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प्रस्तावना :  
 १४ एप्रिर, १८९१ वारी भध्मिदेळ मेथीर भशू मा ठिकाणी डॉ. 
फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचा जन्भ झारा. अत्मॊत शाराखीच्मा ऩरयस्थथतीत त्माॊनी 
उच्च शळषण घेतरे. शजायो लऴाांऩावून अस्थतत्लात अवणाय्मा जातीव्मलथथा ल 

लणणव्मलथथा प्रलरुद्ध त्माॊनी रढा ठदरा. बायतातीर अथऩशृ्म जातीच्मा, ळूद्र- 

अशतळूद्र, लॊशचत, दशरत घटकाॊना लणणव्मलथथा आस्ण जाती व्मलथथा तवेच, 
ब्राम्शणलादाच्मा गरुाभीतून भुक्त कयण्मावािी, त्माचफयोफय भाणवारा भाणूव 

म्शणून जागता माले मावािी वॊघऴण केरा. मा वॊघऴाणवािी डॉ. फाफावाशेफ 

आॊफेडकय माॊनी फठशष्कृत ठशतकायणी वबा, वभता वैशनक दर, वभाज वभता 
भॊच, ऩीऩल्व एज्मकेूळन वोवामटी, फसु्ध्दथट वोवामटी ऑप इॊठडमा, थलॊतत्र भजदयू ऩष ल ळेडुर काथट पेडयेळन मा वॊघटना 
थथाऩन केल्मा. तवेच, मा वॊघटनाॊच्मा भाध्मभातून भागावलगीम वभाजारा न्माम शभऱलनू देण्माचा िमत्न केरा.   
 डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी १४ ऑक्टोफय, १९५६ वारी आऩल्मा राखो अनमूामाॊवोफत फौध्द धभण थलीकायरा. 
वॊप्रलधानाच्मा भाध्मभातून रोकळाशीरा वशाय्मक अश्मा थलतॊत्र, वभता, फॊधुता, न्माम मा भुल्माॊलय आधारयत रयऩस्लरकन ऩाटी 
ऑप इॊठडमा मा याजकीम ऩषाच्मा थथाऩनेचा प्रलचाय डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी भाॊडरा. ऩयॊत,ु खारालरेल्मा िकृतीभुऱे डॉ. 
फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचे ६ ठडवेंफय, १९५६ योजी भशऩरयशनलाणण झारे. त्माभुऱे, ऩढेु डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा वॊकल्ऩनेतीर 

रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा शा ऩष त्माॊच्मा अनमुामाॊनी ३ ऑक्टोफय, १९५७ योजी थथाऩन केरा. 
 रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा मा ऩषाने १९५७, च्मा शनलडणुकीत मळ शभऱलनू वॊवदेत  अथऩशृ्म, ळूद्र-अशतळुद्र, काभगाय, 
ळेतकयी, भठशरा ल जनतेच्मा ठशताचे िश्न भाॊडरे. ऩयॊत,ु ऩढेु भतबेद ल आऩाऩवातीर शेले- दाले माभुऱे रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा 
चे प्रलघटन शोऊन गट-तट शनभाणण झारे.  
 
उडिषे्ट: 
1) डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा भशाऩरयशनलणणा नॊतय थथाऩन झारेल्मा “ रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा”  मा ऩषाची 

ऐशतशाशवक ऩार्श्णबूभी भाॊडणे. 
2) रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा चा आढाला घेणे.  
3) रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा मा ऩषाच्मा कामाणलय िकाळ टाकणे.  
4) रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा च्मा प्रलघटनाचा प्रलष्रेळनात्भक आस्ण तुरनात्भक अभ्माव कयणे.  
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संशोधन ऩद्धती : 
ऐशतशाशवक लणाणत्भक ऩद्धतीचा अभ्माव करून रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा चा इशतशाव भाॊडण्मात आरा आशे. डॉ. 

फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा ऩथुतकाॊच्मा लाचनातून त्माॊची रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा मा ऩषाच्मा थथाऩनेची वॊकल्ऩना 
वाॊगण्मात आरी आशे. तवेच, वूक्ष्भ अध्ममन ऩद्धतीचा लाऩय करून रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा च्मा उदमाची ल प्रलघटनाची 
कायणे वाॊगण्मात आरी आशे.  

