बाया-बाप5यांना शेतात पाठवतील आ�ण  वत: कोण9या तर� भाऊसाहेब, 
दादासाहेबा�या मागे पळत असतात.भाऊसाहेबांना, दादासाहेबांना असे $रकामे हवे 
असतात. ते 9यांचे श)तIदश�न ठरते. म
ह�यातून एखाद-दसुK  या ढाWयावर�या ओ�या 
पाटcखेर�ज या त,णां�या पदरात काह�च पडत नाह�. अJया त,णांनी भानावर यायला 
हवे. कुणा�या तर� �चथावणीने आंदोलनात सहभागी .हायचे आ�ण पोल�स केसेस लावून 
\याय�या, पुढचे आयु�य कोटा��या वाK  या कर�त घालवायचे, हे बंद .हायला पा
हजे. 
आंदोलन केलेच तर शांततापूण- मागा-ने, काय/याचे पालन क�न  
उ�चdू समाजातील त,ण या फंदात पडत नाह�. ते अ0तशय .यावहा$रक Dवचार कर�त 
असतात आ�ण 9यांना योeय माग�दश�न Fमळत असते. ते आप�या क$रयर आणी 



रोट�,कपडा मकानची लढाइकरता तयार� करत असतात.आंदोलक संघटनांना आंदोलनात 
झालेले नुकसान भ=न देणे �यायालयाने बंधनकारक केले आहे. जेणेक=न भDव�यातील 

हसंाचार, नुकसान टाळ;यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती �यायालयात 
चालवून आंदोलकांना Fश'ा Fमळाल� पा
हजे, जेणेक=न काय`याची भीती आंदोलकांना 
बसेल.  
आंदोलनात सहभागी .हायचे असेल तर Uकमान कायदा हातात घे;याचे धाडस टाळायला 
हवे, शांततापूण� मागा�ने आ�ण काय`याचे पालन कर�तच आंदोलन करावे. पोFलसांकड े
ि.हडीओ कॅमेरे असतात, 9यांचे छुपे छाया�च!ण सु= असते. आंदोलना�या वेळी कदा�चत 
पोल�स 0ततक8 कठोर कारवाई करणार नाह�त, परंतु नंतर या शूट�ंग�या आधारे मोgया 
Iमाणात आंदोलकांना पकडले जाते.जे त,ण पकडले गेले आ�ण भरडले गेले 9यांना 
9यां�या .यथा Dवचारा.  
सामा�य घरातील आ�ण "या�यावर संपूण� कुटंुबा�या आशा कR h�त असतात, अशा 
त,णांनी कोण9याह� आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा Dवचार करायला हवा. नोकर� 
वगैरे Fमळणे तर श)यच नसते, परंतु घरचे असेल नसेल ते UकडूकFमडूक Dवकून कोटा�चा 
खच� भागवावा लागतो. अशावेळी कोणताह� नेता मदतीला येत नाह�. 9याचे काम झालेले 
असते आ�ण 9यासाठ> आपले आयु�य पणाला लागलेले असते. त,णांनी या सग%याचा 
Dवचार एकदा तर� अगद� शांत डो)यान ेकरायला हवा!बदलाची सु,वात होते त,णांपासून. 
9यांनी Iथम जबाबदार नाग$रक बन;याची गरज आहे. 
 
 


