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प्रस्िावना :- 

 लेखक ि किी हृदयाचे ि लोकिेते असा िािलौवकक असलेले श्री अटल वबहारी िािपेयी ह े

भारताचे तीि िेळा पंतप्रधाि रावहले होते. तयांिी पवहलयांदा १६ मे १९९६ रोिी पंतप्रधाि पदाची शपथ घेऊि १३ 

वदिसाच्या थोडया काळासाठी पंतप्रधाि म्हणिू काम पावहले होते. पनु्हा १९ माचच १९९८ रोिी ते भारताच्या 

पंतप्रधािपदी विरािमाि झाले. परंत ुकाही कारणास्ति १३ मवहन्यातच तयांच्या पक्षाचे ससरकार कोसळले होते. 

तरीही १९९९ च्या सािचविक विडणकुा होईपयंत काळिीिाहू पंतप्रधाि म्हणिू तयांची वििड झाली होती. सप्टेंबर-

ऑक्टोंबर १९९९ च्या सािचविक वििडणकुािंतर १३ ऑक्टोंबर १९९९ रोिी तयांिी सलग दसुऱयांदा राष्ट्रीय 

लोकशाही आघाडी सरकारचे प्रमखु म्हणिू पंतप्रधाि पदाची सिेु वस्िकारली. पंडीत िहेरूिंतर सलग दोिदा 

पंतप्रधाि होणारे ते पवहले पंतप्रधाि ठरले होते. 

 िेष्ठ संसद पटू असलेले श्री अटल वबहाहरी िािपेयी चार दशक रािकारणात सक्रीय होते. श्री 

िािपेयी िऊ िेळा लोकसभेिर तर दोि िेळा राज्यसभेिर वििडूि आले होते. हाही एक प्रकारचा विक्रम तयांच्या 

िािािर आह.े स्िातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या अंतगचत ि परीकीय धोरणास आकार दणे्यास एक प्रतप्रधाि, 

परराष्ट्रमंिी, विविध स्थायी सवमतयांचे अध्यक्ष ि एक विरोधी पक्षिेते म्हणिू तयांिी समथचपणे भवूमका बिािली 

होती. अटल वबहारी िािपेयी यांचा सामाविक िीििातील उदय हा भारतीय लोकशाही आवण तयांच्या कुशाग्र 

रािकीय बवुिमते्तचा गौरि आह.े उदारमतिादी िागवतक दृष्टीकोि ि लोकशाही ततिांशी असलेली बांवधलकी 

यामळेु ििसामान्यांच्या मियात तयांच्याबद्दल आदर आह.े भारताप्रती असलेले तयांचे विस्िाथच समपचण ि पन्िास 

िर्ाचहूि अवधक काळ दशेासाठी वदलेलया विस्पहृ सेिेबद्दल तयांिा भारतातील दसुरा सिोच्च िागरी सन्माि 

असलेला पद्मविभरू्ण २५ िािेिारी १९९२ रोिी राष्ट्रपती व्यंकटरमि यांच्या हस्ते प्रदाि करण्यात आला. १९९४ 

साली उतकृष्ट संसदपटूचा परुस्कारही असलेलया भारतरति या परुस्कारािे सन्मावित करण्यात आले आह.े तयांच्या 

कारवकदीची, योगदािाची मावहती पढुीलप्रमाणे - 

जीवनपररचय :- 

 २५ वडसेंबर १९२४ साली ततकालीि ग्िावलयर संस्थािात (आताच्या मध्यप्रदशे राज्यात) एका 

प्राथवमक वशक्षकाच्या घरात तयांचा िन्म झाला होता. तयांिी ग्िावलयर येथील वव्हक्टोरीया महाविद्यालयात आताचे 

(राणी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय) येथिू पदिी (वब.ए.) चे वशक्षण पणूच केले. तयािंतर तयािी एम.ए. राज्यशास्त्र आवण 

कायद्याचे वशक्षण घेण्यासाठी कािपरू येथील डी.ए.िी. महाविदल्यात प्रिेश घेतला. येथिू तयांिी एम.ए.राज्यशास्त्र 

या विर्याची पदिी संपादि केली. कायद्याचे वशक्षण अपणूच सोडूि तयांिी दशे सेिेला िाहूि घेतले. 
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 श्री. िािपेयी पंधरा िर्ाचचे असतांिाच राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघाच्या शाखेत िाऊ लागले. आवण 

काही काळातच ते राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघाचे सक्रीय कायचकते झाले. राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघातील वशवबरांच्या 

वठकाणी तयांिी म्हटलेली कविता ‘वहदं ूति-मि, वहदं ूिीिि रग रग वहदं ूमेरा पररचय’ ही खपुच प्रवसि झाली होती. 