 
रयऩब्लरकन ऩार्टी ऑप इंडडमा मा ऩऺाची ऐततहातसक ऩार्श्वबूभी : 

डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी नाशळक स्जल्यातीर मेलरा मा ठिकाणी १३ ऑक्टोफय, १९३५ वारी वबेत “भी ठशॊद ूम्शणून 

जन्भारा आरो ते भाझा शातात नव्शते, ऩण भी ठशॊद ूम्शणून भयणाय नाशी” अवे जाशीय केरे. त्मानॊतय त्माॊनी अनेक धभाांचे अध्ममन 

केरे, जातीव्मथथा नष्ट कयण्मावािी धाशभणक ग्रॊथाॊचा वखोर अभ्माव करून १९४८, वारी “ The Unt ochabl e”  शा ग्रॊथ शरशीरा. २० 

ऑगथट, १९५५ रा जनता मा ऩास्षकात डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी आम्शी फौध्द धम्भ थलीकायणाय अश्मा थलरूऩाचे शनलेदन 

िशवद्ध केरे. ऩढेु, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी १४ ऑक्टोफय, १९५६ रा नागऩयु मा ठिकाणी आऩल्मा राखो अनमूामाॊवोफत फौध्द 

धभण थलीकायरा.  
 फौध्द धभण थलीकायल्मानॊतय, ळेडुर काथट पेडयेळन मा याजकीम ऩषाचे िशतशनशधत्ल कयता मेणाय नाशी. तवेच, ळेडुर 

काथट पेडयेळन शा जाती दळणक ऩष आता िेलनू चारणाय नाशी, अवे डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊना लाटत शोते. म्शणून, वलण वभजाचे 

िशतशनशधत्ल कयणाया वलण वभालेळक अश्मा नव्मा याजकीम ऩषाच्मा थथाऩनेचा भनवुफा ल त्मा वॊदबाणत तश्मा वूचना ल आळालादी 
प्रलचाय डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी “जनता” मा ऩास्षकात १० ठडवेंफय, १९५५ वारी िशवध्द केरा.1 अथऩशृ्माॊच्मा धाशभणक, 
वाभास्जक, याजकीम न्माम शक्काॊवािी डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी नागऩयू मेथे फौध्द धम्भ थलीकायरा ल त्माभुऱे ऩढेु त्माॊनी 
रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा शा याजकीम ऩष थथाऩन कयण्माचा प्रलचाय केरा.  
 
रयऩब्लरकन ऩार्टी ऑप इंडडमा चा उिम : 

२६ जानेलायी, १९५० ऩावून थलतॊत्र बायतात याज्मघटना अॊभरात आरी. तवेच, १९५२ भध्मे ऩठशल्मा वालणप्रत्रक शनलडणुका 
शोऊन ळेडुर काथट पेडयेळन मा ऩषारा अऩमळ आरे. त्माभुऱे, ऩढेु याजकयणात वत्ता शभऱलण्मावािी वभ प्रलचायी ऩषाॊवोफत जाले 

रागणाय, अवा प्रलचाय डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी फनलरा. त्माकरयता त्माॊनी वॊमकु्त भशायाष्ड वशभशत रा वशकामण देलनू 

भशायाष्डात कॉगे्रवच्मा प्रलयोधात ळप्रक्त शनभाणण केरी.2 १९५२ भध्मे ळेडुर काथट पेडयेळनरा शभऱरेल्मा अऩमळाभुऱे डॉ. फाफावाशेफ 

आॊफेडकय माॊनी नलीन ऩष थथाऩन कयण्माचा शनणणम केरा. तवेच, त्माॊनी त्मावािी वॊमकु्त भशायाष्ड वशभतीरा ऩाठिॊफा देण्माचा 
शनणणम देखीर केरा.  
 लाढत्मा लमानवुाय ल ळायीरयक आजायऩणाभुऱे डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊची िकृती खारालत चाररी शोती. ठडवेंफय, 
१९५६ वारी औयॊगाफाद मेथे लाथतव्मात अवताना डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी भी रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा नालाचा नलीन 

