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-: णनवेदन :- 
 
महाराष्ट्र र्ासनाच्या लर्क्षण लविागात श्री. ज. बा. कुळकणी हे एक अलधकारी आहेत. र्ासकीय 

अलधकाऱयाांनी अलधकारसूते्र ग्रहण केल्यावरही लवद्याव्यासांग केला पालहजे असे तयाांच्यावर बांधन नसते. पण 
तयालाही काही अपवाद लनघतात, श्री. सेतुमाधवराव पगडींच्या पासून ते श्री. एस. डी. सोमणाांच्या पयशन्त 
जयाांच्या व्यासांगाबद्दल महाराष्ट्राने अलिमान बाळगावा असे अनेक अपवाद आहेत. लबहार र्ासनाचे माजी 
मुख्य सलचव आलण लोकायुक्त डॉ. सोहनी, श्री. लिडे असे अनेक पांडीत र्ासकीय सेवते राहून सुद्धा 
लवद्याव्यासांगाला कधी लवन्मुख झाले नाहीत. ही जी र्ासकीय अलधकाऱयाांची लवद्याव्यासांगाची परांपरा ती श्री. 
ज. बा. कुळकणी याांनी पढेु चाललवली आहे. याबद्दल तयाांचे अलिनांदन. 

 
लोकलहतवादी याांच्या एका पुथतकाचे नाव ‘र्तपते्र’ असे आहे. श्री. कुळकणी याांनी तयाच धतीवर 

आपल्या पुथतकास ‘चौदा पते्र’ असे नाव लदले आहे. चौदा पते्र हे पुथतक म्हणजे वलरष्ठ हहदी नोकरर्ाही 
लनर्ममतीच्या इलतहासातील दुवा आहे. १८८५ साली क्राँगे्रसची थिापना झाली . या थिापनेमागील पलहला 
उदे्दर् इांग्रजी लर्क्षणाने सुसांथकृत झालेल्या िारतीयाांना इिल्या प्रर्ासन यांत्रणेत िोडेतरी थिान लमळवनू 
देण्याचा होता. १५ ऑगथि, १९४७ ला आपल्याला थवराजय लमळाल्यावर आमचे हे मागणे १०० िके्क 
अस्थततवात आले, पण नोकरर्ाहीचे िारतीयकरण करण्याकलरता सुद्धा अनेकाांना लझजाव े लागले. 
हहदुथतानच्या इलतहासात रॉयल कलमर्न समोर ना. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले याांनी लदलेली साक्ष फारच 
महत्त्वाची मानली जाते, पम गोखल्याांच्या बरोबरच या कायात जयाांनी चालना लदली ते मद्रास इलाख्यातफे 
व्हाइसरॉय कऊां लसल वर लनयुक्त झालेले श्री. सुब्बाराव, मुांबई गव्हरनशरच्या एस्झझझयुलिव्ह काऊां लसलचे 
पलहले िारतीय सदथय, ना. महादेव िाथकर चौबळ इतयालदकाांचा सुद्धा या कायात फार मोठा वािा आहे. 
श्री. चौबळाांनी ना. गोखलेना लललहलेली चौदा पते्र श्री. ज. बा. कुळकणी याांनी मोठ्या प्रयासाने चौबळाांचे 
नातू कै. िा. अ. गुपे्त याांच्याकडून लमळलवली आहेत आलण ती सुव्यवस्थितपणे सांपालदत करून मांडळास 
प्रलसद्धीस लदली. िारतातील उच्चत्तम नोकरर्ाही लनमाण करण्यास तयावळेच्या सनदर्ीर नेतयाांनी केवढा 
प्रयास केला हे तयावरून लसद्ध होते. आजच्या नोकरर्ाहीच्या गुणावगुणाांचा तयाांच्या अलधकाराांचा आलण या 
अलधकाऱयाांच्या मयादाांचा र्ास्त्ररु्द्ध अभ्यास करावयास या पत्राांचा फार मोठा उपयोग होईल. थवराजयाच्या 
सांकल्पनेत कायदेमांडळ आलण न्याय सांथिा याांच्या बरोबरच नोकरर्ाहीचाही अांतिाव आहे. तयामुळे 
थवराजय कल्पनेच्या इलतहासाचे लवश्लेषण करून अभ्यास करावयाचा झाल्यास नोकरर्ाही कल्पनेच्या 
लवकासाचे आपणाांस अध्ययन कराव ेलागणार. या अध्यायनाचा एक िप्पा पुरा होऊ र्केल से श्री. ज. बा. 
कुळकणी याांच्या पथुतकामुळे वािते. 

 
श्री. ज. बा. कुळकणी याांच्या मांडळाकडून प्रकालर्त होत असलेल्या पुथतकाचे वाचक थवागत 

करतील अर्ी मीअपेक्षा बाळगतो. 
 
 

यर्ोधन,                 
मुांबई-४०० ०२०  अध्यक्ष, 
लदनाांक – २६ जानेवारी, १९८८.  महाराष्ट्र राजय सालहतय आलण सांथकृती मांडळ. 
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ज्ाांच््ा पे्ररिेने माझ््ात सांशोधनाची आवड 
णनमाि झाली ते माझे वणडल सुप्रणसद्ध इणतहास 

सांशोधक कै. बाळकृष्ि सखाराम कुळकिी 
्ाांच््ा पणवत्र स्मृतीस अपपि --- 

  



 
 अनुक्रमणिका 

अनुक्रमणिका 

-: लनवेदन :- ............................................................................................... 4 
प्राथतालवक ... .............................................................................................. 7 
पत्र क्रमाांक १ .............................................................................................. 20 
पत्र क्रमाांक २ .............................................................................................. 21 
पत्र क्रमाांक ३ .............................................................................................. 22 
पत्र क्रमाांक ४ .............................................................................................. 23 
पत्र क्रमाांक ५ .............................................................................................. 25 
पत्र क्रमाांक ६ .............................................................................................. 27 
पत्र क्रमाांक ७ .............................................................................................. 30 
पत्र क्रमाांक ८ .............................................................................................. 32 
पत्र क्रमाांक ९ .............................................................................................. 34 
पत्र क्रमाांक १० ............................................................................................. 36 
पत्र क्रमाांक ११ ............................................................................................. 37 
पत्र क्रमाांक १२ ............................................................................................. 39 
पत्र क्रमाांक १३ ............................................................................................. 41 
पत्र क्रमाांक १४ ............................................................................................. 43 
मतलिन्नतादर्शक लिपणी ..................................................................................... 45 
लोकसेवा आयोग (१८८६–८७) ......................................................................... 45 
िारतातील बदललेली पलरस्थिती ........................................................................ 46 
साांप्रतच्या समथयाबाबत सवशसाधारण लवचार ............................................................... 48 
िरती करण्याची पद्धती .................................................................................. 51 
वेतनाच्या र्ती .......................................................................................... 57 

 



 
 अनुक्रमणिका 

             
 
१९ व्या र्तकाच्या प्रारांिी इांग्रजी सत्ता िारतात दृढमलू झाली. यापढुील काही वष े इांग्रजाांनी 

राजयकारिाराच्या सोयीसाठी प्रर्ासनयांत्रणा थवतःच्या पद्धतीवर चाललवण्याकडे वचेली. यामुळे या 
पद्धतीत चपखल बसणाऱया नोकरवगाची आवश्यकता िासू लागली. तेव्हा अपलरहायशतेने लवलायतेतील 
गोऱयासाहेबाांचा अलधकारपदावर मोठ्या प्रमाणात िरणा झाला. परांतु कालान्तराने क्षणोक्षणी बदलत 
चाललेल्या राजकीय वातावरणाने इांग्रज राजयकतयांना िारतीय जनतेला प्रर्ासनयांत्रणेत अलधकारपदाच्या 
जागावर घेण्याबाबत गांिीरतेने लवचार करणे िाग पडले. यामुळे सन १८८६-८७ मध्ये िारत सरकारने 
पांजाबचे लेफ्िनांि गव्हनशर सर चालशस् ॲलचसनच्या अध्यक्षतेखाली एका रॉयल पस्ब्लक सस्व्हशस कलमर्नची 
लनयुक्ती केली. तिालप, या आयोगाची कक्षा सांकुलचत व अिशहीन ठरल्याने िारतीय लोकाांना नागरी सेवते 
अलधकारपदाच्या जागा लमळणे र्झय झाले नाही. पलरस्थिती ‘जैसे िे’ रालहली. जनता असांतुष्ट रालहली. 

 
िारतीय लोकाांना प्रर्ासनयांत्रणेत समान हक्काने घेणे हे इांग्रजाांच्या प्रलतष्ठलेा व न्यायबुद्धीला धरून 

आहे असे लवचार लॉडश मेकॉलेने सन१८३३ मध्ये प्रकिपणे माांडले होते. परांतु यानांतर अध्या र्तकाचा काळ 
सरून गेला तरी वथतुस्थितीत फरक पडला नाही. यावळेेस आर्मिक आलण राजकीय दृलष्टकोनातून पाहता 
प्रर्ासनयांत्रणेत िारतीयाांना लकती प्रमणात जागा उपलब्ध होणे र्झय आहे, याचा अांदाज लॉडश कझशनच्या 
सरकारने गोळा केलेल्या आकयावावरून लदसून येत होता.  . १००० व तयाहून अलधक वतेन लमळलवणाऱया 
एकां दर १३०० अलधकाऱयाांत िारतीयाांची सांख्या अवघी ९२ होती. ही असमाधानकारक बाब होती. 

 
जबाबदारीच्या उच्चपदी िारतीयाांना अलधक सांख्येने लनयुक्त करण्याचा प्रश्न प्रिम दादािाई 

नवरोजीनी उपस्थित केला, तेव्हा लॉडश कझशनने म्हिले की, वलरष्ठ पदाच्या जागा िारतीयाांना देण्यात येत 
नाहीत या आरोपात तथ्य नाही. उलि, आम्ही देत असलेली उदार वागणूक सवशिैव प्रर्ांसनीय आहे. तेव्हा 
लॉडश कझशनचे लदर्ािलू करणारे हे लवधान आलण मे १९०४ चा सरकारी ठराव याांच्यातील फोलपणा लसद्ध 
करण्यासाठी गोखले पढेु सरसावले. सन १८९७ ते १९०३ च्या दरम्यान दरमहा  पये ५०० हकवा तयापेक्षा 
अलधक वतेन असलेल्या नवीन पदावरलनयुक्त करण्यात आलेल्या अलधकाऱयाांत िारतीयाांची सांख्या अतयल्प 
होती. या जागाांवर लनयुक्त झालेल्या गोऱया साहेबाांचा व युरेलर्यन्सचा िरणा अलधक होता. काही खातयाांमध्ये 
तर िारतीयाांची िरतीच झाली नव्हती. सन १९०५ च्या अांदाजपत्रकावरील िाषणातील लदलेल्या तझतयात 
गोखल्याांनी सदरहू मालहती पुरलवली. ते म्हणाले, “वलरष्ठ जागाांवर अिारतीयाांना नेमल्यामुळे िारतीयाांचा 
थवालिमान दुखावला जातो व तयाांच्यात न्यनूगांड तयार होतो. ही स्थिती काही काळासाठी अपलरहायश म्हणनू 
एक वळे थवीकारता येईल. परांतु ही व्यवथिा कायमची म्हणून थवीकारणे र्झय नाही. हा आमच्या राष्ट्रीय 
प्रलतष्ठेचा प्रश्न असल्याने या प्रश्नाच्या उकलीवर आमचा लवकास अवलांबून आहे असे आम्हास वािते.” 

 
र्ासनयांत्रणेत वलरष्ठ पदी गोऱया अलधकाऱयाांचे वचशथव असणे याला गोखल्याांचा आर्मिक 

दृलष्टकोनातून कािकसरीचे साधन म्हणून लवरोध होताच, परांतु ही घिना म्हणजे नैलतक कीड होय असे 
तयाांचे मत होते. “चालू पलरस्थितीत िारतीय समाज एकप्रकारे खुरिलेला आहे आलण या पलरस्थितीत 
समाधान मानून बुलद्धमांताांनी नतमथतक व्हाव,े सवांनी न्यूनगांड बाळगून जीवन व्यतीत कराव े असे हे 
वातावरण आहे. इिॉन हकवा हॅरो या र्ाळेतील एखाद्या लवद्याथ्याने ग्लॅडथिन, नेल्सन हकवा वहेलग्िन 
होण्याची मनीषा बाळगल्यास मी म्हणतो ते वावगे ठरत नाही. परांतु ह्या लवचाराचा प्रादुिांव होण्यास 
लागणारी आवश्यक ती पलरस्थिती िारतीयाांना नाकारली आहे. यामुळे साांप्रतच्या पद्धतीनुसार कोणताही 
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िारतीय उच्चपदी जाऊ र्कत नाही, ही वथतुस्थिती आहे. प्रतयेकाने नैलतक उतिापनाचे जे लवचार उरार्ी 
बाळगायला हवते ते आम्ही बाळगू र्कत नाही. िारतीय र्ासकीय व प्रज्ञावन्त लोक लन पयोगी झाल्यामुळे 
ते क्रमर्ः नष्ट होत चालले आहेत असे नव्हे तर आम्ही आचारी पाणझयाांचे जीवन जगत असून ते आता 
साचेबांद झाले आहे. मात्र याचा अिश इांग्रजाांनी हा देर् सोडून लनघून जाव े असा नव्हे, तर नोकऱयाांचे 
िारतीयीकरण केल्याखेरीज िारतीयाांच्या मनात  जलेले असांतुष्टतेचे बीज नष्ट होणार नाही,” हेही 
गोखल्याांनी पढेु म्हिले आहे. 