राज्यशास्त्र ि कायद्याचे विद्याथी असलेलया श्री िािपेयींिा शालेय काळातच भार्णाची, ितकृतिाची आवण परवकय 

व्यिहारामध्ये रूची विमाचण झाली होती. तयांिी ही आिड पढुे अिेक िरे् िोपासली ि विविध वव्दपक्षीय ि बहुपक्षीय 

व्यासवपठािर भारताचे प्रवतविधीति करतांिा तयांिी हया कौशलयाचा उपयोग केला. 

राजकीय प्रवासाची सुरूवाि :- 

 विटीश सते्तला भारतातिू पायउतार करण्यास महतिाच्या ठरलेलया १९४२ च्या भारत छोडो 

चळिळीत सहभागी होििू तयांिी विद्याथी दशेतच राष्ट्रिादी रािकारणाचे धडे वगरविलयाचे दाखििू वदले. याच 

कालािधीत ते श्यामाप्रसाद मुखिी ि भारतीय ििसंघाच्या संपकाचत आले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोिी भारत स्ितंि 

होििू तयाचे भारत-पावकस्ताि असे विभािि होििू दोि तकुडे झाले. तेव्हा अटल वबहारी िािपेयींिी द:ुखी 

अंतकरणािे ‘स्ितंिता वदिस की पकुार’ िािाची कविता रचली. 

१९९९ च्या सावयबिक बनवडणुकीनांिर बिसऱयाांदा पांिप्रधान म्हणून कारबकदीची सरुूवाि :- 

 १७ एवप्रल १९९९ मध्ये अटलवबहारी िािपेयींिी बाराव्या लोकसभेतील अविश्वासाच्या 

ठरािािंतर आपलया मंिीमंडळाचा रािीिामा वदला होता. तयामळेु वििडणूक आयोगािे तेराव्या लोकसभेसाठी 

वििडणकू िाहीर केली. वििडणकूा होईपयंत काळिीिाहू सरकार म्हणिू अटलवबहारी िािपेयींची पंतप्रधाि म्हणिू 

वििड केली होती. 

 सप्टेंबर-ऑक्टोंबर १९९९ च्या तेराव्या लोकसभेच्या वििडणकूीत ४५ पक्षांिी सहभाग घेतला 

होता. तयामध्ये सहा राष्ट्रीय आवण बाकीचे प्रादवेशक पक्ष होते. ५४३ िागांसाठी वििडणकूा झालया. या वििडणकूीत 

भािपाचे ३७० कलम रद्द करणे, राममंदीर बांधणे, वित्तीय सुधारणा या मुद्यांच्या आधारे प्रचार केला. तयाचबरोबर 

स्िदशेीचा परुस्कार केला. ‘कारगील यिु’ आवण पोखरण मधील अणचुाचणी यामळेु भारतात िािपेयी यांच्यािर 

िितेची मोठी विष्ठा विमाचण झाली होती. हा मदु्दा हृया वििडणूकीत भािपाच्या बाििूे िमेचा होता. 

 दसुऱया बािलूा यािेळी कााँगेसच्या अध्यक्षपदी श्रीमती ‘सोविया गांधी’ यांची वििड झाली. 

तयाचिेळी शरद पिार, पी.ए.संगम्मा आवण तारीख अन्िर यांिी सोविया गांधींच्या विरोधात विदशेी िागररकतिाचा 

मदु्दा मांडूि बंडखोरी केली. आवण राष्ट्रिादी कााँगेस पक्षाची स्थापिा केली. हाच विदशेी िागरीकतिाचा मदु्दा 

भािपािे प्रचाराचा मदु्दा केला. ६ ऑक्टोंबर १९९९ रोिी वििडूकांचे विकाल िाहीर झाले. या वििडणकूीत अटल 

वबहारी िािपेयी यांच्या िेततृिाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २९८ िागा वमळालया. तयाचबरोबर द्रमकु, 

एम.डी.एम.के; तेलग ुदसेम, संयतुक ििता दल यांच्या पावठंब्यामळेु ३०२ िागांच्या पावठंब्यािर राष्ट्रीय लोकशाही 

आघाडी सते्तिर आली. कााँग्रेस पक्षाच्या आघाडीला १३६ िागा वमळालया. कॉग्रेसचा या वििडणकूीत मोठा 

पराभि झाला आवण तया पक्षास लोकसभेत ११२ िागा वमळालया. 