याजकीम ऩष थथाऩन कयण्माच्मा प्रलचायात आशे. शा याजकीम ऩष वभता, थलतॊत्र, फॊधुता, न्माम मा तत्लाॊचा ऩयुथकाय कयणाया ल 

बायतीम वॊप्रलधानारा अशबिेत कामण कयणाया अवेर अवा प्रलचाय त्माॊनी व्मक्त केरा. माशळलाम बायतातीर कॉगे्रव वायख्मा ऩषारा 
प्रलयोध कयण्मावािी रयऩस्लरकन ऩष कामण कयीर अवे त्माॊनी िशतऩादन केरे शोते. कॉगे्रव प्रलयोधी ल इतय वभ प्रलचायी ऩषाॊवोफत 

मतुी कयण्माची तमायी त्माॊनी दळणलरी त्मानवुाय, डॉ. याभभनोशय रोठशमा माॊच्माळी ऩत्र व्मलशायभध्मे रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप 

इॊठडमाचा उरेख केरा.3 कॉगे्रव शा प्रलयोधी ऩष अवल्माकायणाने डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी याष्डीम ऩातऱीलय वभ प्रलचायी ऩषाॊना 
एकत्र करून एकजूट शनभाणण कयण्माचा िमत्न केरा.  
 डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा प्रलचायानवुाय त्माॊच्मा नली ठदल्री मेथीर शनलावथथानी  त्माॊच्मा अध्मषतेखारी ३० 

वप्टेंफय, १९५६ वारी ळेडुर काथट पेडयेळन ची याष्डीम फिैक घेण्मात आरी. त्मात वलाणनभुते अस्खर बायतीम रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप 

इॊठडमा शा याजकीम ऩष थथाऩन कयण्माचा शनणणम घेण्मात आरा. मा याष्डीम फिैकीच्मा शनणणमाची फातभी िफधु्द बायत मा ऩास्षकात 
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ठद. ६ ल १३ ऑक्टोफय, १९५६ च्मा अॊकात छाऩनू आरी शोती. ऩयॊत,ु डॉ. फाफावाशेफ ६ ठडवेंफय, १९५६ योजी भशऩरयशनलाणण झारे.4 

त्माभुऱे, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी प्रलचाय केरेल्मा रयऩस्लरकन ऩष थथाऩनेचे काभ त्माॊच्मा भतृ्मभूुऱे थथशगत झारे.  
 डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा भतृ्मभूुऱे थथशगत झारेल्मा रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा च्मा थथाऩनेवािी त्माॊच्मा 
अनमुामाॊनी २१ एप्रिर, १९५७ योजी नागऩयु मेथे वलाणनभुते फिैक घेतरी. फिैकीच्मा शनष्कऴाणतून अनमुामाॊनी ३ ऑक्टोफय, १९५७ 

योजी नागऩयु मेथे ळेडुर काथट पेडयेळन शा ऩष प्रलवस्जणत केरा आस्ण रयऩस्लरकन ऩष थथाऩन कयण्मात आरा. मा नलोठदत 

रयऩस्लरकन ऩषाचे अध्मष या. फ. एन. शळलयाज शोते, तय कामणलाशक म्शणून याजाबाऊ खोब्रगडे माॊना नेभण्मात आरे शोते.5 डॉ. 
फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचे भशाऩरयशनलाणण झाल्मानॊतय त्माॊच्मा प्रलर्श्वशनम वशकायी आस्ण अनमुामाॊनी रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप 

इॊठडमा ची थथाऩना केरी. आस्ण थथशगत झारेल्मा ऩषाच्मा कामाणरा ऩनु्शा एकदा नव्माने चारना ठदरी. 
 