 
वलरष्ठ कायदेमांडळात गोखले नोकऱयाांबाबत वळेोवळेी लवचार माांडीत असताना मद्रास इलाख्यातफे 

लनयुक्त झालेले व्हॉइसरॉय कौस्न्सलवरील सदथय श्री. सुब्बाराव याांनी लद. १७ माचश १९११ रोजी एक ठराव 
माांडला देर्ाच्या नागरी सेवते मोठ्या प्रमाणात िारतीयाांना नोकरी लमळण्याचा लवचार व्हावा व तयासाठी एक 
कलमर्न नेमाव ेअसा ठरावाचा मलिताि होता. या ठरावावर बोलताना श्री. सुब्बाराव आलण अन्य िारतीय 
सदथयाांनी कडाडून सांताप व्यक्त केला. इांग्रज राजयकतयांनी िारतीयाांना र्ासनयांत्रणेत अलधकारपदे 
देण्यात येतील, अर्ी वळेोवळेी आश्वासने देऊन प्रतयक्ष काहीच केले नाही, हे दाखलवण्याकडे सवांचा रोख 
होता. 

 
गोखल्याांनी िाषणात सुब्बारावाांच्या ठरावाला पाहठबा देऊन र्ासनयांत्रणेचे िारतीयीकरण कराव े

या मुद्यावर लवर्षे िर लदला. पलरस्थितीचा ऊहापोह करून राजयकतयांनी वळेोवळेी लदलेल्या आश्वासनाला 
कसा हरताळ फासला आहे, हे गोखल्याांनी दाखवनू लदले आलण िारत सरकार प्रागलतक असल्याच्या जो 
दावा केला जातो, तयाचा चार लनकषाांवर लवचार करण्याची सूचना केली. पालहला लनकष म्हणजे, र्कै्षलणक 
प्रसार, आरोग्यसांवधशन आलण कृषी व औद्योलगक प्रगती याद्वारे समाजाची नैलतक व िौलतक पलरस्थिती 
उांचावण्यासाठी काय कायशवाही केली आहे, दुसरा म्हणजे नगरपाललका आलण थिालनक सांथिा या थिालनक 
घडामोडीच्या र्ासनयांत्रणेत िारतीयाांना मोठ्या प्रमाणात सांधी देण्याचा लकतपत प्रयतन झाला आहे, लतसरा 
म्हणजे, कौस्न्सलमध्ये धोरणातमक प्रश्नाांचा लवचार केला जातो, तेिे िारतीयाांच्या मताला लकतपत थिान 
लदले जाते आलण चौिा आलण र्वेिचा लनकष म्हणजे, नागरी सेवते िारतीयाांना प्रवरे् लदला जातो का? या 
सूचनेवर पुढे बोलताना गोखल्याांनी हेही लनदर्शनास आणले की, िारतमांत्रयाांचा आदेर् सन १८९०-९२ मध्ये 
लनघाल्यापासून २५ वषांचा कालावधी लोिला असल्याने या प्रश्नाचा तातडीने लवचार होणे जरूर आहे. 

 
गोखल्याांच्या या आग्रही िलूमकेला यर् येऊन लिलिर् चॅन्सलर ऑफ दी एझसचेकर लम. इ. एस. 

माँिेग्यू याांनी लद. ३० जुलै १९१२ रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये न्यझूीलांडचे गव्हनशर लॉडं इस्थलां ग्िनच्या 
अध्यक्षतेखाली एक लोकसेवा आयोग लनयुक्त करण्यात येत असल्याचे घोलषत केले. 

 
या लोकसेवा आयोगाची (Royal Public Service Commission) लनयुक्ती इांग्लांडच्या राजपत्रात 

पुढीलप्रमाणे प्रलसद्ध झाली आहे : 
 
व्हाईि हॉल, सष्टेंबर ५, १९१२ 
हकग्ज जॉजश पाचव े
 
१. जो पॉयन्डर, बॅरन इस्थलां ग्िन अध्यक्ष 
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२. लॉरेन्स जॉन लॅम्ले डन्डाज् (अलश  ऑफ रोनाल्डर्)े 
 
३. सर लिओडोर मॉरीसन  
 
४. सर व्हॅलेन्िाईन लचरोल 
 
५. महादेव िाथकर चौबळ – मुांबई गव्हनशरच्या एस्झझझयूिीव्ह कौस्न्सलचे सदथय  
 
६. अबदुरंहीम – मद्रास हायकोिाचे न्यायाधीर् 
 
७. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले – िारत सरकारच्या गव्हनशर जनरलच्या कौस्न्सलचे अलतलरक्त सदथय. 
 
८. वाल्िर झली मजँ् 
 
९. फँ्रक जॉजश थलाय  
 
१०. हबशिश आल्बिश लूरेन्स फीर्र 
 
११. जेम्स रॅम्से मझॅडोनल्ड 
 
हा आयोग ताबडतोबीने नेमनू तयामाफश त आय. सी. एस. व अन्य नागरी सेवा, तयाचप्रमाणे र्ाही व 

प्रास्न्तक नागरी सेवाांच्या सांदिात खालील गोष्टी अभ्यासून तयाचा अहवाल सादर करावा :- 
 
१. िरती करण्याच्या पद्धती, प्रलर्क्षणाची यांत्रणा व पलरवीक्षा काल. 
 
२. सेवालवषयक र्ती, रजा व लनवृलत्तवतेन. 
 
३. युरोलपयन उमेदवाराांव्यलतलरक्त इतर नोकराांबाबत अस्थततवात असलेली बांधने, साांप्रतची र्ाही व 

प्राांलतक सेवा लविागणी असलेल्या कायशपद्धतीचे कामकाज. 
 
४. लोकसेवसेाठी लागणाऱया गोष्टी व याबाबत काही बदल करावयाचा असल्यास तर्ा लर्फारर्ी 

करणे.  
 
हे राजपत्र लदनाांक ३१ ऑगथि १९१२ रोजी प्रसृत करण्यात आले. पूवीच्या आयोगापेक्षा या 

आयोगाला व्यापक अलधकार लमळाले होते. या आयोगाच्या कके्षत िारतातील खालील २४ खाती समालवष्ट 
करण्यात आली होती. 
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 खात््ाचे नाव  प्रत््ेक सेवेतील 
अणधकाऱ्ाांची सांख््ा 

खात््ातील अणधकाऱ्ाांची 
एकां दर सांख््ा 

 १  २ ३ 
१. कृषी -  र्ाही सेवा  ६२ - 

 
  प्राांलतक सेवा  ५६ ११८ 
२. नागरी - परु्वैद्यकीय   
  र्ाही सेवा  ३४ - 
  प्राांलतक सेवा  ३६ ७० 
३. जकात  - २० 
४. लर्क्षण -  र्ाही सेवा  १९९ - 
 लर्क्षण - प्राांलतक सेवा  ३८६ - 
 लर्क्षण - लियाांची नेमणूक ४८ ६३३ 
५. कारखाने व बाष्ट्पक 

लनरीक्षण 
 - ३८ 

६. िारतीय अिं  - १६३ 
७. सैलनकी अिं  - ५७ 
८. वन -  र्ाही सेवा  २१३ - 
  प्राांलतक सेवा  २०८ ४२१ 
९. िलूवज्ञान सवेक्षण  - २१ 
१०. आय. सी. एस.  १४११ - 
 प्राांलतक नागरी सेवा    
 र्ासनाांग र्ाखा   १५२७  
 न्यायाांग र्ाखा  १०४५ ३९८३ 
११. िअूलिलेख 

(िम्हदेर्) 
 - ४८ 

१२. वैद्यकीय (तु ां ग 
आरोग्यलवषयक 
धरून)  

   

 वलरष्ठ नेमणुका  ५६६  
 गौण नेमणकुा  ८२१ १३८७ 
१३. खाणी  - ५ 
१४. िाकसाळ व पारख  - ७ 
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१५. पायलट्स (बांगाल)  - ७४ 
१६. पोलीस -  र्ाही सेवा  ६७१  
  प्राांलतक सेवा २५५ ९२६ 
१७.  िपाल व तार    
  िपाल २४७ - 
  तार (वाहतूक) ४० - 
  तार 

(अलियाांलत्रकी) 
  

  र्ाही सेवा } ४६ ३३३ 
  प्राांलतक सेवा  
१८.  सरकारी बाांधकाम 

(अलियाांलत्रकीसलहत) 
   

  र्ाही सेवा   २३ 
  प्राांलतक सेवा  २८० ९२८ 
१९. रेल्व े(महसूल)  व्यवथिापन ७ - 
 रेल्व े(महसूल) वाहतूक ११२ - 
 रेल्व े(महसूल) लोकोमोलिव्ह ६० - 
 रेल्व े(महसूल) वाहन व वघीण १७ - 
 रेल्व े(महसूल) थिोअसश १८ २१४ 
२०. नोंदणी  - २१ 
२१. उत्तर िारत मीठ 

महसूल 
 - ४५ 

२२. मीठ व जकात  - २६७ 
२३. केन्द्रीय सवेक्षण    
 केन्द्रीय र्ाही सेवा  ५१ - 
 केन्द्रीय प्राांलतक सेवा  ९६ १४७ 
२४. सवेक्षण (मद्रास)  - ३३ 
  एकां दर  ९९४९ 

 
आयोगाने जयाांचे मालसक वतेन  . २०० हकवा अलधक आहे अर्ाांचा लवचार केला. या २४ खातयाांत 

एकां दर ९९४९ अलधकारी होते. तिालप एकां दर ७८५८ पदाांचा म्हणजे सवश खातयाांतील एकां दर पदाांच्या 
ढोबळमानाने ७९ िके्क पदाांचा लवचार करण्यात आला. ही पदे पुढीलप्रमाणे होती : 
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१) कें द्रीय आलण प्राांलतक नागरी सेवतेील ३९८३ 
२) वैद्यकीय व ततसांबांधी १३८७ 
३) सरकारी बाांधकाम व रेल्व े(अलियाांलत्रकी) ९२८ 
४) पोलीस दल ९२६ 
५) लर्क्षण ६३४ 
 एकूण ७८५८ 
 
आयोगाने सूचलवल्याप्रमाणे सवश पदाांना वतेन देण्याचे ठरल्यास अांदाजे वार्मषक  . २२,६३,५६८ 

खचश येणार होता. 
 
आयोगाने ४१८ सरकारी अलधकाऱयाांच्या साक्षी घेतल्या व १६४ नागलरकाांर्ी प्रश्नोत्तरे केली. 

आयोगाकडे वैयलक्तक वा सांघिनामाफश त अर्ा ९५७ लेखी सूचना आल्या. आयोगाने प्रिम मद्रासला लद. ३१ 
लडसेंबर १९१२ रोजी िेि लदली. तयाचा अहवाल लद. १४ ऑगथि १९१५ रोजी सादर करण्यात आला आलण 
तो सन १९१६ मध्ये पुथतकरूपाने प्रलसद्ध झाला. 

  
हा सांपूणश अहवाल ‘रॉयल कलमर्न ऑफ सस्व्हशसेस इन इांलडया’ या र्ीषशकाखाली २० खांडाांतून 

प्रलसद्ध झाला आहे. 
 
आयोग प्रिम लडसेंबर १९१२ मध्ये िारतात आला आलण तयाने र्ासकीय व अर्ासकीय सदथयाांच्या 

साक्षी नोंदलवल्यावर तो सप्टेंबर १९१३ मध्ये परत िारतात येण्यासाठी लवलायतेला परतला. आयोगाचे 
कामकाज एलप्रल १९१४ पयंन्त चालू रालहले. आयोगाचे अध्यक्ष लॉडश इथलींग्िन याांनी लद. ८ जानेवारी 
१९१३ ला मद्रासला लदलेल्या मुलाखतीत आयोगाच्या एकां दर कायाची रूपरेखा पुढील गोंडस र्ब्दाांत 
माांडली. 

 
“या आयोगाच्या अहवालातून समांजस तोडगा काढून तयामुळे सेवालवषयक मागण्याांबाबत समाधान 

व नागलरकाांच्या न्याय्य आकाांक्षाांची पलरपूती करण्याचा प्रामालणक प्रयतन केला जाईल.” परांतु आयोगापढेु 
साक्षी देताना गोऱया अलधकाऱयाांनी ‘िारतीय अलधकाऱयाांची नालायकी आलण िारतावर सत्ता चाललवण्याचा 
गोऱयाांच्या वज्रलेपी हक्क’ या साततयाने व्यक्त केलेल्या मताांमुळे कोणतयाही सुखद लचत्राची अपेक्षा करणे व्यिश 
होते. 