 या वििडणकूीतील विियािंतर अटलवबहारी िािपेयी यांिी मंिीमंडळ विमाचण केले. राम िाईक 

यांिा पेरोवलयम मेिी, िॉिच फिांडीस यांिा संरक्षण मंिी बिविले होते. आता तयांची पंतप्रधािपदाची तसरी टमच 

(खेप) सुरू झाली. यािेळी तयांच्या िेततृिातील सरकारिे पणूच पाच िरे् शासि चालविले. इ.स. १९८४, १९८५ िंतर 

पाच िर्ाचचा कायचकाळ पणूच करणारे ते पवहले गैर-कााँग्रेसी पंतप्रधाि होते. 
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पांिप्रधानपदाच्या बिसऱया खेपेिील काही महत्वाच्या योजना-घटना :- 

 १३ ऑक्टोंबर १९९९ रोिी अटल वबहारी िािपेयी यांिी मंिीमंडळ बिििू कायाचस सुरूिात केली. 

पंतप्रधाि म्हणिू तयांच्या कारवकदीच्या वतसऱया खेपेस आरंभ झाला. या काळात तयांिी राबविलेलया योििा, 

घडलेलया ठळक घटिा खालीलप्रमाणे : 

१)  सवय बशक्षा अबियान सरुू झाले :–  

 पंतप्रधाि िािपेयी यांच्या कायचकाळत सि २००१ मध्ये सिच वशक्षा अवभयाि कायचरत झाले. ६ ते १४ िरे् 

ियोगटातील बालकांिा उपयतुक ि योग्य वशक्षण दिेिू (२०१० पयंत) वशक्षणाचे सािचिीकरण करणे हे सिच वशक्षा 

अवभयािाचे उवद्दष्टय होते. यावशिाय शालेय व्यिस्थापिात समािाचा सहभाग घेऊि ‘वशक्षणातील सामाविक, 

प्रादवेशक ि लैंवगक भेद दरू करणे’ हहेी सिच वशक्षा अवभयािाचे उवद्दष््टय होते. 

सिच वशक्षा अवभयाि सरुू करण्यासाठी ८६ िी घटिादरुूस्ती करण्यात आली. वडसेंबर २००२ मध्ये ८६ व्या 

घटिादरुूस्तीिे भारतीय राज्यघटिेच्या भाग III मध्ये 21A ह ेििीि उपकलम िोडझयात आले. संकलपाव्दारे राष्ट्र 

स्ित:च्या अिुरूप ६ ते १४ िरे् ियोगटातील सिच बालकांिा मोफत ि सतकीचे वशक्षा परुिेल अशा पितीचे ििीि 

20A कलम टाकण्यात आले. मागचदशचक ततिांमधील कलम ४५ मध्ये वकंवचत सधुारणा करण्यात आली. ‘६ 

िर्ाचखालील बालकांिा वशक्षण वमळण्यासाठी ि वशश ुकाळातील िति करण्यासाठी तरतदू’ असे मळु कलम होते. 

तयाऐििी ‘राज्य सिच बालकांिा ियाची ६ िरे् पणूच होईतोिर वशक्षण वमळण्यासाठी ि वशशकुाळात िति 

करण्यासाठी प्रयति करेल, असे करण्यात आले. मलुभतू कतचव्यांमध्ये कलम 51A मध्ये ‘k’ उपकलम टाकण्यात 

आले. ‘६ ते १४ िरे् ियोगटातील बालकांिा वशक्षणाची संधी वमळणे आई-िडील वकंिा पालकांचे कतचव्य’ असे 

उपकलम िोडण्यात आले. 

