
आंदोलकांचा दहशतवाद आणी सुर�ा सरकार�, खाजगी संप
ीची 
शेतकर� आंदोलन �हसंक 
कृषी काय�याला �वरोध क�न क�ल� सीमेवर सु� असलेले शेतकर� आंदोलन 
श�नवार� रा�ीपासून �हसंक झाले आहे. आंदोलकांनी दरूसंचार साधनांची 
तोडफोड केल�. एका रा�ीत सुमारे द�डशेहून अ धक मोबाईल टॉवरची तोडफोड 
झाल�. न"या शेतकर� काय�यामुळे उ�योगपतींचा फायदा होणार असा (चार 
होत अस�यामुळे आंदोलकांनी टॉवरची तोडफोड केल� आ*ण यामुळे दरूसंचार 
जाळे हे पूण,पणे �व-कळीत झाले आतापय.त तोडफोड झाले�या टॉवरची सं/या 
१३३८ एवढ� आहे. पंजाबचे मु/यमं�ी अम2रदंर 3सगं यांनी साव,ज�नक सु�वधा 
म5ये अडथळा �नमा,ण क6 नये असे आ"हान केले होते परंतु तर�ह� नुकसान 
केले गेले.एका मोबाईल टॉवरची कंमत २०-३० लाख असत.े7यामुळे झालेले 
नुकसान शेकडो कोट� असेल. 
अ*खल भारतीय "यापार� महासंघ (सीएआयट�) :हणाले क; गे�या ३० 
�दवसांत �द�ल� आ*ण 7या<या आसपास<या रा=यांम5ये "यापार आ*ण इतर 
कामांवर प2रणाम झाला आहे.स5या सु� असले�या शेतक>  यांचे आंदोलन 
आ*ण र-ते, टोल @लाझा आ*ण रे�वे नाकाबंद�मुळे आ थ,क कामे ठ@प झाल� 
आहेत.या आंदोलनामुळे दररोज 3000 ते 3500 कोट� 6पये एवढे नुकसान 
�द�ल�,पंजाब,हरयानाच ेहोत आहे. म�हDयाहून जा-त आंदोलन चाल�यामुळे 
हे नुकसान केवढे (चंड आहे हे लEात यावे. शेतकर� आंदोलनामुळे पुरवठा 
खंFडत झाला आहे, याचा प2रणाम आगामी काळात अथ,"यव-थेवर होईल 
.जा-त मा�हती खा3लल द"ुयावर वाचता 
येइल.https://www.bloombergquint.com/business/farmers-protest
-resulting-in-daily-loss-of-rs-3-500-cr-assocham.एवढे नुकसान या 
आधी यु�ध, दहशतवाद� ह�ले कंवा नैस ग,क संकटामुळे सु�धा झालेले 



न"हते.महाराHIात पण काह� �ठकाणी एसट� गाJया जाळKयाचा (य7न 
करKयात आला. 
शांतते�या मागा�नं आंदोलन  

एखा�या (Lनाची सोडवणूक होत नसेल, तर आंदोलन करKयाचा, र-7यावर 
येKयाचा हMक (7येकाला आहे. शांतते<या मागा,नं आंदोलन झालं तर 7यातून 
कुणाचंह� नुकसान होत नाह�; परंतु बरेचदा आंदोलकांची मान3सकताह� कायदा 
हातात घेKयाची झाल� आहे. अनेकदा आंदोलनात समाजकंटक घुसतात. 7यांना 
लूटमार करायची असत,े जाळपोळ करायची असत.े अशा आंदोलनांम5ये 
साव,ज�नक बस, मालमOांचं नुकसान होत असतं. �वमा काढणा-यांना भरपाई 
3मळत.े ती 3मळायला वेळ लागतो. तोपय.त "यवसाय बुडतो. �वमा कंपDयांचं 
नुकसान होतं. �वमा न काढणा-यां<या आयुHयाची राखरांगोळी होते. आताची 
आंदोलन ंराजकय पE आणी वेगवेगPया सं-थां<या सरकारवर<या रागातून 
होतात. 7यातून साव,ज�नक आ*ण खासगी मालमOांचं नुकसान होते.  

