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मागील दोन िर्ाांपासून, जेव्हा पासून आर.एस.एस. प्रणीत भाजपाची मोदी सरकार सते्तत आली आह ेतेव्हा पासून दशेातील जनतेला 

लुभािण्यासाठी विविध योजना, कायाक्रम, नारे यांची घोर्णा केल्या जात आह.े मेक इन इंविया, स्टाटा अप इंविया, विवजटल भारत, स्िच्छ भारत 

अवभयान, योग ददिस, इत्यादी याच जुमलेिाल्या सरकार च्या प्रयत्ांचा भाग आह.े यातील ‘मेक इन इंविया’ म्हणजेच ‘भारतात बनिा’ या 

सरकार चा प्रमुख कायाक्रम आह.े विकासाच्या नािाखाली प्रसाररत केल्या जात असलेल्या या मोठ्या-मोठ्या घोर्णांचा सामान्य जनतेच्या 

जीिनािर काहीही साथाक पररणाम होणार नाही उलट सामान्य जनतेच जीिन अवधक कष्टमय होत आह.े  

‘मेक इन इंविया’ ह ेशोर्क नाटक भारतातील जनतेसाठी काही निीन गोष्ट नाही, हा १९९० ला या देश्यातील जनतेिर थोपविल्या 

गेलले्या खासगीकरण, उदारीकरण ि जागवतकीकरण (खा.उ.जा. धोरण) या शोर्क धोरणाचा अवत-विध्िंसक टप्पा आह.े म्हणजेच ‘मेक इन 

इंविया’ च्या गुळगुळीत नािाखाली जनतेिरील शोर्णाला अवधक जोरान ेराबविण्याच्या हा प्रयत् आह.े वनयाात प्रदक्रया कें द्र, विशेर् आर्थाक कें द्र 

(सेज/ SEZ) मध्य ेजस काही क्षते्रांना विदेश क्षेत्र म्हणून राबविण्याचा हा पुढचा पाउल, म्हणजे ‘मेक इन इंविया’ मध्य ेसंपूणा भारतालाच एक 

विदेशी क्षेत्रात रुपांतरीत करण्याचा हा िाि आह ेज्यामध्य ेलोकशाहीिादी कायदे चालणारच नाही आवण मेहनती जनतेची ि त्यांच्या श्रमाची 

नुसती लुट सुरु राहील. या सरकार द्वारे जनतेच शोर्क अवधक जोराने केल्या जात आह,े जन विरोधी जमीन अवधग्रहण कायदा संशोधन 

आणण्याचा प्रयत् असो, दक औदोवगक आवण श्रम कायद्ांमध्ये शोर्क बदल, दक खदानी संदभाातील कायद्ांमध्ये जनविरोधी बदल असोत. ‘मेक 

इन इंविया’ अंतगात दशेाची सरकार बाहरेील कंपन्यांना दशेातील प्राकृवतक संसाधन, जल-जंगल-जमीन, कच्चा माल आवण श्रम खूप सस्त्यात 

उपलब्ध करून देईल. म्हणजे संसाधन ि श्रम आमचा पण फायदा मात्र श्रीमंत भांििलदारांचा.  

 ‘मेक इन इंविया’ द्वारे देशातील हजारो हके्टर शेतजमीन, हजारो हके्टर िन जमीन जनत ेकिून वहसकािून घेिून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, 

देशी भांििलदारांना िाटून दणे्याचा िाि आह.े खासगी कंपन्याची पैशाची भूक भागविण्यासाठी खदानी ि मोठ्या प्रकल्पाद्वारे जल-जंगल-जमीन 

उध्िस्त केल्या जाईल, ज्याचा सरळ-सरळ दषु्पररणाम आददिासी, दवलत, मागास जाती ि मवहलांना झेलािे लागणार आहते. मेक इन इंविया 

च्याच एक भाग म्हणजे ‘स्माटा सीटी’ योजना, ज्या मध्ये संुदरतेच्या नािाखाली शहरातील श्रवमक िस्त्यांना उध्िस्त करून, त्यांना बेघर करून 

त्यांच्या जवमनी वबल्िरांच्या घशात घालण्याचा िाि रचला जात आह.े याचा सगळ्यात जास्त दषु्पररणाम शहरी िस्त्यात िास्ति करणारे 

दवलत, अल्पसंखयांक ि श्रवमक िगााला सोसािा लागणार आह.े प्रत्यक्ष लाभ योजनचे्या (िी.बी.टी) च्या नािाखाली सािाजवनक स्िस्त धान्य 

िाटप प्रदक्रया बंद करण्यात यते आह,े वशक्षण ि  आरोग्य सेिे चे खासगीकरण ि बाजारीकरण करून सामान्यांना त्यापासून दरू ठेिल्या जात 

आह.े ‘वस्कल इंविया’ च्या नािाखाली दवलत आददिासींना बाजाराच्या गरजेनुसार सस्ता श्रम म्हणून वनमााण केल जात आह.े आम्ही उच्च वशक्षण 

न घेता फक्त कंपन्यांना हिे आहते त ेटे्रननगं घेिून मजुराच बनायचं का?. या सिा शोर्क बदलांचा सिाात जास्त प्रभाि दशे्यातील आददिासी, 

दवलत, श्रवमक िगाािर होणारा आह.े आवण ह ेसिा केल्या जात आह ेविकासाच्या नािाने.  