२)  स्वबणयम चिुिुयज योजनेचा शुिारांि झाला :–  

 दशेातील चार महािगरांिा म्हणिे उत्तरेला वदलली, दवक्षणेला चेन्िई, पिेूला कलकत्ता आवण पविमेला 

मुंबई अशा चार महािगरांिा रोडांिी िोडण्यासाठी इ.स. २००१ मध्ये ही योििा िािपेयी सरकारिे सरुू केली. या 

योििेि ्दारे भारतातील सहा ि चार पदरी राष्ट्रीय महामागाचचे विमाचण करूि, औद्योवगक, सांस्कृवतक आवण कृर्ी 

संबंवधत असणाऱया चार मोठया महािगरांिा रािमागाचि ्दारे िोडणे, हा योििेचा मुख्य उद्देश होता. ििळपास ६ 

खरब रुपये खचच करूि २०१२ मध्ये ही चतभुुचि योििा पणूच झाली. 

३)  प्रधानमांिी ग्राम सडक योजना सुरू झाली (PMGSY) :- 

 भारतातील सिच गािांिा बारमाही रस्तयािे िोडण्याच्या उद्दशेािे िािपेयी सरकारिे २५ वडसेंबर २००० 

रोिी ही योििा सरुू केली होती. २५ वडसेंबर २००० पासिू (PMGSY) चा पवहला टप्पा सरुू झाला. सिच १.७८ 

(१,७८,१८४) गािे बारमाही रतयांिी िोडणे या टप्प्याचे लक्ष होते. सरुिातीला ही योििा १००% कें द्रपरुस्कृत 

होती. आतादखेील ती कें द्रपरुस्कृत आह.े परंत ुदसुऱया टप्प्यासाठी कें द्र : राज्य िाटा ६०:४० असा झाला आह.े 

तसेच योििेसाठी पेरोलिर िे अवतरीतक शलुक आकारले िाते. (Road cess) तयातील ५० टक्के रक्कम या 

योििेसाठी िापरली िाते. 

४)  अांत्योदय अन्न योजना सुरू झाली : NSSO (National Sample Survey Office) :- 

 यांच्या पाहणीिसुार िािपेयंीीच्या काळहात दशेातील ५ टक्के लोकसंख्येला वदिससातिू दोि िेळा 

अन्ि वमळणे कठीण झाले होते. तयामळेु एक कोटी अवत गरीब कुटंूबांिा (Extreme BPL) लक्ष्य ठेििू वडसेंबर 
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२००० पासिू अंतयोदय अन्ि योििा सरुू करण्यात आली होती. या कुटंूबांिा अन्िसरुक्षा परुविण्यासाठी तांदळू ३ 

रू. वकलो ि गहू २ रू. वकलो दरािे उपलब्ध करूि दणे्याचा विणचय घेण्यात आला. अशा कुटंूबाला दरमहा २५ 

वक.ग्रॅ. अन्िधान्य िरील दराि ेपरुविले िाई. २००२ िंतर ही मयाचदा दरमहा ३५ वक.ग्रॅ. करण्यात आली. या गटात 

आता भवूमहीि मिदरू, ग्रामीण कारावगर, सीमांत शेतकरी, विधिा, आिारी व्यतकी वकंिा ििृ कुटंूबप्रमखु असलेले 

कुटंूब लाभाथी म्हणिू गणण्यात येतात. 

५)  अन्नपूणाय योजना :- 

 १ एवप्रल २००० ला राष्ट्रीय सामाविक सहाय्य योििेंतगचत ‘अन्िपणूाच योििा’ सरुू करण्यात आली. या 

योििेअन्िये दाररद्रयरेरे्खालील असे ििृ िे राष्ट्रीय ििृांसाठीच्या पेन्शि योििेचा कोणताही लाभ घेत िाहीत, 

अशा ििृांिा प्रवतमाह १० वक.ग्रॅ. अन्िधान्य मोफत दणे्याची तरतदु करण्यात आली. 

६)  सांपूणय ग्रामीण रोजगार योजना सुरू झाली :- 

 २५ सप्टेंबर २००१ पासिू संपणूच ग्रामीण रोिगार योििा सरुू करण्यात आली. बेरोिगारीचे चक्र मोडणे, 

मिरूी रोिगार परुििू अन्िसरुक्षा परुविणे ि ग्रामीण पायाभतू सवुिधांचा विकास करणे या वतहरेी उद्दशेािे ही योििा 

सरुू झाली. मिरुीसोबतच कमीत कमी ५ वक.ग्रॅ. प्रवतव्यतकी प्रवतवदि अन्िधान्य दणे्यास सरुिात झाली. 