गे�या काह� वषा,पासून दंगल�त नुकसान झा�यान ेदाखल केल� गेलेल� (करणं 
उ<च आ*ण सवR<च Dयायालयात गेल� आहेत. बंद कंवा दंगल�मुळे झाले�या 
नुकसानीची जबाबदार� आंदोलक संघटनांवर टाकKयाचे �नवाडे �व�वध उ<च 
Dयायालयांनी �दले आहेत. केवळ जाळपोळ, दगडफेक;ची नुकसानभरपाई 
घेऊन थांब ूनये, तर दंगलकाळात उ�योग आ*ण अDय कामं बंद रा�ह�यानं 
झालेलं नुकसानह� संबं धतांकडून भ�न Uयावं, असे आदेश उ<च Dयायालयाने 
�दले आहेत,पण 7यावर अ:मल बजावणी केल� जात नाह�. 
सामा�य जनतेची सुर�ा 
रा=यक7या.चे सवा,त महVवाचे काम आहे, सामाDय जनतेची सुरEा करणे. 
7याक2रता कायदा-सु"यव-था राखणारे पोल�स अजून सEम करKयाची गरज 



आहे. गे�या काह� म�हDयांपासून देशात �हसंाचारा<या घटना वाढ�या आहेत. 
या �हसंाचारात सवा, धक बळी जातात ते सामाDय माणसांचे. ि-�या, लहान 
मुले, =येHठ नाग2रक जे �हसंाचार घडत असले�या �ठकाणी अडकतात आ*ण 
ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाक2रता बाहेर पडले�या 
लोकांना अचानक उसळले�या �हसंाचाराला बळी पडावे लागते. मग ते दधू 
आंदोलन, शेतकर� आंदोलन असो या सवा.म5ये सामाDय माणसांची सुरEा 
धोMयात आल� आहे. 7यात शेकडो कोट� 6पयांच ेनुकसान झाले आहे. सरकार� 
संपOी, रा=य प2रवहन<या बस, खाजगी वाहने आ*ण खाजगी संपOीचे 
नुकसान झाले आहे. एसट� हे गर�ब सामाDय जनते<या (वासाचे महVवाचे 
साधन मानले जाते. रा=य प2रवहन<या नुकसानीचा सवा,त मोठा दHुप2रणाम 
हा सामाDय माणसांवर होतो. शाळेतील �व�याXया.चे नुकसान होते. रोजची 
रोट� रोज कमावणा>  यांना रोजी रोट� 3मळत नाह�. आजार� पडले�यांना 
हॉि-पटल कंवा डॉMटरांकड ेजाता येत नाह�. (वासाक2रता गावा<या बाहेर 
पडले�याचे र-त ेबंद पडतात. रा=यातील महVवाच ेर-त ेबंद के�यास 
अथ,"यव-थेचे (चंड (माणाम5ये नुकसान होते. 
 �हसंक आंदोलन �हणजे दहशतवाद 
या आंदोलनामुळे -था�नक अथ,"यव-थेला धMका पोहोचला आहे. 7यामुळे 
महागाई वाढल�. �हसंक आंदोलने हासु�धा दहशतवादाचा एक (कार मानला 
पा�हजे. देशातील एखा�या समाजावर अDयाय होत असेल तर 7या अDयायाला 
(7युOर :हणून �हसंा हा उपाय नाह�. भारतीय कायदा �हसंाचाराचे समथ,न 



करत नाह�. एखा�या समाजाला, सं-थांना सरकारकडून कोणतीह� मागणी 
माDय क�न Uयायची असेल ती काय�या<या चौकट�त राहून केल� पा�हजे. 
गे�या काह� काळात झाले�या �हसंाचाराला अनेक सं-था, अनेक राजक;य पE 
जबाबदार आहे. ट�"ह� मीFडया, सोशल मीFडया, वOृसं-था अशा (कार<या 
�हसंक आंदोलनांना �वनाकारण अ�तरेक; (3स�धी देतात आ*ण एकच एक 
\Lय, फोटो सतत दाखवल� जातात. या (कारचे वOृांकन थोडMया श]दांत न 
करता सतत तेच ते दाखवून 7यात तेल ओतKयाच ेकाम का केले जाते?  
�हसंाचार थांबवा 
अशा (कार<या �हसंाचाराला त_ड देKयाच ेसामXय, पोल�स, राजक;य 
पE/रा=यक7या.म5ये असलेच पा�हजे. मतपेट�<या राजकारणासाठ` �हसंाचार 
कोण घडवतो आहे, हे माह�त असूनह� तो थांबवKयाचा (य7न केला जात नाह�. 
अशा �हसंक आंदोलनात एक लaमणरेषा असल� पा�हजे. लaमणरेषा 
ओलांडल� जाते, जे"हा आंदोलक साव,ज�नक आ*ण खाजगी संपOीची नासधूस 
करतात. ते"हा 7यांना थांबवणे हे पो3लसांच,े राजक;य पE/रा=यक7या.चे व 
सवा.चे काम आहे. मतपेट�साठ` हे सव, ग@प बसतात. आंदोलक एक� येतात 
आ*ण �हसंाचार भडकवKयाची साधने बरोबर बाळगतात. पो3लसांची सं/या 
कमी पडते. 7यामुळे �हसंाचार �नयंb�त करKयावर मया,दा येतात. िजथे 
�हसंाचार होतो, �तथे पोल�स आ*ण सुरEा दले यांची सं/या वाढवKयाचीह� 
गरज आहे. जेणेक�न र-7यावर�ल लोकांची सुरEा शMय होईल. 
�हसंक आंदोलन ेथांबव�याक रता.... 