 
आयोगापुढे जयाांच्या साक्षी असतील तयाांची आवश्यक तेिे कसून उलितपासणी घेऊन गोखल्याांनी 

िारतीयासांबांधीचे अनेक गैरसमज उघडकीस आणले. लद. १ माचश १९१३ रोजी मुांबईला रेस्व्हांग्िन नावाचा 
लिथती धमोपदेर्क साक्षीसाठी आला . तयाने लदलेल्या लेखी उत्तरात ‘िारतात लजल्हालधकाऱयाांच्या 
लायकीचा एकही गृहथि माझ्या पाहण्यात आलेला नाही’, असे मत नोंदलवले होते. यावर गोखल्याांनी 
कसून उलितपासणी घेताच मोठ्या सांथिानाांच्या लदवाणपदी जाथत जबाबदाऱया असूनही तया जबाबदाऱया 
हहदी सांथिानातील लदवाणी योग्य प्रकारे पार असे उत्तर देणे तया लिथती धमोपदेर्कास िाग पडले. अर्ा 
प्रकारे साक्षीदाराांची कसून उलितपासणी घेण्यात व तयाांच्या मुखातून वणशिेदाची व पक्षपाताची कबुली 
वदवनू घेऊन अन्यायाचे माप सरकारच्या पदरात िाकण्यात गोखल्याांनी अलतर्य कौर्ल्य दाखलवले. 
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अर्ाप्रसांगी अध्यक्षाकडून लकतयेक वळेा गोखल्याांना प्रलतबांध होई. यावरून आयोगाच्या लनष्ट्कषांची 
पुसि कल्पना सवांना येऊ लागली होती. ‘या काळात माझ्यावर पडलेला मानलसक ताण एरव्ही कधीही 
पडला नव्हता,’ हे गोखल्याांनी लमत्राांजवळ काढलेले उद् गार पलरस्थिती लकती लबकि होती याचे दर्शन 
घडलवतात. 

 
एकां दर कामकाज आिोपून आयोग चचेसाठी व अांलतम अहवाल तयार करण्यासाठी लवलायतेला 

परतला. यानांतर गोखल्याांची प्रकृती अलतर्य ढासळली. रात्ररात्र झोप लागेना, श् वास घेणे जड जाई. परांतु 
या र्ारीलरक व्यिेला काबतू ठेवनू ते सकाळी परत कामाला लागत. एकच ध्येय डोळ्यापुढे होते आलण ते 
म्हणजे आयोगाचा अहवाल प्रलसद्ध होणे. 

 
यावळेेस आयोगाने पाठलवण्याच्या लर्फारर्ीत अांतिूतं करण्यासाठी गोखल्याांनी एक लिप्पणी तयार 

केली होती. सवशसाधारण तत्त्वाांचा लनदेर् करून तयाांनी िारतात िारतीयाांची र्ासकीय सेवते तवलरत सरळ 
िरती करण्याची मागणी केली. मात्र या नोकरीत युवकाांना िरती होण्यासाठी आवश्यक तया र्कै्षलणक 
सवलती उपलब्ध कराव्या असा सल्ला लदला. नोकरिरतीच्या सवलती िारतात उपलब्ध व्हाव्या असा 
गोखल्याांचा आग्रह असला तरी लवलायतेत िरती होऊच नये असा मात्र तयाांचा आग्रह नव्हता. कारण 
तयायोगे लवलायतेतूनही िरती होण्याची दुदशम्य महत्त्वकाांक्षा बाळगणाऱया िारतीय युवकाांना मज्जाव 
करावयाची तयाांची कल्पना नव्हती. खेरीज िारतीय लोकाांनी इांग्रज साम्राजयाांतगशत समान नागलरकतवाचे 
हक्क प्रथिालपत करण्यासाठी असा अडसर घालणे युक्त नव्हते. मात्र तयाचबरोबर िारतीय व गोऱयालोकाांचे 
देर्ातील व युरोपमधील िरतीचे प्रमाण थवतांत्ररीतया राखले जाव ेअसे मत तयाांनी व्यक्त केले. लवलायतेत 
िरती झालेल्या िारतीय व गोऱया नोकराांच्या सेवचे्या र्ती सारख्या असाव्यात. याचा प्रारांि म्हणून देर्ात 
िरती झालेल्या िारतीयाांना युरोपला जाऊन आथिने अभ्यास करण्यासाठी दोन वषांची अध्ययन रजेची 
तरतूद करावी व तदनांतर तयाांना युरोपमध्ये िरती झालेल्या नोकरवगाबाहेरची वतेनश्रेणी लदली नाही, तरी 
लकमान दजा देण्यात यावा. लवलवध सेवते जे प्रमाण उच्चपदथि अलधकाऱयाांसाठी राखले जाईल, तयापकैी 
लकमान दोनतृतीयाांर्ाांपेक्षा कमी नाही अर्ा प्रमाणात कलनष्ठ दजाच्या नोकराांची पदोन्नती करावी, सवश सेवते 
थपधातमक परीक्षा असाव्या, या मताला गोखल्याांची अनुकूलता होती. याप्रसांगी काही लवलर्ष्ट जमाती साठी 
काही प्रमाणात राखीव जागा ठेवनू तयासाठी लकमान र्कै्षलणक अहशता असलेल्या अर्ा उमेदवाराांची लनवड 
करण्यात यावी असे तयाांचे मत होते. 

 
गोखल्याांनी लवलनदेर्पूवशक थपष्ट केले, की साांलवलधलनक िारतीयाांत मग ते प्रातयलक्षक वा अप्रातयलक्षक 

असो, लमश्रवांर्ीय िारतीयाांर्ी तुलना करता अँग्लो इांलडयन्सना जादा कृपा दर्शलवण्याची िेदिावकारी प्रवृत्ती 
दर्शलवता कामा नये.                                                             . या सेवात 
गोऱयालोकाांची िरती, लनयम म्हणून नव्हे तर अपवादातमक म्हणून करावी आलण या सेवते असलेल्या गोऱया 
अलधकाऱयाांसाठी खास वतेनाची तरतूद असू नये. 

 
ना. गोखल्याांनी प्रमाणर्ीर िरती व्हावी या दृष्टीने लवलवध सेवाांसाठी समन्वयी योजना तयार केली 

होती. न्यायखातयाच्या पदावर आय. सी. एस. सेवचे्या अलधकाऱयाांची नेमणूक करण्याबाबत थवतांत्रपणे 
लवचार करावा. उवशलरत आय. सी. एस. सेवबेाबत एकतृतीयाांर्ाची िरती िारतात परीक्षा घेऊन करावी व 
एकां दर िारतात उपलब्ध असणाऱया पदाांपैकी एकपांचमाांर्पेक्षा अलधक पदे ‘हकग कॅडेि’ सांथिेतील 
उमेदवाराांस द्यावी. तिालप न्याय खातयातील उच्चपदी िरती बारमधून होण्यास व एकतृतीयाांर् पदे प्राांलतक 
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न्याय लविागातून देण्यास गोखल्याांची अनुकूलता होती. यावळेेस तयाांनी र्ासनाांग न्यायाांगापासून सांपूणशपणे 
थवतांत्र असण्याच्या मताचा पनु च्चार केला. 

 
पोलीस सेवसेाठी लकमान एकतृतीयाांर् िरती उच्च लकमान पात्रता धारण करणाऱया अर्ा 

उमेदवाराांची िारतातून लनवड व्हावी आलण यर्थवी उमेदवाराांना साहाय्यक अधीक्षक म्हणून लनयुक्त कराव,े 
अर्ी गोखल्याांची सूचना होती. 

 
‘इांलडयन एजयुकेर्न सस्व्हशसमधून’ ३० पदे बाजूला काढून तीमध्ये या के्षत्रात उल्लेखनीय अर्ी 

मौललक िर घातलेल्या िारतीय व गोऱया लोकाांची लनयुझ ती करावी. आलण या उवशलरत पदाांतून समान 
सांख्येची पदे (प्राांलतक व लर्क्षण सेवतूेन घेतलेली) एकत्र करावी व तयापैकी अध्या पदाांची िरती िारतात व 
अध्या पदाांची लवलायतेत व्हावी अर्ी गोखल्याांची मागणी होती. 

 
तसेच नागरी वैद्यकीय खातयातील लनम्म्या पदाांची िारतात व उवशलरत पदाांची िरती इांलडयन 

मेलडकल सव्हीसमधून करण्यात यावी. मात्र लवर्षे अहशता असलेल्या वैद्यकीय पदवीधारकाला िारतात 
सरळ िरती करण्याबाबतही तरतूद व्हावी. सवश जयेष्ठ अध्यापकीय पदे बुलद्धमान उमेदवाराांना उपलब्ध 
असावीत आलण या पदाांवर इांलडयन मेलडकल सस्व्हशसची मझ तेदारी म्हणून तयाांच्यासाठी राखीव जागा असू 
नयेत. आरोग्यलवषयक सेवते लनदान उपआयुझ ताांची िरती सांपूणशपणे िारतातून व्हावी, अर्ीही तयाांची 
मागणी होती. 

 
गोखल्याांनी मत व्यक्त केले, की सरकारी बाांधकाम, रेल्व े अलियाांलत्रकी व तार अलियाांलत्रकी 

खातयातील अधीं िरती दुय्यम सेवतूेन व उवशलरत लनम्म्या पदाांसाठी लवलायतेतून करण्यात यावी. सवेक्षण 
खातयात लनम्मी िरती िारतातून व्हावी व उवशलरत लनम्मी सैन्यातून व्हावी. डेहराडून येिील वनसांथिा व पुसा 
येिील कृषीसांथिा याांचा दजा अर्ाप्रकारे वाढवावा, की तयायोगाने महत्त्वाकाांक्षी िारतीय युवकाांना पुरेर्ा 
सोयी उपलब्ध होऊन ते या सांथिाांतून वन व कृषी सेवते िरती होऊ र्कतील. 

 
इतर सेवाांबाबत गोखल्याांच्या मते लनदान लनम्म्या पदाांसाठी िरती िारतातून व्हावी. तिालप 

याबरोबर तयाांनी हेही थपष्ट केले की , क्रमर्ः हे प्रमाण वाढवनू अांती या सवं खातयाांत फक्त िारतीयाांचीच 
िरती व्हावी. याखेरीज एक अलखल िारतीय परु्वैद्यकीय सांथिा थिापन करून तया सेवते फक्त 
िारतीयाांचीच िरती करावी. िलूवज्ञान सवेक्षण, आलण इतर सेवाांबाबत गोखल्याांनी वरील तरतुदींची मागणी 
केली होती. 

 
आयोगाची लांडनमधील बोलणी अलतर्य तापदायक ठरू लागली. कारण गोखले, अबदुरंहीम व 

चौबळ या िारतीय सदथयाांनी घेतलेल्या िलूमकेर्ी अध्यक्ष लॉडश इस्थलां ग्िन याांचे जुळेना. वाथतलवक 
गोखल्याांना या आयोगामध्ये युरोलपअन सदथय बहुसांख्य असतानाही ते आपल्या मताजवळ येतील अर्ी 
आर्ा होती. तयाांच्या मते लॉडश इस्थलां ग्िन व लॉडश रोनाल्डर् ेहे पुराणमतवादी असले तरी सामान्य लिलिर् 
जनतेतून वर आलेले असल्याने ते िारतीय मनोिलूमका जाणून घेण्याइतपत समांजस आहेत. फक्त मजॅ व 
मॉरीसन हे नोकरर्ाह असल्याने ते आपल्या दृलष्टकोनात बदल करणारे नाहीत. मात्र लफर्र हा 
ऑझसफोडशचा लर्क्षणतज्ञ, तर मझँडोनल्ड हा समाजवादी मतप्रणालीचा असल्यामुळे (हेच मझॅडोनल्ड पुढे 
लििनचे पलहले समाजवादी पांतप्रधान झाले.) ते आपल्या लवचारार्ी सहमत होतील, अर्ी गोखलेंची धारणा 
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होती. तयामुळे आयोगाकडून न्याय लमळेल अर्ी गोखल्याांना आर्ा होती. परांतु प्रतयक्षात उलिेच घडू 
लागले. सतत बठैकी घेऊनही फल लमळेना मधुमेह, लनद्रानार्, हृदयलवकार याांनी जजशर झालेली 
गोखल्याांची प्रकृती अलधकच लबघडू लागली तेव्हा प्रकृलतथवाथथ्यासाठी तयाांनी सयाजीराव गायकवाड 
याांच्याबरोबर सन १९१४ च्या उन्हाळ्यात जमशनी फ्रान्स, स्थवतझलंड आलण ऑस्थरयाच्या सरहद्दीपयंत प्रवास 
केला. परांतु युरोपमध्ये महायुद्धाचे ढग जमू लागल्याची लचन्हे लदसू लागल्याने ते घाईघाईने लवलायतेला 
परतले. डॉझिराांनी तयाांना लवलायतेतील हवामान िाळण्यासाठी िारतास जाण्याचा सल्ला लदला. तेव्हा 
लवलायतेहून लनघून मुांबईला लद. ३० नोव्हेंबर १९१४ ला परतले. तयाांची इच्छा होती, की आयोगाच्या 
कामासाठी माचश १९१५ ला लवलायतेला परताव.े परांतु ते झाले नाही. कारण लद. १९ फेिुवारी १९१५ रोजी 
तयाांचे लनधन झाले. 