७)  स्वजलधारा योजना सुरू झाली :- 

 ग्रामीण भागातील सिच खेडयांिा स्िच्छ पेयिल परुविणे, पेयिल स्त्रोत सवुस्थतीत राखण्यस मदत 

करण्याच्या उद्दशेािे २५ वडसेंबर २००२ पासिू संपणूच दशेात स्ििलधारा योििा सुरू करण्यात आली. विकें द्रीकृत 

स्तरािर ग्रामीण भागातील पेयिलाचा प्रश्न समाप्त करण्याचा विणचय या योििेि ्दारे करण्यात आला. या 

योििेअंतगचत ग्रामीण भागात विहीरी ि कुपिवलका उभारलया िात. योििेचे वियोिि विकें द्रीत स्िरूपात 

ग्रामपंचायतीमाफच त राबविले िात होते. 

८)  समग्र आवास योजना सुरू करण्याि आली :- 

 ग्रामीण भागातील लोकांच्या राहणीमािात ि एकंदरीत अवधिासात सधुारणा करण्याच्या उद्दशेाि समग्र 

आिास योििा १९९९-२००० मध्ये सुरू करण्यात आली. प्रायोवगक ततिांिर ही योििा २४ राज्यातील २५ 

विल्ांमध्ये सरुू करण्यात आली. प्रायोवगक ततिांिर ही योििा गहृबांधणी, स्िच्छतागहृ,े वपण्याचे पाणी या सिांचा 

एकावत्तमक विकास करूि अवधिासाच्या शाष्ट्ित विकासासाठी योििा कायचरत होती. 

९)  वाल्मीकी आांिेडकर आवास योजना :- 

 ही योििा १५ ऑगस्ट २००१ ला घोवर्त होििू २ वडसेंबर २००१ पासिू लाग ूकरण्यात आली. ही योििा 

शहरी भागामधील झोपडपट्टयांमध्ये रयाहणाऱया दाररद्रय रेरे्खालील लोकांिा वििारा परुविण्यासाठी सरुू करण्यात 

आली. या योििेत कें द्र ि राज्याचा िाटा ५०:५० टक्के असा होता. 

१०)  राष्ट्रीय मबहला सशत्कीकरण धोरण जाहीर केले :- 

 मवहलांची प्रगती, विकास ि सशतक्रीकरण घडििू आणण्याच्या उद्दशेािे २० माचच २००१ रोिी राष्ट्रीय 

मवहला सशतकीकरण धोरण िाहीर करण्यात आले. स्त्रीक्षमतांचा विकास होण्यासाठी, आवथचक ि सामाविक धोरण 

ठरविणे, वस्त्रयांिा रािवकय, आवथचक, सामाविक, िागरी ि सांस्कृवतक हक्क प्राप्त करूि दणेे, आरोग्य, वशक्षण, 

रोिगार इतयांदीमध्ये समाि संधी प्राप्त करूि दणेे. न्यायव्यिस्था बळकट करणे, स्त्री ि बालकांिरील भेदभाि ि 

वहसंा दरू करणे असे या धोरणाची उवद्दष््टये आहते. 
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११)  दीनदयाल अपांग पुनवयसन योजना सुरू झाली :- 

 अपंगांच्या पिुिचसिासाठी प्रवशक्षण, वियोिि ि आवथचक तरतदुींसारख्या प्रतयक्ष कृतीचा आराखडा 

असलेली वदिदयाल योििा १९९९ मध्ये सरुू करण्यात आली. आधी वतचे िाि ‘पिुिचसि योििा’ होते. २००३ 

मध्ये वदिदयाल ह े िाि वदले गेले. अपंग पिुिचसि ि समािेशिासाठी सिोच्च योििा (Umbrella Central 

Sector Scheme) म्हणिू वदिदयाल योििा राबविली िात आह.े 

१२)  राष्ट्रीय वृद्ाांसाठीचे धोरण जाहीर झाले :- 

 १९९९ मध्ये ििृांिा चांगले िीिि िगण्यासाठी प्रयति करण्याच्या उद्दशेािे राष्ट्रीय ििृांसाठीचे धोरण 

िािपेयींच्या सरकारच्या काळात िाहीर करण्यात आले. संयुतक राष्ट्रसंघािे १९९९ ह ेिर्च आंतरराष्ट्रीय ििृांचे िर्च 