रयऩब्लरकन ऩार्टी ऑप इंडडमा ऩऺाची काभे आब्ि कामव : 

रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा ची ध्मेम उदीषे्ट न्माम, थलतॊत्र, फॊधुता, वभता अळा बायतीम याज्मघटनेच्मा भूल्माॊना 
जोऩावणायी शोती. तवेच, जनतेच्मा धाशभणक, आशथणक, याजकीम, वाभास्जक अशधकाय, माॊना अफाशधत िेलण्मावािी काभ कयणायी 
शोती. रोकाॊच्मा, अथऩशृ्मता, प्रऩऱलणूक, लेिप्रफगायी, दडऩळाशी माॊना योखण्माचे काभ ऩष कयेर, अवा जाशीयनाभा ऩषाच्मा 
कामणकत्माांनी िचायीत केरा शोता.6 डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी थलत  ् रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा ची ध्मेम- उदीषे्ट बायतीम 

वॊप्रलधनारा अनवुरुन तमाय केरेरी शोती. त्माभुऱे रयऩस्लरकन कामणकत्माांनी डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी तमाय केरेल्मा उदीष्टाॊना 
वभोय िेलनू कामण वुरू केरे.  
 ऩषाचे काभ वुरू झाल्मानॊतय १९५७ रा शनलडणुक झाल्मा. मा शनलडणुकी भध्मे रयऩस्लरकन ऩाटी चे ९ खावदाय, १९ 

आभदाय शनलडून आरे शोते. त्मात ऩॊजाफ चे ५, म्शैवूय चे २, आॊध्र िदेळातून १, गजुयात भधून २, भद्राव िाॊताचे २९ आभदाय शनलडून 

आरे शोते.7  १९५७ च्मा शनलडणुकीत ऩषाच्मा शनलडून आरेल्मा खावदय ल आभदायाॊभुऱे ऩषारा पाय भोिे मळ िाप्त झारे शोते. 

त्माभुऱे, १९५७ च्मा शनलडणुकी नॊतय रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा ने भशत्लऩणूण काभ शाती घ्मामरा वुरुलात केरी. 
     बुभूठशनाॊचा वत्माग्रश फय्माच लऴण रढलनू बुभूठशनाॊना न्माम देणे, ऩलूीचे भशाय माॊना वलरती देणे, अथऩशृ्म दशरत 

माॊच्मा लयीर शल्माची चौकळी कयणे, दीषाबूभी रा थभायक फाॊधणे, फधु्द ल डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा जमॊती ठदनी याष्डीम 

वुट्टी देणे, कशनष्ठ गाल काभगाय ल भजदयूाॊचे िश्न, माॊच्मावािी लेऱोलेऱी रयऩस्लरकन ऩाटी ने आॊदोरने केरे. २ ऑक्टोफय, १९५७ रा 
रयऩस्लरकन ऩाटी ची वबा ऩाय ऩडरी त्मात दादावाशेफ गामकलाड माॊनी गाल काभगाय माॊच्मा ऩषाकडे रष लेधरे. रयऩस्लरकन ऩाटी 
ऑप इॊठडमा मा ऩषाचे वॊवदेत शनलडून गेरेरे खावदाय फी. वी. काॊफऱे माॊनी ९ ठडवेंफय, १९५७ योजी डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा 
भतृ्मचु्मा चौकळी अशलार वादय कयण्माची भागणी केरी. त्माचफयोफय, नलफौद्धाॊना वलरती, याखील जागा शक्क दमालेत अळी 
बूशभका घेतरी. २८ ते ३० ठडवेंफय, १९५७ वारी अकोराभध्मे डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचे थभायक ऩषाच्मा लतीने उबायाले अवे 

ियाल झारे. भाचण, १९५८ भध्मे खावदाय जी. के. भाने माॊनी कोकण येल्लेची काभ वुरू कयाले अळी भागणी केरी. तय याजाबाऊ 

खोब्रागडे माॊनी आशथणक िगतीवािी दशरताॊना ऩडीक जशभनी लाटण्माची भागणी केरी. १९ भाचण, १९५९ योजी रोकवबेत उऩस्थथत 