 
मध्यांतरीच्या काळात गोखल्याांनी आयोगाचे दुसरे िारतीय सदथय व आपले परम थनेही श्री. 

महादेव िाथकर चौबळ याांना या घडामोडीची मालहती लनयलमतपणे पत्राद्वारे कळलवण्याची लवनांती केली 
होती. ती चौबळाांनी पत्राांच्याद्वारे पुरवली. चौबळाांची मालहती पुढीलप्रमाणे आहे. 

 
नामदार श्री. महादेव िाथकर चौबळ याांच्या नावाची नोंद मुांबई गव्हनशरच्या एस्झझझयिूीव्ह 

कौस्न्सलचे पलहले िारतीय सदथय म्हणनू कागदोपत्री आढळते. ही लनयुक्ती माचश १९१० मध्ये झाली. महदेव 
िाथकर चौबळा याांचा जन्म पुणे मुक्कामी लदनाांक १५ सप्टेंबर १८५७ रोजी झाला. तयाांचे पूवशज 
व्यवसायाप्रीतयिं अनेक वषांपूवी कोंकण सोडून वसईस येऊन थिाईक झाले होते. चौबळाांचे वडील प्रारांिी 
वसईच्या जकात खातयात नोकरीस होते. नऊ-दहा  पयात प्रपांच िागेना, म्हणून ते पुण्यास जाऊन 
पोलीस खातयात नोकरीस लागले. उपजत बुलद्धमत्ता, कतृशतव व हुर्ारी या गुणाांमुळे तयाांना िरािर बढती 
लमळत जाऊन ते अखेरीस पोलीस इन्थपेझिर झाले. नोकरीच्या कारकीदीत महत्त्वाची कामलगरी 
बजावल्याबद्दल तयाांना लिलिर् सरकारतफे एक र्ाल व तलवार बक्षीस लमळाली होती. िाथकररावाांच्या चार 
मुलाांपकैी महादेवरावाांनी नावलौलकक सांपादन करून घराण्याची कीती उजजवल केली. 

 
चौबळाांचे सवश लर्क्षण पुण्यात झाले.पुण्यातील लसिीथकूल व लवश्रामबागेतील सरकारी 

हायथकूलमध्ये लर्कून ते सन १८७३ मध्ये मरॅीकची परीक्षा उत्तीणश झाले. प्रवरे्परीके्षनांतर ते डेक्कन 
कॉलेजात गेले. बी. ए. होऊन एम. ए. च्या अभ्यासास प्रारांि करीत असताना मुांबईच्या एस्ल्फन्थिन 
हायथकुलात लर्क्षकाची नोकरी लमळाली. यामुळे एम. ए. होण्याचा लवचार सोडून ते नोकरीत लर्रले. सन 
१८७९ मधील ही घिना. नोकरीत असताना तयाांनी वलकलीचा अभ्यास सुरू केला आलण सन १८८२ मध्ये ते 
एलएल. बी. ची परीक्षा उत्तीणश झाले. यानांतर सन १८८३ पासून तयाांनी वलकलीचा थवतांत्र व्यवसाय सुरू 
केला. 

 
सुमारे पांचवीस वष े हायकोिात अलपलेि बाजूला वलकली चालवनू चौबळाांनी नामाांलकत वकील 

म्हणून नावलौलकक लमळलवला होता. मुख्यन्यायाधीर् लम. फॅरनने चौबळाांना न्यायाधीर् नेमाव े म्हणनू 
सरकारकडे लर्फारस केली होती. यावरून तयाांच्या लठकाणी असलेली कुर्ाग्रबुद्धी व कायद्याचे सूक्ष्म ज्ञान 
प्रगि होते. पुढे सन १९०६ मध्ये रा. ब. कीतीकराांच्या नांतर तयाांची सरकारी वकील म्हणून लनयुस्झ त झाली. 
या पदावर काम करीत असताना दोन वषांनी न्या. चांदावरकर हे सात आठवयावाांच्या रजेवर गेले तेव्हाां तया 
पदावर चौबळाांची हांगामी न्यायाधीर् म्हणून नेमणूक झाली. या काळात तयाांनी हहदू कायद्यासांबांधी लदलेले 
काही लनणशय नामलनदेर् करण्याइतपत प्रमाणितू ठरले. या यर्सोपानाची पढुील पायरी म्हणून मुांबईचे 
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गव्हशनर सर जॉजश झलाकं (नांतर लॉडश लसडनेहॅम) याांच्या एस्झझझयूिीव्ह कौस्न्सलात तयाांचा पलहला िारतीय 
सदथय म्हणून अांतिाव झाला. कारण सन १९०९ मध्ये ना. गोखले याांच्या प्रयतनामुळे अांमलात आणलेला 
मोले सुधारणा कायदा होय या कायद्यान्वये प्रास्न्तक गव्हनशरच्या एस्झझझयुिीव्ह कौस्न्सलात एका पदावर 
िारतीय सदथयाची नेमणकू व्हावी, अर्ी तरतूद होती. यानुसार लदल् लीला लसन्हा (नांतर लॉडश), मद्रासला 
सर र्ांकरन् नायर आलण मुांबई इलाख्यात हा मान चौबळाांना लमळाला. या वळेेस एस्झझझयुिीव्ह 
कौस्न्सलमध्ये तेच एकिे लनष्ट्णात कायदेपांलडत असल्यामुळे तयाांच्या सल्ल्याला लवर्षे महत्त्व देण्यात येई. 

 
यावळेेस घडलेल्या काही घिना चौबळाांनी कायशततपरता व करारी थविाव याांचे दर्शन घडलवतात. 

न्यायाधीर् झाले असता ते मुख्य न्यायाधीर्ाबरोबर एक अपील ऐकत होते. दुपारची वळे होती. यावळेेस 
तयाांच्या हातात एक तार पडली. तार वाचून ती तयाांनी लर्पायाकडे परत केली आलण कोिश उठेपयंन्त म्हणजे 
दुपारी २-३० वाजेपयशन्त काम केले. तयाांचे जयेष्ठ लचरांजीव जमशनीत लनधन पावल्याची बातमी देणारी ती तार 
होती. परांतु चेहऱयावर दुःख न दर्शलवता सायांकाळी ५-३० वाजेपयशन्त कोिाचे काम करून ते घरी परतले. 

 
दुसरी उल्लेखनीय घिना चौबळ एस्झझझयुिीव्ह कौस्न्सलची सूते्र हातात घेण्यावळेची आहे. तया 

लदवर्ी हायकोिात दुपारी १ वाजेपयशन्त काम चालवनू नांतर ते सलचवालयात गेले. अलधकारसूते्र हातात 
घेतल्यावर तयाांच्या लक्षात आले, की प्रिेनुसार अकरा तोफाांची सलामी देण्यात आलेली नाही. या गोष्टीकडे 
चौबळाांनी गव्हनशरचे लक्ष वधेले. िारतीय सदथयाला असा हक्क प्राप् त होतो का यावर बरीचर्ी वादावादी 
झाली. परांतु सायांकाळी तोफाांची सलामी घेतली, तेव्हाच ते सलचवालयातून बाहेर पडले. 

 
ही कागदपते्र लमळलवण्यासाठी चौबळाांचे नातू कै. िा. अ. गुपे्त (मुलीचे मुलगे) याांजकडे गेलो 

असताना तयाांनी मला एक आठवण ठामपणे साांलगतली. लोकमान्य लिळकाांना मांडालेची लर्क्षा जाहीर 
झाल्याच्या दुसऱया लदवर्ी सकाळी वतशमानपत्रातील बातमी वाचनू हे झाले कसे, असे तयाांनी चहाच्या 
िेबलावर मूठ आपिून उद् गार काढले. चौबळ म्हणाले, “मांलत्रमांडळाचा लनणशय असा होता, की लोकमान्य 
लिळकाांना लर्क्षा होऊ नये.” ही झाली गुप्तेंची आठवण. परांतु तयावळेचे मुांबई इलाख्याचे गव्हनशर लॉडश 
लसडनेहॅम आपल्या आतमचलरत्रात नेमके उलिे लललहतात. ते लललहतात की, माझे सहकारी माझ्या 
लवचारार्ी सहमत होते. तयामुळे हा सांर्ोधनाचा मुद्दा ठरतो.[ My Working Life: By Lord Sydneham] 

 
गव्हनंरच्या एस्झझझयुिीव्ह कौस्न्सलमध्ये असताना सन १९१२ मध्ये लिलिर् पालंमेंिमध्ये िारतीय 

लोकाांना नोकऱया देण्याबाबत सवशकष लवचार करण्यासाठी एक रॉयल पब्लीक सव्हीस कलमर्न नेमण्यात 
आल्याचे घोलषत करण्यात आले. या आयोगावर चौबळाांची सदथय म्हणून लनयुक्ती करण्यात आली. यावळेेस 
तयाांना ‘नाईि’ हा बहुमानाचा लकताब देण्यात येऊन ‘सर’ करण्यात आले. सन १९१५ ते १९१८ पयंन्त 
चौबळ कौस्न्सलमध्ये रालहले. ते लर्क्षणमांत्री होते. या काळात तयाांनी बरीच लवधेयके हाताळली. परांतु हा 
काळ पलहल्या महायुद्धाचा असल्यामुळे तयाांच्या कायाला लवर्षे प्रलसद्धी लािली नाही. 

 
माँिेग्य ू िारतात आले असताना चौबळाांच्या अध्यक्षतेखाली तयाांचा ओलरयांि झलबमध्ये सतकार 

करण्यात आला. यावळेेस चौबळाांनी आपल्या िाषणात गोऱया लोकाांनी िारतीय लोकाांना िायखळा 
झलबमधील खान्याच्या प्रसांगी प्रवरे् लदला नाही याबद्दल कडक िीका केली, असे माँिेग्युने आपल्या 
रोजलनर्ीत लललहले आहे.[An Indian Diary : By E. S. Montague edited by Venelia Montague]  
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काकासाहेब खालडलकराांच्या मानापमान नािकाचा पलहला प्रयोग लद. १२ माचश १९११ रोजी झाला. 
पुढे नािकाचे प्रयोग करायला बेळगावच्या लडथरीझि मलॅजथरिेने अडिळा आणला. ‘ नािक वरकरणी 
लन पद्रवी असले तरी तयात सुलर्लक्षत लपढीला सांदेर् असावा’ असा तयाने अहवाल लदला. तयामुळे परवानगी 
अडली. र्वेिी मुांबई सरकारच्या मांलत्रमांडळापढेु प्रकरण आले. चौबळ लर्क्षणमांत्री होते. तयाांनी आपला 
अलिप्राय लदला, की ‘या नािकात गुप्त सांदेर् असावा की काय हे मनात धरून मी नािक पुनःपुन्हा पालहले, 
पण तसे काही आढळले नाही, तेव्हा या नािकाला परवानगी नाकारण्याचा उद्योग माझ्या सहकाऱयाांनी 
िाांबवावा’. चौबळाांच्या या झणझणीत अलिप्रायामुळे नािकाच्या प्रयोगाला परवानगी लमळाली आलण पुढे 
नािकाच्या प्रयोगाला कधीही अडिळा आला नाही.[सरकारी दप्तरातील मानापमान – डॉ. सांजीव प. देसाई (दैलनक 
लोकसत्ता, लद. ८ जून १९८६)] 

 
चौबळाांच्यासांबांधी एक उल्लखे प्राचायश गोहवद लचमणाजी िािे याांच्या अप्रलसद्ध आतमचलरत्रात 

आढळतो. हा उल्लेख पुण्याच्या डेक्कन एजयुकेर्न सोसायिीने डॉ. माधवराव पिवधशन याांच्याबाबत केलेल्या 
चौकर्ीच्या सांबांधात आहे. िािे लललहतात, "पुढे सोसायिीचे िाांडण चव्हाट्यावर येऊन गव्हलनंग बॉडीला 
पूवीचे सवश कागदपत्र पाहणे िाग पडले. तयावळेी प्रोफेसर पिवधशनासांबांधी कागद सर महादेव चौबळ याांचे 
वाचण्यात आले. ते म्हणाले, ‘तयावळेी जर ही हकीकत आम्हाला कळती तर पिवधशनासारख्या उत्तम 
लर्क्षकास आम्ही जाऊ लदले नसते. खरोखर, कालनिकर पक्षाने पिवधशनाांचे बाबतीत मोठा अन्याय केला. 
पिवधशन हे थपष्टवके्त व या मांडळींचे डावपेच सिेपुढे आणणारे होते." [डॉ. द.न. गोखलेकृत डॉ. पिवधशन ऊफश  माधव 
जयुललयन याांचे चलरत्र] 

 
यावरून उच्चवतुशळात चौबळाांची लोकलप्रयता व वजन लकती होते हे लदसून येते. 
 
