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या आरक्षणाची पण आपली एक वेगळीच दैना आहे.  

कारण आरक्षणाची सुद्धा चोरी होवू लागलीय.  

दागगनयाांची चोरी, पैशाांची चोरी ऐकली होती. पण..आरक्षणाची 

चोरी...? होय.आरक्षणाची चोरी.!  ऐकून धक्का बसला ना ..?   

"बस झाले आता! आगदवासींना आरक्षण देणे  बांद करा ... !" 

असे म्हणणारा एक गट आहे तर  

'आगदवासींना ५० वषाापूवीचा पुरावा सादर करणे बांधनकारक 

आहे" असे म्हणणारा कायदा बांद करा"   

असे म्हणणारा दुसरा गट आहे . 
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आगण या गटाांच्या लढागयत  एक गतसराच ज्याचा या कोणत्याही 

लढायीशी सांबांध  नाही असा गट खोटी कागदपते्र सादर करून 

स्वताला आगदवासी म्हणवून घेवून, आगदवासींच्या नोकऱ्या आगण 

सवलती लाटून मजा मारतोय .... आगण ज्या तळागाळातल्या, गरजू 

आगदवासीला हे आरक्षण  लागू होतेय, जे या आरक्षणाचे खरे 

दावेदार आहेत त्याांना मात्र असले काही आरक्षण सांगवधानाने 

आपल्याला गदलेय याची  पुसटशी कल्पनाही नाही......या गरजूांच्या 

तोंडाचा घास पळगवणे म्हणजेच आरक्षणाची चोरी करणे. आगण 

अशी चोरी करणारे आगण त्याांना खोटी कागदपते्र गमळवून देण्यास 

मदत करणारे अगधकारी   हे दोनहीही सारखेच गुनहेगार आहेत. 
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 खरे तर आगदवासींच्या गवकासाचा दजाा सधुारावा .त्याांची शैक्षगणक 

,आगथाक दृष््टया प्रगती व्हावी यासाठी हे आरक्षण आगदवासींना 

सांगवधानाने गदले .पण आजतागायत आगदवासींची पररगस्थती होती 

तशीच आहे .जे काही सगुशगक्षत आगदवासी या आरक्षणाचा फायदा 

घेवून पुढे आले त्याांनी समाजाकडेच पाठ गफरवली. आगण याचाच 

फायदा बोगस आगदवासींनी घेवून आगदवासींच्या तोंडाचा घास 

गहसकावून खायला सरुवात केली व आज हे प्रमाण इतके वाढलेय गक 

आज जवळ जवळ १ लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या ह्या बोगस 

आगदवासींनी लाटल्यात.इतकेच काय तर आगदवासी चे जात 

प्रमाणपत्र गमळगवण्यासाठी पैशाांचा प्रसांगी  ताकदीचा  व प्रलोभानाचा 

वापर करून गह कागद पते्र गमळवली जाताहेत . 
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ज्या पररगस्थतीने पछाडलेल्या ,गरजू आगदवासींना हे आरक्षण लागू 

होते, त्यावर आज केवळ सधनच नाही तर श्रीमांत व अगतश्रीमांत 

पाांढरपेशयाांनी आज बोगस कागदपते्र सादर करून आगदवासींच्या 

नोकऱ्या लाटत आहेत. .केवळ नोकऱ्या व सवलती गमळगवण्यासाठी  

स्वताला आगदवासी म्हणत आहेत .याला चोरी नाही तर काय 

म्हणायची ...?  एरवी ज्या आगदवासी समाजाला अांधश्रद्धाळू ,गरीब, 

गपछाडलेले ,व्यसनाधीन म्हणवणारे हे लोक नोकऱ्या व सवलतींसाठी 

मात्र स्वताला आगदवासी(गक बोगस ) म्हणवून घेवू लागलेत .एरवी 

गरीब  आगदवासींकडून गड्याांची कामे करवून घेणारे हे आज स्वताला 

या समाजाचा गहस्सा म्हणवू लागलेत.काय म्हणावे या वतृ्तीला 
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केवळ फायद्यासाठी  स्वताची जात सोडून स्वताला दुसऱ्या जातीचा  

म्हणवणारा मनुष्य हा गकती कृतघ्न  व मतलब साधू आहे हे कळते. असा 

मनुष्य स्वताच्या समाजाशी इमान राखत नाही, तो आपला काय उद्धार 

करणार....? मग याांना कुणी अगधकार गदला आगदवासी म्हणवून घेवून 

आमच्या नोकऱ्या पळगवण्याचा ...? यापेक्षा प्राणी बरे जे इतर गठकाणी 

खायला जास्त गमळत असले तरी मालकाला सोडून जात नाहीत, मालकाशी 

इमान राखतात. याांना मागहत तरी आहे का गक आगदवासी म्हणजे काय, 

त्याांची सांस्कृती ,त्याांची भाषा काय आहे ते...? अरे हो... पण हे कुठे 

आगदवासींवर पी एच.डी करताहेत, याांना तर फक्त आपल्या नोकऱ्या हव्यात. 