अवरेल्मा दादावाशेफ गामकलाड माॊनी अथऩशृ्माॊलय शोणाये अन्माम-अत्माचाय, ऩोरीवाॊची ऩषऩाती बूशभका, ळेतीवािी दशरताॊना 
जागा, उद्योगात वलरती, वयकायी नोकयी, घयगतुी उद्योगारा अनदुान ईत्मादी भागण्मा केल्मा.8  वॊवदेत शनलडून गेरेल्मा 
रयऩस्लरकन नेत्माॊनी जनतेचे भूरबूत िश्न वॊवदेत भाॊडरे. जनतेवािी प्रलप्रलध भागण्मा आस्ण अन्माम अत्माचारा प्रलरुध्द लाचा 
पोडरी.  
   १९५९ भध्मे वयकाय कडीर ऩठडक जभीन बूभीशीनाॊना द्याली माकरयता भयािलाड्मात दादावाशेफ गामकलाड माॊच्मा 
नेततृ्लाखारी आॊदोरन कयण्मात आरे. त्माॊना चाय भठशन्माची तुरुॊ गलावाची शळषा झारी. ऩयॊत,ु नाशळकचे यभाफाई आॊफेडकय 

लथतीगशृ, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय नगय लवाशत तवेच, यभाफाई आॊफेडकय वबागशृ शी दादावाशेफ गामकलाड माॊच्मा कामाणभुऱे 

शनभाणण झारे.9 रयऩस्लरकन नेत्माॊनी आऩरी बूशभका फजालनू जनतेरा त्माॊचे न्माम शक्क शभऱलनू देण्मावािी लेऱोलेऱी िमत्न केरे 

आस्ण मळ देखीर शभऱलरे.  
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 बायत वयकायने काशी भान्मलय याजनेत्माॊचे ऩोथटाचे ठटकटे िवारयत कयण्माचे ियलरे, त्मात बायतीम वॊप्रलधान शनभाणता 
डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचे नाल नव्शते म्शणून रयऩस्लरकन नेत्माॊनी प्रलयोध दळणलरा. त्माभुऱे, १४ एप्रिर, १९६५ रा बायत वयकाय 
ने शतकीट जायी केरे. १९६६ वारी डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा जन्भ ठदनारा ऩॊचशत्तय लऴण ऩणूण शोण्माचे शनभीत्ताने चैत्मबूभी मेथे 

मळलॊतयाल चव्शाण माॊच्मा उऩस्थथतीत दादावाशेफ गामकलाड माॊनी शबभज्मोत वोशऱा ऩाय ऩाडरा.10 २६ भाचण,१९६८ वारी 
बैय्मावाशेफ आॊफेडकय माॊनी भशु मेथून जगजीलनयाभ माॊच्मा शथते शबभज्मोत िोजोरीत करून १४ एप्रिर, १९६९ योजी भुॊफई ऩमांत 

आऩल्मा अनमुाॊवोफत िलाव केरा. बैय्मावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा ऩढुाकायानेच जनतेच्मा लगणणीतून ऩढेु डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय 

माॊचे थभायक उबे केरे.11 अळािकाये, रयऩस्लरकन ऩाटी इॊठडमा च्मा नेत्माॊनी डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा कामाणरा वराभी देत वलण 
जगावभोय त्माॊच्मा कतुणत्लाची झऱाऱी मेण्मावािी काभ केरे.  
 
रयऩब्लरकन ऩार्टी ऑप इंडडमा चे ववघर्टन : 

ऩोरादी ऩरुुऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटेर नेशभीच म्शणत, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊची वॊघटना शी ऩोरादी वॊघटना आशे जी 
कधीशी प्रलघठटत शोऊ ळकत नाशी. ऩण, रयऩस्लरकन नेत्माच्मा लतृीभुऱे ते ळक्म शोऊ ळकरे नाशी. भशायाष्ड कॉगे्रव नेते मळलॊतयाल 

चव्शाण शे फेयजेचे याजकायण कयण्मात शनऩणु शोते. रयऩस्लरकन ऩष वॊऩलण्मावािी कॉगे्रव चाणक्मनीतीचा लाऩय कयत शोता. 
त्माभुऱे, ऩढुीर काऱात रयऩस्लरकन नेत्मात भोठ्मािभाणात पुट ऩडून कॉगे्रव ऩक्ष्मात ते वाभीर झारे.12 कॉगे्रव ऩषाच्मा 
याजकायणाभुऱे रयऩस्लरकन ऩक्ष्माभध्मे गट-तट शनभाणण झारे.  
 १९६२ च्मा शनलडणुकीत रयऩस्लरकन ऩषारा याष्डीम ऩष म्शणून भान्मता शभऱारी. ऩण, ऩषाच्मा थथाऩनेनॊतय काशी 
लऴाणतच रयऩस्लरकन ऩषाच्मा नेत्माॊभध्मे शेले दाले शनभाणण शोऊ रागरे. त्माभुऱे, १९६२ भध्मे ऩष पुटीरा वुरुलात झारी आस्ण 