सेवालनवृत्तीनांतर चौबळाांनी पणेु येिे राहून सावशजलनक कायात फार मोठा िाग घेतला. पुण्यातील 

डेक्कन एजयुकेर्न सोसायिीच्या लनयामक मांडळाचे अध्यक्षपद डॉ. िाांडारकरानांतर चौबळाांना देण्यात आले. 
काही काळ कायश केल्यानांतर तयाांनी या पदाचा राजीनामा लदला. तिालप र्वेिपयशन्त ते डेक्कन एजयुकेर्न 
सोसायिीचे प्रमुख सल्लागार व मागशदर्कं म्हणून होते. 

 
हॉिसन प्रकरणात फग्युशसन कॉलेजला आपत्तीतून बाहेर काढण्यास चौबळाांच्या वजनाचा व 

मागशदर्शनाचा डेक्कन एजयुकेर्न सोसायिीला अमोल फायदा झाला. 
 
पुण्यातील अनेक स्त्री-लर्क्षणसांथिाांर्ी चौबळाांचा लनकिचा सांबांध होता. हुजूरपागा मुलींच्या 

र्ाळेच्या लनयामक मांडळाचे ते लकतयेक वष ेअध्यक्ष होते. तयाप्रमाणे महषी कवे याांच्या ‘इांलडयन वुईमेन्स 
युलनव्हर्मसिी’चे ते सन १९२० मध्ये कुलगुरू होते. 

 
लॉडश लसडनेहॅम याांच्या कारकीदीत प्रो. लवष्ट्णू गोहवद लवजापूरकराांनी चाललवलेले तळेगावचे समिश 

लवद्यालय सरकारच्या अवकृपेला बळी पडले. तयाचे पुन ज्जीवन करण्याचे लवजापूरकराांनी ठरलवल्यावर 
चौबळाांनी तयाांना साह्य तर लदलेच, परांतु र्ाळेच्या कायशकारी मांडळाचे अध्यक्षपद थवीकारले. या र्ाळेसाठी 
तयाांनी पन्नास सहस्त्र  पयाांचा लनधी जमा करून लदला. परांतु असहकार चळवळीच्या काळात तयाांनी या 
सांथिेर्ी असलेले आपले सवश सांबांध तोडून िाकले. 
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काही वष े चौबळ पुण्याच्या सबबशन म्युलनलसपाललिीचे सदथय होते. या काळात तयाांनी नागरी 
सोयींच्याकडे आथिेने लक्ष परुवले. 

 
सन १९२३ व १९२६ सालच्या लवधानसिेच्या लनवडणुकीनांतर लाचलुचपतीबाबत बेळगाव, 

धारवाड, सोलापूर व नगर येिे चौकर्ी करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आले होते, तयात चौबळाांचा समावरे् 
होता. 

 
 थविावाने नेमथत प्रवृत्तीचे असल्याने तीव्र थवरूपाच्या राजकीय चळवळीत चौबळ पडले नाहीत. 

असे असूनही ते पुण्यातील डेक्कन सिेचे लकतयेक वष ेसिासद होते. तसेच डेक्कन सिेच्या गोखले हॉलची 
योजना साकार करण्यात तयाांचा महत्त्वाचा लहथसा होता. लोकमान्य लिळक व न्यायमूती चांदावरकर हे 
तयाांचे सहाध्यायी होते. 

 
थविावाचे लधमे, परांतु करारी, मनाचे लनष्ट्कपि, बोलण्यात सडेतोड, लमत्र म्हिल्यावर तयाला 

सवशतोपरी मदत करणारे असे सावशजलनक के्षत्रात तळपणारे चौबळ पुणे मुक्कामी गु वार लदनाांक १३ जुलै 
१९३३ रोजी सकाळी ९-३० वाजता जलोदराच्या लवकाराने लनधन पावले. यावळेेस ते ७६ वषांचे होते. 

 
चौबळाांनी गोखल्याांच्या लवनांतीनुसार लदनाांक ३ जानेवारी १९१४ ते ९ जानेवारी १९१५ या कालाच्या 

अवधीत एकां दर चौदा इांग्रजी पते्र लललहली तयाांचा मी मराठी अनुवाद केला आहे. ही पते्र मोठी मनोज्ञ असून, 
तयात अनेक गोष्टींचे सहजरीतया दर्शन घडते. सवश पत्राांतून एकच सूर आढळतो आलण तो म्हणजे, 
गोखल्याांची र्रीरप्रकृती सुधारावी आलण तयाांना थवाथथ्य लािाव े म्हणून चौबळाांनी वळेोवळेी व्यक्त केलेली 
इच्छा. यात तयाांच्या लमत्रपे्रमाचे मनोहर दर्शन घडते. याखेरीज या पत्रात गोखल्याांनी चौबळाांच्या पतनीला 
लललहलेले पत्र, घराच्या (हे घर लगरगावात चौबळ लेनमध्ये होते.) तक्तपोर्ीच्या कुजलेल्या लाकडाांचा 
उल्लेख, चौबळाांचे आजारी असलेले लचरांजीव चन्दू (मूळ नाव केर्व, परांतु चन्दोबा म्हणनू ओळखले 
जाणारे) व कलनष्ठ प्रि ूहकवा प्रिाकरचा नामलनदेर्, या सवांवरून चौबळाांचे गोखल्याांर्ी लकती लजव्हाळ्याचे 
सांबांध होते, हे लदसून येते. पत्र क्रमाांक ८ मध्ये लवलायतेत लर्लर्र ॠतूत काम करण्याच्या सक्तीबद्दल 
केलेली तक्रार युरोलपयन लोकाांच्या थवािी मनोप्रवृत्तीचा एक पैलू दाखलवतो. तर आवश्यक तया लठकाणी 
आकयावाांचा सफाईदार वापर झाल्याने या पत्राांना एक आगळेच पलरमाण प्राप्त झाले आहे. 

 
लचत्रपिात जर्ा एकामागे एक घिना घडत जाऊन तयाचे िोक गाठले जाते व सवश पे्रक्षकाांच्या 

नजरा तयाकडे लखळल्या जातात, तयाप्रमाणे या पत्राांतून जो मुख्य लवषय लोकसेवा आयोग, तयासांबांधी एकेक 
पत्र उलिल्याबरोबर लवथतृत मालहती लमळते आलण "हे माझे येिून लललहलेले र्वेिचे पत्र असेल" या १४ 
व्या व र्वेिच्या पत्रातील वाझयाने या उतकां ठतेची पलरसीमा गाठली जाते. लवलायतेतील लिकार हवा हा 
पत्रातील उल्लेख चौबळ तेिे रहाण्यास लकती नाराज होते याची मालहती लमळते, तर पत्र क्रमाांक ८ मध्ये "िा 
ऽऽिा" हा लनरोपदाखलचा गांमतीदार र्ब्द आढळतो. 

 
या आयोगाचे मूळ प्रवतंक व एक सदथय नामदार गोखले हे आयोगाचा अांलतम अहवाल पाहण्यास 

हयात नव्हते. ते हयात असते तर कदालचत अहवाल बराचसा लनराळा आढळला असता. आयोगाचे एक 
िारतीय सदथय श्री. अबदुरशहीम याांनी मतलिन्नतादर्शक पलत्रका जोडून आपण अहवालात काढलेल्या 
लनष्ट्कषांर्ी मुळीच सहमत होऊ र्कत नसल्याचे, थपष्टपणे नमूद केले. दुसरे सदथय व या ‘चौदा’ पत्राांचे 



 
 अनुक्रमणिका 

लेखक चौबळ याांनी अहवालाला जवळ जवळ मतलिन्नतादर्शकच पलत्रका जोडली. तयात तयाांनी थवतःची 
बाजू ठासून माांडली. लवर्षेतः अँग्लो इांलडयन्सबाबत करण्यात आलेला पक्षपात तयाांनी आकडेवारीने 
दाखवनू लदला. मात्र, चौबळाांनी इतर गोऱया सदथयाांबरोबर अहवालावर सही केली. 

 
ह्या पत्राांच्या सांदिात चौबळाांचे नातू िा. म. गुपे्त याांनी मोलाची मदत केली. ते आज हयात नाहीत. 

तयाांचे थमरण होणे अपलरहायश आहे. डॉ. लव. गो. खोबरेकर याांचा मी आिारी आहे. तसेच माझे लमत्र श्री. 
प्रिाकर उमये व श्री. नवनाि लव. वराि आलण माझी पतनी सौ. आर्ा कुळकणी याांचा येिे आवजंून उल्लखे 
करणे जरूर आहे. तयाांची मला फार मदत झाली. मांडळाचे माजी सलचव श्री. सू. द्वा. देर्मुख, व महाराष्ट्र 
राजय सालहतय आलण सांथकृत मांडळाने हे पुथतक प्रकार्नािश थवीकारल्याबद्दल मांडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र 
बारहलगे याांचा मी ऋणी आहे. 

 
एका महत्त्वाच्या कालखांडावर प्रकार् िाकणारी ही पते्र आहेत. या पत्राांमुळे गतकालच्या अनेक 

घिनाांना उजाळा लमळतो. ततकालीन िारतीय राजकारणी पु षाांना कोणतया लबकि पलरस्थितीतून मागश 
काढावा लागला याचा या पत्राांतून योग्य तो बोध होतो. 

 
 

१५, हलरहर लनवास  .   .        
रामनगर, डोंलबवली (पूवश)  
पीन क्र. ४२१ २०१  

 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलें च्या प्रकृतीची चौकर्ी करत असून आपण कलकत्त्याला जात असल्याचे कळवीत 
आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक १ 

लोकसेवा आयोग पोथिाचा व तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 मुक्काम लगरगाांव 
 ३ जानेवारी १९१४ 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आपण ठूला [चौबळाांच्या पतनीचे िोपण नाव.] ललहीलेले पे्रमळ पत्र लतने मला दाखलवले. लतच्या मेजवानीचा 

कायशक्रम बहारद्दार झाला. 
 
आपल्या प्रकृतीचे वतशमान ऐकून अथवथि झालो. डॉझिराांनी लदलेल्या सल्ल्यानुसार सांपूणं 

लवश्राांतीची लनताांत आवश्यकता आहे. हे आपणाांस पिेल याची मला खात्री आहे. मी समजू र्कतो, की 
आपला थविाव व क्षलु्लक कारणाने मनःक्षोि होण्याची प्रवृत्ती यामुळे आपणाांस हे जमणार नाही असे आपण 
म्हणता, तिालप आपल्यापार्ी जबरदथत इच्छार्क्ती आहे. तेव्हा या र्क्तीचा वापर केल्यास मला खात्री 
आहे, की आपण डॉझिराांना बऱयाच अांर्ी मदत केल्यासारखे ठरेल. आपणाांस माहीत आहे, की जया पलवत्र 
कायासाठी आपण जीवन समर्मपत केले आहे, तयाकडे लक्ष देण्यासाठी पुढील काही वष ेतरी लवर्षेतः सेवक 
समाजाची सांघिना उिारणे र्झय होईपयंत तरी आपले कायश चालू रहाणे आवश्यक आहे. 

 
आज रात्री मी कलकत्त्यास जात आहे. आपली प्रकृती लकतपत सुधारली आहे व कलकत्ता हकवा 

मद्रास येिे आमच्यात सामील व्हाल की काय हे जाणनू घेण्यास मी उतसुक आहे. तिालप कोणतयाही 
पलरस्थितीत आपला पलिमी देर्ातील दौरा रद्द करू नये. फ्रान्समधील मुक्काम लािदायक ठरेल याची मला 
खात्री आहे. 

 
कृतज्ञतापूवशक आिारी आलण हे नूतन वषं आपणाांस आरोग्यदायक व सुखाचे जावो हीच मनःपूवशक 

इच्छा. 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलेना लवश्राांतीचा सल्ला देत आहे.) 
 

पत्र क्रमाांक २ 
 
लोकसेवा आयोग पोष्टाचा व तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 मुक्काम कलकत्ता 
 ८ जानेवारी १९१४ 
 गँ्रड हॉिेल 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आपण अध्यक्षाांना पाठलवलेली तार पालहली आलण मला ऐकण्यास आनांद झाला, की आपण काही 

आठवडे सांपूणश लवश्राांती घेण्याचा मनाचा लनिय केला आहे. मला आर्ा वािते की आपण म्हणता तसा हा 
रोग म्हणजे हृदयातील अवयवाचा कमजोरपणा नसावा आलण म्हणून डॉ. सरकार याांनी साांलगतल्याप्रमाणे 
कोणतयाही अवयवातील दुखण्याचे लनवारण होण्यासाठी लवश्राांतीची लनताांत आवश्यकता आहे. 