मोदी सरकार आपल्या मागील सरकारांचा अनुकरण करून ‘मेक इन इंविया’ च्या धोखेबाज कायाक्रमाद्वारे साम्राज्यिादी अजेंड्याला 

भारतात जोरदार पन े राबिीत आह.े आवण सोबतच लि वजहाद, गोमांस खाण्यािर बंदी, आददिासींना िनिासी म्हणून त्याचं नहदंकुरण 

करण्याचा प्रयत्, आपला नहदंतु्ि-(अ)राष्ट्रिाद दशे्यातील सामान्य जनतेिर लादन,े दवलतांच्या जातीय हत्या इत्यादी द्वारे आक्रामक पने सरकार 

आपल्या गरुु आर.एस.एस. च्या ब्राम्हणिादी-नहदंतु्िा अजेंिा राबिीत आह.े दवलत विद्ाथी रोहीथ िेमुलाची संस्थागत हत्या, आंबेिकर भिन 

पािण्याचे कारस्थान, उत्तर प्रदेश - गुजरात मध्ये तथाकवथत गौरक्षक दलाद्वारे अल्पसंखयांक ि दवलतांच्या हत्या, बस्तर ि मध्य भारतात 

आददिासींच्या हत्या इत्यादी घटना या सरकार च्या शोर्क चररत्राच्या काही झलक मात्र आहते. सरळ शब्दात आपण ह ेम्हण ूशकतो दक ‘मके 

इन इंविया’ च्या नािाखाली वह सरकार विदेशी साम्राज्यिाद्ांना आपला देशच विकत आह.े या सिा धोकेबाज योजनांनी युिकांना रोजगार 

भेटणे तर दरूच आह,े पण त्याच्या बदल्यात या योजनांमुळे अन्न, िस्त्र, वनिारा या मलुभूत अवधकारांपासून लाखो लोकांना दरू केल्या जात आह.े 

आवण दसुऱ्या बाजूने राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघ आपल्या फासीिादी-सांप्रदावयक अजेंड्या द्वारे जनतेला विविध मुद्ांिर भ्रवमत करून असली 

मुद्ांपासून दरू करीत आह.े  

देशातील विविध भागात, लोग या ब्राम्हणिादी-साम्राज्यिादी लुटीच्या विरोधात संघर्ा करीत आहते. जागो-जागी लोग इंिवस्ट्रयल 

कॉरीिोर, स्माटा शहर, खदानी, मोठे औद्ोवगक प्रकल्प, अभयारण्य, सेज (SEZ) आवण इतर जन विरोधी प्रकल्पांच्या विरोधात मजबुतीने उभे 

आहते. ‘मेक इन इंविया’ मध्ये सामान्य लोकांच्या दखुांमध्ये िाढ होणार आह.े म्हणूनच आपल्याला संघर्ा करीत असलले्या सिाांची एकजूट बनिून 

या शोर्क ‘मेक इन इंविया’ ला संपूणापण ेनाकारून त्या विरोधात संघर्ा संगठीत करणे गरजेच आह.े कठोर कायदे लादनू जनतेला ि त्यांच्या 

नेतृत्िाला अटक करणे, विरोध प्रदशान करीत असलेल्या जनतिेर फायररंग करणे, गुंिे ि पुवलस द्वारे कायाकत्याांच्या हत्या, नतेृत्ि करणाऱ्यांिर 

सतत देखरेख, जन संगठन ि आदंोलनांिर खोटे आरोप करून त्यांच्यािर बंदी लािण्याची धमकी इत्यादीद्वारे जनतेच्या आंदोलनांना दाबण्याचा 

भरपूर प्रयत् ह ेसरकार करीत असतांना सुद्धा लोग संघर्ा करीत आह.े लोग सरकार च्या शोर्क प्रयत्ांच्या विरोधात मजबुतीने उभे होत आहते 

आवण सरकार ला माग ेहटण्यासाठी भाग पाित आहते. भुवमअवधग्रहन संशोवधत विधेयक मदु्दा, पविम बंगाल मध्य ेनदंीग्राम, ओविशा मधील 

वनयामवगरी संघर्ा आवण पॉस्को विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र मध्य ेजैतापरु आंदोलन, आगरी-मसेली (कोरची), सुरजागि, दमकोंििाही आंदोलन, 

छत्तीसगढ़ मध्य ेलोहदंदगिुा, झारखंि मध्य ेकाठीकंुद आवण इतर जागी फक्त जनतेच्या संघर्ाामुळेच सरकार ला मागे हटाि लागल.ं फक्त संघशील 

जनतेच संयुक्त जन आंदोलनच या फासीिादी-साम्राज्यिादी लुटीला थांबिून याच्या शोर्क रचनलेा नेस्तनाभूत करू शकते, आवण एका 

आत्मवनभार भारताच्या वनमााणाचा रस्ता पुढे जाऊ शकतो जो समानता आवण न्याय िर आधाररत विकास प्रदक्रयेला समोर घिूेन जाईल.  

आवण याच संघर्ााला मजबूत करण्यासाठी, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन “मेक इन इंविया चा धोका” या विर्यािर एक 

ददिसीय कें द्रीय सेवमनार ि जाहीर जन सभेच आयोजन करीत आह.े आम्ही विस्थापनाच्या विरोधात संघर्ारत जनता, जन आंदोलने, संगठन, 

कायाकताा, वशक्षक, विद्ाथी, ि लोकशाही रक्षणात संघर्ारत व्यक्ती यांना आिाहन करतो दक त्यांनी सदर सेवमनार ि जाहीर जन सभेला उपवस्थत 

राहून “मेक इन इंविया” च्या शोर्क अजेंड्याच्या विरोधात संघर्ा मजबूत करण्यास सहयोग द्ािा.  

इन्कलाब नजंदाबाद...  
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