रयऩस्लरकन ऩाटी गट-तट भध्मे प्रलबागरी गेरी. फी. वी. काॊफऱे गट रयऩस्लरकन एकमाऩावून दयू जाऊन, आय. डी. बाॊडाये कॉगे्रव 

भध्मे गेरे. तवेच, दादावाशेफ गामकलाड माॊनी कोंगे्रव चा शात ऩकडरा, दादावाशेफ रूऩलते कॉगे्रव भध्मे गेरे.13 गाॊधीजीॊना भुॊफईत 

काऱे झेंडे दाखलणाये या.धो. बॊडाये ३० जुन, १९६५ रा कॉगे्रवच्मा मळलॊतयाल चव्शाण माॊच्मा गटात वाभीर झारे. 14 अश्मािकाये, 
रयऩस्लरकन ऩाटी च्मा नेत्माॊभध्मे पाटा पुट शोऊन ऩषाचे प्रलघटन शोऊ रागरे. तेव्शा ऩावून रयऩस्लरकन ऩष ढावऱामरा वुयलात 

झारी. त्माभुऱे, ऩषाची ल नेत्माॊची ताकत कभी झारी. 
 
सायांश : 

ठडवेंफय, १९५६ वारी औयॊगाफाद मेथेच डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा नालाचा नलीन 

याजकीम ऩष थथाऩन कयण्माचा प्रलचाय आऩल्मा अनमुामाॊवभोय वाॊशगतरा शोता. ऩयॊत,ु ६ ठडवेंफय, १९५६ वारी डॉ. फाफावाशेफ 

आॊफेडकय माॊचे भशाऩयीशनलाणण झारे. त्माभुऱे, त्माॊनी प्रलचाय केरेरा याजकीम ऩषारा थथशगती आरी. त्माॊच्मा अनमुामाॊनी २१ 
एप्रिर, १९५७ योजी फिैक घेतरी. मा फिैकीच्मा शनणणमातून ३ ऑक्टोफय, १९५७ योजी नागऩयु मेथे रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा शा 
ऩष थथाऩन केरा. मा ऩषाची ध्मेम उशधषे्ट बायतीम वॊप्रलधानारा ळोबणायी शोती. मा ऩषाभध्मे कामणयत अवरेरे नेते फी. वी. काॊफऱे, 
याजाबाऊ खोब्रागडे, दादावाशेफ गामकलाड माॊनी वॊवदेत काभ कयत अवताना जनतेच्मा प्रलप्रलध भागण्मा वॊवदेऩढेु भाॊडरे.  

ऩयॊत,ु काॉगे्रव ऩषाच्मा याजकायणाभुऱे १९६२ भध्मे रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा च्मा नेत्माभध्मे शेले- दाले शनभाणण शोऊन 

पुट ऩडरी. त्माभुऱे, रयऩस्लरकन ऩाटी ऑप इॊठडमा शा ऩष गटातटात प्रलबागनू ऱ्शावाकडे लाटचार करू रागरा.                
 
संिबव सूची : 
1. डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊची ऩत्रकारयता १९२९ ते १९५६, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय रेखन आस्ण बाऴणे खॊड २०, 

डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय चरयते्र वाधने िकाळन वशभशत, भशायाष्ड ळावन, िथभ आलतृ्ती, २००५. 
2. भेणवे कृष्णा, डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा वाभास्जक ल याजकीम चऱलऱी,  न्म ूएनीज प्रिॊठटॊग िेव बुऩेळ गपु्ता 

बलन, भुॊफई, वशाली आलतृ्ती, नोव्शेंफय, २००९ 
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