 
कोणतयाही पलरस्थितीत आपण लवश्राांती घेणार आहात, तर देवळालीसारख्या प्रकृतीला अनुकूल 

हवामान असलेल्या लठकाणी लवश्राांती घेण्यास आपणाांस डॉझिराांनी साांलगतले नाही का? आपण पुण्यात 
असाल तोपयशन्त लवश्राांती लमळणे अर्झय आहे. कारण ते त्रास देतील आलण लवश्राांती घेऊ देणार नाहीत व 
दर्शन घेण्यासाठी येणारी जनतेची रीघ िाांबणार नाही. 

 
मी प्रा. पराांजपे [रगँ्लर पराांजपे] याांना ललहीत आहे. परांतु आपली व तयाांची िेि झाल्यास लम. लफर्र 

[लोकसेवा आयोगाचे एक सदथय] याांना महालवद्यालय पाहण्यासाठी र्लनवार लद. २१ फेिुवारी रोजी आणल्यास 
सोईचे ठरेल का याची चौकर्ी करावी. लम. लफर्र याांची तर्ी फार इच्छा आहे आलण तयाांना पुण्यामधील 
इतर महालवद्यालये पाहायची आहेत. र्लनवारी महालवद्यालये सकाळी असतात, का नेहमीप्रमाणे चालू 
असतात ते मला ठाऊक नाही. 

 
मी मुांबईहून लद. ३ जानेवारीला आलो असता ठकूबाई लवश्राांतीसाठी पुण्याला जाण्याचा बेत करीत 

होती. मी लतला आपल्याला िेिून प्रकृतीच्या सांदिात पत्र लललहण्यास साांलगतले. 
 
आर्ा आहे की आपल्या प्रकृतीत खूप सुधारणी झाली असेल. आपणाांस नूतन वषं सुखाचे व 

आऱोग्यदायक जावो असे इस्च्छतो. 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलेंना अद्याप आयोगाचे काम चालू झाले नसल्याचे कळलवतात.) 
 

पत्र क्रमाांक ३ 
 
लोकसेवा आयोग पोष्टाचा व तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 मुक्काम मद्रास 
 २८ जानेवारी १९१४ 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
मी काल डॉ. देवाांना[सव्हंि ऑफ इांडीया सोसायिीचे खलजनदार] पत्र लललहले. 
 
मी आज आपणाांस पत्र लललहण्याचे कारण म्हणजे, डॉ. देवाांना काल मी जे पत्रात लललहले तयाबाबत 

लम. थलाय [लोकसेवा आयोगाचे एक सदथय] याांच्यार्ी नुकतेच बोलणे केले. ते माझ्या लवचारार्ी सांपूणशपणे सहमत 
झाले लम. थलाय याांच्या मते आम्ही येिे काहीच महत्त्वाचे कायश करीत नाही आलण मुांबईत हेच आढळणार 
आहे. तयाांनी लवचार व्यक्त केला, की लवलायतेतील बठैकीना उपस्थित रहाण्याने आपणाांस धोका येणाऱया 
घिनेचा लवचार न केलेला बरा. 

 
मला खात्री आहे, की आयोगाच्या इतर सदथयाांचा हाच लवचार असावा. प्रािशना करतो की, येिे न 

येण्याप्रमाणे मुांबईसही न येण्याचा लवचार करावा. अलबत माझ्या मुांबईच्या मुक्कामात मी आपणाांस पुण्यास 
येऊन िेिेनच. 

 
आपण जलपयंिनाची तारीख बदलली हे मला ठाऊक नव्हते. मला साांगण्यात आले, की ७ 

माचशऐवजी १४ माचश ही तारीख ठरली आहे. हे खरे का? मला ७ तारखेबाबत आथिा नाही आलण माझी इच्छा 
आहे, की आपण दोघे लमळून एकाच बोिीने प्रवास करावा. या मुद्द्यावर डॉ. देवाांना पत्र लललहण्याचे 
साांलगतल्यास मी माझी बोिही बदलून घेण्याचा प्रयतन करीन. आपण लक्षात घ्याव,े की १४ तारखेची बोि 
ही ‘बदली’ बोि आहे. याथतव प्रवास लदनाांक २१ ला का करीत नाही? मी प्रिाकरला [चौबळाांचे कलनष्ठ लचरांजीव] 
माझ्याबरोबर सहा मलहने घेण्याचे लनलश् चत केले आहे. मला वािते, हवामानातील बदल तयाच्या प्रकृतीला 
लहतावह ठरेल. 

 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलेंना चचेत लवर्षे प्रगती झाली नसल्याचे व आपण असमाधानी असल्याचे कळवीत 
आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक ४ 

 
लोकसेवा आयोग वथेिलमन्थिर पी. हॉिेल 
 ४, स्व्हझिोलरया एस. डब्ल्यू., 
 एस. डब्ल्यू (लांडन) 
 २७-९-१९१४ 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आपले लद. २६ चे पत्र लमळाले अद्याप मी अध्यक्षाांना िेिलो नाही. तिालप मी आत्ताच तयाांना 

मांगळवार हकवा बुधवारी मुलाखत देण्यासांबांधी लललहले आहे. यातून काय लनष्ट्पन्न लनघते ते आपणाांस 
कळलवतो. आपल्याप्रमाणे मीही िारतात परतण्यास उतसुक आहे आलण र्झयतो येिील लहवाळा िाळण्याची 
इच्छा आहे. 

 
मला अडचण सांिवते ती ही की, आपल्याला अांलतम मसुदा लमळेपयंन्त असे म्हणता येणार नाही, 

की अहवालाबाबत मतलिन्नता आहे तसेच अहवालाबाबत मतलिन्नता आहे हे पके्क होईपयशन्त मला िारतास 
परतण्यास परवानगी लदली पालहजे, हे मी साांगू र्कत नाही. आणखी अडचण म्हणजे, समजा, आपण 
लतघेजण िारताला परतलो, तर याचा अिश आपण आयोगावर काम करतो असे गृहीत धरायचे का? म्हणजे 
रहीमने मद्रासला तयाच्या पदावर  जू व्हायचे आलण मी माझ्या? याबाबत मी सार्ांक असल्यामुळे 
िारतमांत्रयाांना परत येत असल्याचे कळलवले पालहजे. म्हणजे तयाांना माझ्या कौस्न्सलच्या जागेवर लनयुक्ती 
काढण्यासांबांधीचा आदेर् काढणे र्झय होईल. 

 
आपण व रहीमने सांमती लदल्यास सवांच्या सहीने एक सांयुक्त पत्र अध्यक्षाांना पाठवनू प्रकृलत 

अथवाथथ्यतेमुळे हहवाळ्यात येिे राहू इस्च्छत नाही असे कळवावे. आम्ही ७ नोव्हेंबरच्या बोिीने परतण्याचे 
ठरलवले आहे. आलण तयावळेेपयंत आम्हाांबरोबर नेण्यास जो मसुदा असेल तो (अांलतम मसुदा तयार 
नसल्यास) िारतात पाठवावा आलण िारतीय सदथयाांना तयावर थवाक्षरी करण्यास जरूर तो वळे द्यावा. 
अिवा वथतुस्थितीनुसार सांयुक्त सहीने मतलिन्नतेची लिप्पणी हकवा लिन्नतादर्शक लिप्पणी पाठवाव्या. 
याबाबत आपला लवचार काय आहे ते कळवाव.े 

 
वर ललहल्याप्रमाणे मी मांगळवार वा बुधवारी लॉडश इस्थलां ग्िनना [लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष] िेिू र्केन 

आलण मग चचेची फलश्रुती कळवीन. 
 
मला आर्ा आहे की इथिबोनशचा मुक्काम आपणाांस आल्हाददायक वािावा. चन्दू [चौबळाांचे जयेष्ठ लचरांजीव] 

आलण पिवधशन [बॅलरथिर पिवधशन] तेिे उद्या जातील. प्रि ू[कलनष्ठ लचरांजीव] अद्याप  ग्णालयात आहे. तिालप या 



 
 अनुक्रमणिका 

आठवयावाच्या मध्यावर म्हणजे लद. ३० ला बरा झाल्यामुळे तयाला घरी पाठलवण्यात येईल. ३ तारखेला येिे 
परतण्याची आपली मूळ कल्पना कायम आहे का ते कळवाव.े 

 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखले व आयोगाचे दुसरे सदथय अबदुरशहीम याांच्या सांयुक्त सहीचे पत्र लांडनला 
पाठलवण्यास ललहीत आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक ५ 

 
लोकसेवा आयोग तारेचा पत्ता 
 ‘ हॉथिेलरी, लांडन’ 
 दूरध्वनी क्रमाांक ६२३५, ६२३६, 
 ६२३७, ६२३८, ४८७० आलण ४८२ 
 स्व्हझिोलरया 
 दी वथेिलमन्थिर पॅलेस हॉिेल, लांडन 
 एस. डब्ल्यू. 
 २९ सप्टेंबर १९१४ 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आपले लदनाांक २८ चे पत्र लमळाले. आजच सकाळी माझी अध्यक्षाांर्ी सुमारे २० लमलनिे मुलाखत 

झाली. या चचेतून आपल्या पत्रापलीकडे हकवा खरे म्हणजे तयाांनी तुम्हाला लललहलेल्या मजकुरापलीकडे 
लवर्षे लनष्ट्पन्न लनघाले नाही. 

 
ते अद्याप जुन्याच चाकोरीतून लवचार करीत आहेत. तयाांच्या मते, गेल्या उन्हाळ्यातील बठैकीत 

ढोबळमानाने केलेल्या चचेवर आधारीत अहवाल असल्यास तुम्हाला आलण मला आयोगाला लनरलनराळ्या 
सेवाांबाबत लर्फारस करण्यात फार मोठी प्रगती करता येणार नाही असे वाित असाव.े ते पुढे म्हणाले की, 
आपल्या लर्फारर्ीनुसार िारतातील र्कै्षलणक सांथिा तवलरत सवशदृष्ट्ट्या सुसज्ज करण्यात याव्यात. म्हणजे 
लवलायतेतून येणाऱया उमेदवाराच्या पात्रतेचे उमेदवार येिे लमळू र्कतील. ते तत्त्वतः सहमत आहेत. तयाांना 
वािते की, आयोगाचे सवश सदथय हे मान्य करतील. तिालप असा र्कै्षलणक सांथिा सुसज्ज होईपयशन्त 
लर्ष्ट्यवृत्त्या इतयादी देऊन सरळ िरती करण्याबाबत हुजूर मतवादी सदथय लकतपत सांमती देतील याबद्दल 
ते सार्ांक आहेत. मात्र तयाांची सांमती आहे. 

 
आपण ७ नोव्हेंबरला परताल असे तयाांना वािते. मी तयाांना थपष्टपणे साांलगतले की, लम. रहीम हा 

अलतजहाल सदथय दुसऱया बाजूला असून माझ्यापेक्षा आपले तयाच्यावर जाथत वजन आहे. याथतव 
लर्फारर्ीबाबत सवशसाधारण एकमत होण्यासाठी आपण असेपयंन्त लनणशय घ्यावा. मी तयाांना हेही थपष्ट केले 
की, इतर िारतीय सदथयाांनी समजून दृलष्टकोन घेतल्यास मला तयापासून दूर जाणे र्झय होणार नाही 
आलण या कच्च्चा अहवालाच्या रूपरेषेच्या चचेवरून चालू गोष्टीपेक्षा अलधक प्रगती झाली असे म्हणता येत 
नसल्याने मी असमाधानी आहे. ते म्हणाले की, याचा अिश घाई करणे होय. तिालप, आपण ७ नोव्हेंबरला 
परतण्यापूवी अांलतम अहवालाची रूपरेखा नक्की करू र्कू असा आर्ावाद तयाांनी व्यक्त केला. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

ते म्हणाले की, अहवालाच्या प्रती १० ऑझिोबरपासून सदथयाांना वािण्यात येतील आलण 
आयोगाच्या बैठकी १९ ते २० ऑझिोबरपासून सुरू होतील. यायोगे तूम्ही लनघण्यापूवी सांपूणश दोन आठवडे 
चचेसाठी लमळतील. 

 
माझ्याबाबतीत मी असे साांगीतले की, घर्ाला होणार वारांवार जळजळ आलण खोकला याांच्या 

त्रासाने लवकर परतण्याची इच्छा लनमाण झाली आहे. याथतव मी केव्हा लनघू र्कतो ते कळवा. म्हणजे 
िारतमांत्रयाांना तसे कळलवणे र्झय होईल. परांतु अांदाजे नोव्हेंबरच्या अखेरीला लनघणे र्झय होईल. 

 
िारतीय सदथयाांनी हहवाळ्यापुरते जायचे आलण उन्हाळ्यात परतायचे ही कल्पना तयाांना आतयांलतक 

वािते. याचा लवचार फक्त र्वेिचा पयाय म्हणून करावा, असे तयाांचे मत पडले. याचा अि फार जादा खचश 
येईल असे लदसते. 