पो3लसांना दंगेखोरांवर काबू करKयासाठ` आधु�नक तं�cान उपल]ध क�न 
देणे गरजेचे आहेत. हे तं�cान ज:मू-काLमीर पोल�स वापरत आहेत. स5या 
अdुधुरा3शवाय दंगलखोरांवर काबू 3मळवKयाचे इतर अनेक उपाय आहेत. 
आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भ�न देणे Dयायालयान े
बंधनकारक केले पा�हजे. जेणेक�न भ�वHयातील �हसंाचार, नुकसान 
टाळKयास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती Dयायालयात चालवून 
आंदोलकांना 3शEा 3मळाल� पा�हजे, जेणेक�न काय�याची भीती आंदोलकांना 
बसेल. 
गु!तहेर मा�हती "मळणे मह$वाच े 
�हसंाचारा�वषयी गु@तहेर मा�हती 3मळणे महVवाचे आहे. आज देशात अनेक 
गु@तहेर सं-था काम करतात. 7यात गु@तहेर खाते, 2रसच, अ ॅना3ल3सस �वगं, 
सैDय गु@तहेर खाते, महसूल, आयकर या �वभागांची गु@तहेर खाती काय,रत 
असतात. 7यांनी (7येक म�हDयाला एक� येऊन गु@तहेर मा�हतीचे 
आदान-(दान केले पा�हजे. पोल�स अ धका>  यांनी गु@तहेर सं-थांना कोणती 
मा�हती 3मळवावी या�वषयी काम �यावे. �हसंक आंदोलनाची आगाऊ मा�हती 
3मळवावी. 7यासाठ` सव, गु@तहेर सं-थांची बैठक रा=य, िज�हा पातळीवर होणे 
गरजेचे आहे. टेिMनकल इंटे3लजDसने संश�यत दंगलखोऱांवर इलेMIॉ�नक 
प�धतीन ेलE ठेवणे शMय आहे. यामुळे पो3लसांना कुठे काह� गडबड होणार 
असेल तर 7याची मा�हती आधीच कळेल व ते �हसंाचार वेळेवर थांबवू 
शकतील. 



�हसंक घटनांचे %च&ण पो"लसांकड ेपाठवा 
�हसंक आंदोलनांला अनेक सं-था आ थ,क मदत करतात. 7यां<यावरह� 
कारवाई करावी. जसे राHI�य गु@तहेर सं-थेने ‘हु2रयत कॉDफरDस’<या आ थ,क 
नाJया आवळते आहे तशाच प�धतीने या आंदोलकां<या आ थ,क नाJया 
आवळ�या पा�हजेत. -था�नक नाग2रकांना गु@त मा�हती देKयासाठ` एक टोल 
f; फोन gमांक �दला पा�हजे, जेणेक�न सामाDय नाग2रक 7यां<याकडील 
मा�हती जलद पो3लसांपय.त पोहोचू शकतात. 7यां<या नावाची गु@तता 
बाळगल� पा�हजे. मोबाईल फोनव�न �हसंक घटनेचे  च�ण क�न पो3लसांकड े
पाठवले पा�हजे, जेणेक�न �हसंक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल. �हसंक 
आंदोलक आंदोलनाचे �व�वध माग, अनुसरतात पो3लसांनीह� एक पाऊल पुढे 
जाऊन हा �हसंाचार थांबवला पा�हजे. 7याक2रता सामाDय माणसांनीह� 
पो3लसांचे कान डोळे व बनले पा�हजे. �हसंक आंदोलन ेथांबवKयाक2रता सव, 
समावेशक उपाय ज6र� आहेत. 
 
 
 
 