मग आगदवासी जगो वा मरो ..आपल्याला त्याच्याशी काय करायचेय, नाही 

का...?' याांना तर हेही  ठावूक नाही गक खरा आगदवासी कधीच बेईमानी 

करीत नाही मग तुम्ही कोण स्वतःला आगदवासी म्हणगवणारे ..?  
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आगदवासींच्या मानगुटीवर बसलेले हे नवीन भूत म्हणजे बोगस 

आगदवासी ! आता हा काय प्रकार आहे ..? बोगस माल, बोगस 

कागदपते्र ऐकले होते पण हा बोगस आगदवासी काय प्रकार आहे बुवा 

...? मग खरे आगदवासी कोण...? आम्ही जे ५० वषाापूवीपासनू 

आगदवासी असल्याचा पुरावा बाळगणारे गक ते ज्याांनी सांबांगधत 

अगधकाऱ्याांना घूस  चारून आगदवासी असल्याचा खोटा दाखला 

गमळवलाय ते...? कोण खरे आगदवासी आगण कोण बोगस हे कसे 

ओळखावे...?  कारण हे  बोगस लोक नोकऱ्या गमळवण्यासाठी स्वतःला  

आगदवासी म्हणवून घेताहेत  आगण आपण  खरे आगदवासी म्हणून 

नोकऱ्या गमळवलयात पण समाजाकडे तर दोघाांनी पण पाठ गफरवली न 

...? मग आपण खरे आगदवासी कसे...? 

आरक्षणाची चोरी  
संचिता सातवी  

www.adiyuva.in 



आपण तर खरे आगदवासी ना...! मग आपल्या नोकऱ्या लाटणाऱ्या या 

बोगस चोराांगवरुद्ध आपले रक्त का खवळत नाही ...? का "आपल्याला 

आरक्षण गमळाले बस झाले ,आता तुम्ही काहीही करा" असा जर गवचार 

करत असाल तर  आपल्या मुलाबाळाांचा ,लहान भावांडाांचा गवचार करा. 

परांतु असेही नाही गक या बोगस लोकाांना घरी बसनू चार गशव्या गदल्या 

गक झाली आपली जबाबदारी पूणा!.नाही.कारण आपण ज्या अथी 

आगदवासी म्हणून सवलती घेतल्या त्या अथी या समाजाचे ऋण आपण 

फेडायलाच हवे अनयथा या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा अगधकार 

आपल्याला नाही. आज गकतीतरी सगुशगक्षत आगदवासींनी या 

सवलतींचा लाभ घेतलाय व स्वतःची प्रगती करून घेतलीय . परांतु जेव्हा 

प्रश्न येतो समाजाच्या प्रगतीचा तेव्हा मात्र समाजाकडे पाठ गफरवलीय.  
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काहींनी तर स्वतःला आगदवासी म्हणवून घ्यायला पण लाजा वाटू 

लागल्यात मग बोगस आगदवासी आगण आपण (जे खरे आगदवासी 

असण्याचा दावा करतात) याांच्यात फरक काय..? काय गवरोधाभास आहे 

आगण हा..गक एकीकडे ज्याांचा काही सांबांध नाही आगदवासींशी ते स्वतःला 

आगदवासी म्हणवून घेताहेत आगण एकीकडे जे आगदवासी आहेत ते 

स्वतःला आगदवासी म्हणवून घेण्यास नकार देताहेत.पण आरक्षण, सवलती  

मात्र दोघाांनाही हव्यात .खरेच आज प्रश्न पडतोय गक" खरे आगदवासी कोण 

आगण बोगस कोण ..?' "जे खोटे दाखले गमळवून नोकऱ्या लाटणारे गक, 

जे खरे असून आरक्षण घेवून गप्प बसणारे,,,!' कारण हे दोघेही समाजाला 

घातकच नाही का...? नाही म्हणायला समाजाचे ऋण प्रामागणकपणे फेडणारे 

आहेत  पण ते केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच .आगण त्याांना हातभार 

लावणारेही तुरळकच !  
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आगण गवशेष म्हणजे या गोष्टीचे ना आपल्या तरुणाांना 

गाांभीया वाटतेय ना आपल्या आमदार, खासदाराांना! 

सवाच्या सवा मुग गगळून गप्प बसलेत. जर हे असेच चालू  

रागहले ना तर आज आरक्षणाची चोरी होतेय, पण उद्या 

आपले अगस्तत्वच चोरीला जायला वेळ नाय लागणार. 

घरात चोरी होत असताना चोराला "चोरी करू नकोस' 

म्हणून गवनांती करायची गक त्याच्या मुसक्या 

बाांधायच्या , हे आता तुम्हीच ठरवा! 
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