 
मला वािते, आम्ही गृलहत धरले पालहजे की, आपण ७ नोव्हेंबरला परत येत आहोत. तेव्हा िारतीय 

सदथयाांनी १० ऑझिोबर ते आपण लनघणारा लदनाांक यामधील कालाचा पूणश उपयोग करून घेतला पालहजे. 
अध्यक्षाांना साांलगतल्याप्रमाणे अहवालाचे मसुदे १० ऑझिोबरपासून वािण्याचे सु वात झाल्यास माझ्या 
योजनेनुसार आम्ही र्झयतो प्रलतलदनी एकत्रीत बसून या मसुद्यावर लवचार करू. जया मुद्यावर लनलित व 
लनणायक मतिेद होऊ र्कतील ते ठरव ू आलण लकमान कोणते मुदे्द मान्य करण्यास तयार आहोत ते 
लनलितपणे सुचव.ू तेव्हा मला हे समजत नाही, की अगोदर जमून आपण काय साधणार आहो ? परांतु हा 
काळ १० ऑझिोबरच्या अलीकडचा असावा. आपण आलण रहीम तेिे िेिणार असल्यास कृपया तसे मला 
कळवाव.े आपण कळवाल तया तारखेस मी उपस्थित राहीन. मी चालू आठवयावाच्या अखेरपयंत येईन असे 
वाित नाही. प्रिलूा उद्या दुपारी हॉस्थपिलामधून घरी जाण्यास परवानगी लमळेल आलण तयानांतर तयाला 
एखाद्या लदवर्ी नाकाच्या तज्ञाकडून तपासून घ्यावयाचे आहे. अद्याप लदवस लनलित झालेला नाही. तयाच्या 
नाकातून मधूनमधून रक्तस्त्राव होतो. हे काम चालू आठवयावात कोणतयातरी लदवर्ी उरकून घेतले जाईल 
आलण मग प्रिलूा इथिबोनशला येण्याइतपत र्क्ती येईल. 

 
सवात एक महतवाची गोष्ट लनलित करणे आवश्यक आहे. गृहीत धरा मी आलण रहीम नोव्हेंबरच्या 

अखेरीस परतत आहोत. तेव्हा बैठकीत अहवालाच्या ढोबळमानाने लनलित झालेल्या  परेषेवर सही 
करावयाची हकवा सही करण्यापूवी अहवालाचा अांलतम मसुदा लनलित झाला पालहजे म्हणून मागणी करायची 
? दुसरा पयाय ठरल्यास अांलतम अहवाल आपणाकडे िारतात सहीसाठी पाठलवला पालहजे. बहुतेक चन्दू 
परवा लनघेल. तयाच्या िाझयाांपैकी एकाने अद्याप त्रास लदला आहे. तिालप, आज उद्यापयंत यातून मुक्त होऊ 
असा तयाचा अांदाज आहे. 

 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

(या पत्रात चौबळ गोखलेंना चचेचा गोषवारा सादर करीतअसून आपल्या हकलचत नादु थत 
झालेल्या प्रकृतीचा उल्लखे करीत आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक ६ 

 
लोकसेवा आयोग वथेि लमन्थिर पँलेस हॉिेल 
 ४ स्व्हझिोरीया एस. डब्ल्य.ू 
 एस. डब्ल्यू (लांडन) 
 ६ नोव्हेंबर १९१४ 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
मी आर्ा व्यक्त करतो की, कैसर – इ – हहद बोिीवरील तीन आठवयावाांच्या सक्तीच्या लवश्राांतीने 

आपली र्रीरप्रकृती बरीच सुधारली असेल. आलण आपण आवडतया पुण्याला उत्तम र्रीरप्रकृतीच्या 
अवथिेत पोहोचला असाल. मला प्रिकूडून एक पोथिकाडश आले आलण लजिाल्िरच्या जवळपास असणाऱया 
माझ्या पुतण्याकडूनही पत्र आले आहे. दोघाांनी माल्िा व पोिश सैय्यदहून पत्र लललहण्याचे आश्वासन लदले 
आहे. तयाांची पते्र २९ तारखेची असल्यामुळे आपण िेम्समध्ये अडकून असला तरी रात्रौपावतेो 
लजिाल्िरपयंन्त पोहोचला असाल. तुकश थिान आलण दोथत राष्ट्रातील युद्धाच्या बातमीने काळजी वािू 
लागली की आपली बोि नेहमीच्या मागाने जाईल की नाही. तिालप पी. अँड ओ. कां पनीकडे काल केलेल्या 
चौकर्ीत कळले की आपल्या बोिीने माल्िाहून पुढे प्रयाण केले. 

 
येिील घडामोडींबाबत वृत्तान्त देण्यासांबांधी सोपलवलेल्या जबाबदारीच्या दृष्टीने मला कळलवण्यास 

वाईि वािते की, आपणाांस लललहण्यासारखे अद्याप काहीच लवर्षे घडले नाही. लम. रहीम, मी आलण सर जे. 
मॉलरसन हे मॉरीसनच्या दालनात गेले तीन लदवस एकत्र िेिलो. आलण आम्ही पाठवावयाच्या दु थतयावर 
एकमत होण्यासाठी कच्या मसुद्यावरील िागाबाबत चचा केली. (मी गृहीत धरतो, की येिून लनघण्यापूवी 
आपणाांस याची पूवशसूचना लमळाली होती.) प्रतयेकाने पाठवनू माांडावयाच्या अर्ा दु थतया आम्ही 
ढोबळमानाने सांमत केल्या. सर ज. आठवयावाच्या र्वेिी लम. लफर्रकडे र्लेफल्डला जाणार होते आलण 
तयामुळे आम्ही सहपत्रावर चचा करू र्कलो नाही. मला आठवते, आपण जे वादग्रथत मुदे्द म्हणून समालवष्ट 
करण्यास लवरोध केला तया सांदिात बिलरने सादर केलेल्या सवश सामग्रीचा मसुद्याचा ५० व ५१॥ पलरच्छेद 
– इतका समावरे् वगळता मॉरीसनने तयार केलेला प्रािलमक मसुदा दुमत नसणारा व बराचसा चाांगला 
आहे. उवशलरत सवश ठीक आहे. आपण सहजरीतया करू र्कल्यास हे मला कळवाव ेकी पलरच्छेद ५० व ५१ 
पैकी कोणतया िागाांना आपण पूवी आके्षप घेतला होता आलण पूवीच्या आयोगानांतर झालेल्या प्रगतीचे 
प्रािलमक लसहावलोकन म्हणून प्रलसद्ध झाल्यास आके्षपाहश िागाऐवजी कोणती िर घालू इस्च्छता. 
अहवालाचा अभ्यास करता असे ठरले की, पलरच्छेद ४५, ४६ व ४७ चे पुनलेखन आपल्या दृलष्टकोनातून 
कराव.े तेव्हा सवड सापडल्यास आपण ते काम कराव ेव नवीन लललहलेल्या अहवालाचा मसुदा माझ्याकडे 
पाठवावा. मला सर जे. मॉरीसनकडून समजले की, सर व्हॅलेन्िाईन लचरोल याांनी सुद्धा नवीन मसुदा तयार 
करून तो अध्यक्षाांना दाखलवला. परांतु अध्यक्ष व सर मॉरीसननी तो नामांजूर केला आलण यामुळे मॉरीसननी 
हा मसुदा तयार केला. 
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लदनाांक २९ रोजी नागरी सेवाबाबतचे सहपत्र प्राप्त झाले. हा बिलरचा मसुदा असून तयात आपण 
ऐकलेल्या जुन्याच गोष्टींचा समावरे् आहे.                                                - - २० 
जागा बारला (वलरष्ठ न्याय लविागातील जागा), साांप्रतच्या यादीतील ६१ जागाांपैकी २० जागा येतया तीन ते 
पाच वषांत प्रान्तातून लनवडण्यात येवनू त ण उमेदवाराांना द्यावयाच्या आलण र्षे ४१ जागा प्रान्तातील 
जुन्या उमेदवाराांना द्यावयाच्या तयाचप्रमाणे प्रलतवषी नऊ जणाांना िारतात परीक्षा घेऊन (आलण 
उमेदवाराांना लनवडून) िरती करावयाचे. मला जो बोध झाला तयावरून हे आकडेमोडीचे कायश असाव ेअसे 
वािते. एकां दर उच्चपदथि पदे ७५५. याच्या १/४ पदे ढोबळमानाने १८९, येतात १८९-८१=१०८ आलण (१) 
अलधकाराखालील अलधकालधक म्हणजे १०८ + १८९ = २९७ हे प्रमाण साधारणपणे २० िके्क येते. 
(१३९४+६२ = १४५६ : २९७ : : १० : २०:) (२) आमच्या चचेनुसार मॉरीसनने सूचलवले की, आम्ही सांपूणश 
आय. सी. एस. श्रेणीच्या १/४ जागा सहज मागू र्कतो. ती पदे तयाने १३९४ +१२२ साांलगतली आहेत. 
(यादीतल्या ६१ जागाांच्या दुप्पि) = १५१६ = ३७९ म्हणजे २५ िके्क. मी तयाला साांलगतले हे प्रमाण ३० 
िझझयाांपयशन्त वाढलवण्यास तयार आहेत असे समजतो. यावर तयाांनी सूचलवले, की या १/४ पदाखेरीज ४० 
बारच्या पदासाठी आपण मागणी केल्यास हे प्रमाण २७ िके्क होते. हे प्रमाण ते खालीलप्रकारे आखत आहेत. 

 
१५१६ – ८० (बारच्या ४० पदाांच्या दुप्पि) = १४३६ 
१४३६ चा १/४ = ३५९ +४० बारसाठी + ३९९ हकवा ४०० 
१४३६ + ४० = १४७६ : ४०० : : १०० : २७.१  
 
मी तयाांना म्हणालो की हे ठीक नाही. मूळात आम्ही ३३ िके्क हकवा १/३ पदाची मागणी केली. 

आम्हाला आता ते २० िके्क पदे देण्यास लसद्ध आहेत. परांतु गेल्या वषीच्या प्राांताांतील जागेच्या सांबांलधत 
चचेच्या वळेेस ते आम्हास २५ िके्क पदे देण्यास तयार होते असे समजते. (रहीम म्हणतो, मालोजा 
बोिीवरील अध्यक्षाांच्या लिप्पणीप्रमाणे ही िके्कवारी सूचलवण्यात आली होती.) या तडजोडीतील आपल्या 
दृष्टीने सुवणंमध्य म्हणजे २५ व ३३ िझझयामधील प्रमाण आलण ते म्हणजे ३० िके्क. तेव्हा तो म्हणाला 
लफर्रने यादी केलेल्या पदाबाबत आके्षप घेतला आहे आलण आपण तयाबाबत लवर्षे औतसुझय दाखलवलेले 
नाही. मग मी साांलगतले की मीसुद्धा अर्ा पद्धतीच्या िरतीबाबत उतसुक नाही. परांतु तयाने आलण मी दोघे 
लमळून (रहीम) हे प्रमाण ३० िके्क कराव ेअसे ठरले होते. र्वेिी तयाने बारच्या िरतीचे प्रमाण ५० : ५० 
म्हणजे ८० पदाांचे असाव ेअर्ी थवतःची दु थती करण्याचे कबूल केले. ही सांख्या पुढीलप्रमाणे  

 
१३९४ + १२२ = १५१६ 
१५१६ – १६० (बारच्या दुप्पि म्हणजे ८०) = १३५६ 
१३५६ च्या १/४ = ३३९ 
३३९ + ८० = ४१९ 
१३५६ +८० = १४३६ : ४१९ : : १० :२७.१७ 
 
मी आलण रहीमने याला सांमती लदली. हे प्रमाण आपल्या ३० िझझयाांजवळ आहे आलण मी आपल्या 

मूळ लहर्ोबानुसार ४२७ पदाांची मागणी करणार आहे. म्हणजे ३२८ + ४० + ५९/६९ हकवा ३० िके्क. हे 
प्रमाण हकवा २९.१७ िके्क हे प्रमाण या दोन्ही पदाांच्याबाबत तुम्हाला आढळेल. मूळ फरक हा, की आपणास 
बारची ६० अलधक पदे लमळतील. हकवा प्राांलतक नोकरीतील लमळतील. यानांतर एक पूवशसूचना लमळाली की, 
आयोगाची बैठक १० नोव्हेंबरला न िरता १७ नोव्हेंबरला िरेल. मी बैठकीत प्रलतपादन करणार आहे, की 



 
 अनुक्रमणिका 

या प्रश्नावर पलहला लनणशय द्यावा. याबाबत नांतर तपर्ीलवार कळवीन. मी मात्र तडजोडीबाबत सार्ांक 
आहे. मॉरीसनला लफर्रबाबत खात्री वाित नाही. तिालप ते तयास िेिावयास गेले आहेत. याबाबत मी 
अध्यक्षाांना उद्या हकवा सोमवारी िेिून लदनाांक १७ च्या बैठकीत आय. सी. एस. श्रेणीबाबत लनणशय न घेतला 
गेल्यास आयोगाचे काम पुढील वसांतॠतूपयंत (एलप्रल) तहकूब ठेवाव े व आम्हास परतण्यास परवानगी 
द्यावी असे साांगणार आहे. मात्र माझे हे लनगशमन प्रकृलत अथवाथथ्यामुळे आहे हे कारण नमूद करणार नाही. 
िारतीय सदथयाांना हहवाळ्यात लवलायतेत रहाण्याची सक्ती क  नये या सवशसाधारण िलूमकेवरून ही 
मागणी करणार आहे. अध्यक्षाांचे म्हणणे पुढील डाकेने कळलवतो. 