म्हणिू सािरे केले. या घटिेला अिसुरूि १९९९ मध्ये भारतािे राष्ट्रीय ििृांसाठीचे धोरण िाहीर केले. या 

धोरणािसुार ििृांचा प्रश्न हा राष्ट्रीय महतिाचा प्रश्न म्हणिू समिला िातो. ििृ असरुवक्षत ि उपेवक्षत राहणार िाहीत, 

अशी हमी याि ्दारे दणे्यात आली आह.े समािात ििृांच्या विवधित स्थािाचे सबलीकरण करूि तयांचे उिचररत 

आयषु्ट्य शांतता ि आदरािे व्यवतत करण्याचे मागचदशचि या धोरणात करण्यात आले आह.े 

१३)  जनजािीय कायय मांिालय उिारण्याि आले :- 

 अिसुवूचत िमातींच्या आवथचक ि सामाविक विकासािर लक्ष कें वद्रत करण्याच्या उद्दशेािे ‘सामाविक 

न्याय ि सबलीकरण’ मंिालयातिू ‘स्ितंि िििातीय कायच मंिालय’ ऑक्टोंबर १९९९ मध्ये उभारण्यात आले. 

राजकारणािून बनवृत्ती (बनधन) :- 

 अटल वबहारी िािपेयी २२ मे २००४ पयंत भारताच्या पंतप्रधािपदी विरािमाि होते. २००४ च्या 

सािचविक वििडणकूीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभि झाला. डॉ. मिमोहि वसंग यांच्या िेततृिाखाली 

संयतुक परुोगामी आघाडीचे सरकार सते्तिर आले. आवण िािपेयी यांच ेशासि समाप्त झाले. तयािंतर तयांिी २००५ 

पासिू रािकारणातिू विितृ्ती घेतली. 

 अटल वबहारी ह ेराििेता, किी, लेखक, पिकार म्हणिू प्रवसि होते. सतेच आपलया िाणीिे दसुऱयांिा 

मंिमुग्ध करणारे होते. तयांिी कविता रचलया आहते. तया फारच प्रवसि आहते. ‘मेरी इक्यािि कविताए; ‘श्रेष्ठ 

कविता’, ‘िई वदशा-मेि अलबम विद ्िगिीत वसंह, ‘क्या खोया क्या पाया’ अशा तया कविता होत. यावशिाय 

तयांिी – ‘इवंडयाि फॉरेि पॉलीसी : न्य ुडाइमेंशि; ‘िेशलि इटंीग्रेटशि, ‘शतकी से शांती,’ रािविती की रपटीली 

राह’े ्ा प्रमखु पसु्तकांचे लेखि केले. यावशिाय ‘संसद मे तीि दशक’ या पसु्तकाचे लेखिही तयांिी केले. 

  अटल वबहारी िािपेयी यांच्या कायाचमळेुच तयांिा ‘बांग्लादशे वलबरेशि िॉर हॉिर’ ्ा परुस्कारािे २०१५ 

मध्ये सम्िावित करण्यात आले. २०१५ मध्येच तयांिा दशेातील सिोच्च िागरी सन्माि ‘भारतरति’ दिेिू सन्मावित 

करण्यात आले. 

 दीघच आिारािे वदललीच्या एम्स रूग्णालयात १६ ऑगस्ट २०१८ रोिी विधि झाले. ते अवििावहत होते. 

२५ वडसेंबर हा तयांचा िन्म वदिस ‘सशुासि वदिस’ म्हणिू भारतात सािरा केला िातो. तयांच्या विधिाची िाताच 

‘एम्स-च्या मेडीकल बलेुटीिच्या माध्यमातिू िाहीर करण्यात आली होती. ९६ िर्ाचचे आयुष्ट्य तयांिा लाभले होते. 

सांदिय सुची :- 

• डॉ. व्ही.िी.सोमकुिर-समकालीि भारताची विवमचती (१९५०-२०१९), प्रशांत पवब्लकेशि ३, प्रतापिगर, 

श्री संत ज्ञािेश्वर मंवदर रोड, ितूि मराठा महाविद्यालयाििळ िळगाि-४२५००१ 
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• डॉ. भा.ल. भोळे – आधवूिक भारतातील रािकीय विचार, वपंपळापरेु ॲण्ड कं. पवब्लशसच िागपरू. 
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