 
माझ्या पोिदुखीची व्यिा लनवळली आहे. परांतू आपण येिून गेल्यापासून सदी आलण खोकल्याने 

हैराण झालो असून तयात सुधारणा झालेली नाही आलण मला िीती वािते, िारताला परतेपयशन्त हे असेच 
चालणार. 

 
 

सवांना नमथकार. 
 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ता. क. प्रािशना करतो की, र्रीरप्रकृतीस जपाव ेआलण प्रकृलतवर ताण पडेल असे काही करू नये. 

आयोग चालू रालहला पालहजे म्हणून आपणास लचकािीने मागणी करावी लागेल. कारण आपणास पढुील 
वसांतऋतूत येिे पलरश्रमपूवशक काम करण्यासाठी याव ेलागणार आहे. 
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(चौबळ गोखलेना कायांची अलधक मालहती देत असून लििीर् पालशमेंिचे उद घािन झाले असल्याचे 
नमूद करीत आहे.) 

 
पत्र क्रमाांक ७ 

 
 वथेिलमन्थिर पँलेस हॉिेल, 
 ४, स्व्हझिोरीया थरीि, 
 एस. डब्ल्यू (लांडन) 
 १२/१३ नोव्हेंबर १९१४. 
 
लप्रय गोपाळराव,  
 
या आठवयावाबाबत लवर्षे काही लललहण्यासारखे घडले नाही. मी आपल्याला पूवीच कळलवले 

आहे, की बैठकीची तारीख १० ऐवजी १७ ठरली आहे. आलण म्हणून चालू आठवयावासांबांधी लवर्षे 
लललहण्यासारखे नाही. 

 
मी आपल्याला र्लनवार रोजी (७ हकवा ९) अध्यक्षाना िेिावयास जाणार म्हणनू लललहले होते. परांतु 

लवचाराअांती बेत रहीत केला. रहीमच्या मताप्रमाणे काही लदवस लकमान १७ च्या बैठकीपयशन्त िेि घेऊ नये. 
तद्नांतर पुढे हालचाल करावी का,मी प्रयतन करतो आहे तयाला लचकिून रहाव ेहे ठरवावे. गेले दोन लदवस 
मला िांडी अलतर्य जाणवली. परांतु हे काहीच नाही असे साांगण्यात आले. नांतर िांडी अलतर्य पडते. गेले 
जवळ जवळ दोन आठवडे पडसे आलण खोकल्याने त्रासलो आहे. आलण तयात अर्ी िांडी पडल्यास मला 
नाही वाित, की हा त्रास नाहीसा होईल. क्षणिर आपणास वाित नाही, की मी आजारी आहे हकवा होईन 
– उलि मी ठीक असून नेहमीच्या उत्तम र्ारीलरक स्थितीत आहे. परांतु पडश्यामुळे लदवसिर एकाकी 
पडल्यासारखे वािते. 

 
मी लललहण्याचे धाडस करतो. अध्यक्ष तुम्हास कच्चा मसुद्यात सूचलवलेल्या दुरूथतीच्या प्रलत जर्ा 

येतील तश्या देण्यार आहेत. मी नऊ दु थती सूचना पाठलवल्या असून रहीमनेही१ पाठलवल्या आहेत. मला 
कचेरीतून रोनाल्डश्ये,२ थलाय,३ हँमीकल४ आलण मॉरीसन५ याांच्या दु थतया लमळाल्या. या दु थतया 
आपणाकडे पाठलवल्या जाणार आहेत का याची चौकर्ी येतया मांगळवारी करणार आहे आलण तसे नसल्यास 
पाठलवण्यास साांगणार आहे. तयावरून प्रतयेक सदथय मसुद्यात िर घालतो, उणीवा दाखवतो का बदल 
करतो याचा आपणास अांदाज घेणे र्झय होईल. 

 
सर एम्. हँलमकल आलण सर िी. मॉरीसन या दोघाांनी मसुद्याच्या पलहल्या तीन प्रकरणाांच्या जागी 

एक थवतांत्र प्रकरण लललहण्याचे ठरलवले आहे. यावळेी एकादी सलमती लनयुक्त करून मसुदा तयार करणे 
हकवा एकादा सदथय लनयुक्त क न तयाच्याकडून लनलित केलेल्या र्षे िागाच्या आधारीत मसुदा तयार 
करण्याची र्झयता लदसते. मध्यांतरीच्या काळात वरील सदथय चार ते र्वेिच्या प्रकरणातील र्ब्द आलण 
मलततािश लनलित करण्यास प्रारांि करतील आलण तद्दनांतर जोड पते्र हकवा सहपते्र लवचारात घेतील. 
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सहपत्रावरून मी सांकीणश खातयाांचे आकडे तयार करीत आहे आलण मला आढळून     आहे, की 
नागरी, प्राांलतक आलण वैद्यकीय या सेवा वगळता - (याांचे आकडे अद्याप उपलब्ध झाले नाहीत.) वाढ करणे 
इ. लर्फारर्ीनुसार एकां दर जादा १९॥ लक्ष रूपये खचश येतो. परांतु अिशखाते, सावजंलनक बाांधकाम आलण 
सवेक्षण खातयात रू. २०॥ लाखाची बचत होते. तिालप ते या सवश सांकीणश खातयातून अांदाजे एक लाख 
रूपयाची बचत दाखलवतात. अलबत्, यात उमेदवाराांच्या वाढणाऱया सांख्येमुळे येणारा जादा खचश, 
लनवृलत्तवतेन हकवा अन्य ित्त्यामुळे होणारी वाढ याांचा समावरे् नाही. 

 
लििीर् पालशमेंिचे काल उद घािन झाले. वतशमानपत्रात िाषणे वाचली असतीलच. यापैकी 

पांतप्रधानाांची घोषणा लक्ष वधेणारी होती. तयाांच्या मते पलहल्या प्रिम वािले तेवढे हे महायुद्ध दीघशकाळ 
चालणारे नाही. एमडनबाबत (तो धीि पुत्र!) सरकारचे पझ के मत झाले आहे. पूवेकडील वातावरण 
थफोिक झाले असून इराणच्या सरहद्दीवर रलर्याचे आक्रमण लवकरच सुरू होईल असा अांदाज 
आहे.कदालचत करण्याबाबत अडचण िासत असावी. लमळालेल्या सवश मालहतीचा लवचार करता तुकश थिानने 
आतमनार् करण्यापलीकडे पलरस्थितीचे आकलन केलेले लदसत नाही. 

 
मी केव्हा लनघू र्केन, हे मला माहीत नाही. परांतु मला िीती वािते, की माझा घसा बरा होऊ 

र्कल्याची लचन्हे न लदसल्यास मला आयोगाचे काम पुढील वसांतऋतूपयशन्त तहकूब करण्यास साांगाव े
लागेल. 

 
चन्दू उत्तम आहे आलण तयाचप्रमाणे मी. अलधक माझ्या पुढील पत्रात. िा ऽऽ िा! 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
१ ते ५ लोकसेवा आयोगाचे सदथय 
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(चौबळ गोखलेना चचेच्या अनुरोधाने आपल्या मनावर उमिलेला ठसा कळलवत आहेत.) 
 

पत्र क्रमाांक ८ 
 

 १३ नोव्हेंबर१९१४ 
 (लांडन). 
 
लप्रय गोखले, 
 
उद्या दु थतयाबाबत लवचार करण्यासाठी पलहली बठैक िरणार आहे. या बैठकीपयंत मी अध्यक्षाांना 

िेिणार नाही असे लललहले होते. परांतु गेले तीन लदवस सदी, घसा आलण खोकल्याच्या त्रासाने हैराण 
झाल्याने लवचार बदलला आलण आता सकाळी तयाना िेिावयास गेलो. वाढतया िांडीमुळे येिे रहाणे अर्झय 
होत असल्याने मी परत जाऊ का म्हणून लवचारले. तयाांनी साांलगतले, की र्झय झाल्यास लडसेंबरच्या 
अखेरपयंत एवढे सहन कराव,े (ते म्हणाले दीड मलहना) मात्र प्रकृती ठीक न रालहल्यास परतण्यास तयाांची 
हरकत नाही. याचा अिश सांपूणश आयोगापढेु मुख्य अहवाल आलण प्रमुख सेवा याांच्याबाबत महतवाच्या मुद्यावर 
माझा दृलष्टकोन लवर्द केल्यानांतरच मी तयाना माझ्या पदावर परत  जू होण्याच्या मागातील ताांलत्रक 
अडचणी, तयाचप्रमाणे पढुील वसांत ॠतुत आयोगावर कामे करण्याबाबत रजा लमळण्यासांबांधीची अडचण 
साांगणार आहे. उद्या िारतमांत्रयाना िेिण्याची र्झयता आहे. तयावळेेस बोलेन असे ते म्हणाले. अर्ा 
प्रकारच्या ताांलत्रक अडचणी नेहमी दूर करता येतात, असेही ते म्हणाले. मी साांलगतले, की मोठ्या 
नाईलाजाथतव प्रकृतीची अडचण माांडली आहे. आयोगाने जाणीवपूवशक िारतात हहवाळ्यात व उन्हाळ्यात 
काम करण्याचे िाळले. िारतीय सदथयाांना मात्र लर्लर्र ॠतूत येिे काम करण्याची सक्ती का करावी हे 
समजू र्कत नाही. 

 
यानांतरची चचा उद्या सुरू होणाऱया आयोगाच्या सवशसाधारण कामाकडे कें द्रीत झाली. यावळेेस ते 

म्हणाले, की अहवाल पुढील वसांतॠतूत आकार घेईल हे लनःसांर्य. तिालप ततपूवी आपण अनेक गोष्टी 
लनलश् चत क  र्कतो. हे मी ललहीत आहे, याचे कारण तयाांच्यार्ी झालेल्या चचेतून माझ्या मनावर 
उमिलेला ठसा आपणास कळावा आलण हे लनःसांर्य, की लद. २२ ऑझिोबरच्या बठैकीत वरवर लवचार 
केलेल्या आपल्या सांयुक्त लनवदेनाच्या आधाराने तडजोड होण्याांची र्झयता नाही. उपसलमतीच्या 
अहवालाच्यावळेी केले. तयाप्रमाणे ते प्रतयेक दु थती सूचना लवचारात घेणार आलण तयावर मतदान होऊन 
अहवालाचा अांलतम मसुदा तयार करण्याच्या दृष्टीने मुदे्द लनलश् चत करणार आहेत. मला वािते, मुख्य 
मुद्याबाबत आपल्या मागण्या म्हणजे नागरी सेवा, गोरे आलण िारतीय उमेदवार याांच्या वतेनातील फरक, 
यासांबांधी ते खाली येऊन आपली लकमान मागणी मान्य करणार नाहीत. याबाबत मी आपणास या 
आठवयावानांतर सलवथतर पत्र लललहणार असून तयात रु्क्रवारपयंत प्रलतलदनी काय घडले ते कळवीन. 
आयोगाच्या सलचवाना लललहलेल्या पत्रात आपण इच्छा व्यक्त केली असल्याने दु थतीसूचना आपणाकडे 
पाठलवण्यास साांलगतले आहे. (हेतू हा, की प्रतयेक सदथयाच्या मनात काय चालले आहे ते कळाव.े) मी 
अध्यक्षाांकडून परतल्यावर सर लिओडोर मॉरीसनना िेिण्याचा प्रयतन केला. परांतु दुपारच्या िोजनापयंत ते 
खोलीत आले नव्हते. ता. क. एक गोष्ट अध्यक्षाांनी साांलगतली, की चौबळ आपली दु थती सूचना महतवाची 
आहे आलण हे साांगण्यास मी लवसरलो. हे तयाांचे वैयलक्तक मत आहे. ते म्हणाले, एक व्यावहारीक प्रर्ासकीय 
अलधकारी म्हणून ते वािेल ती लर्फारस करणार नाहीत. आलण हे तयाांचे उद् गार मी अलनष्ट-सूचक समजतो. 
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मी आर्ा धरतो, की मी चुकलो असेन. तिालप हा माझा साांप्रतचा तकश  आहे. याथतव तुम्ही कच्च्या मसुद्यावर 
मतलिन्नतादर्शक अहवाल लललहण्यास आत्ताच सु वात करावी. म्हणजे पढुील वसांतऋतूत जेव्हा आपण िेिू 
तेव्हा काम हलके होईल. आपल्या सांयुक्त लिप्पणीने पाठलवण्यात येणारा अहवाल लकमान मतलिन्नतादर्शक 
असावा असे मी इस्च्छतो. म्हणजे मी तयाच्यार्ी सांपूणश सहमत असेन. वेंचे काढून तयावर आधालरत असलेला 
मतलिन्नतादर्शक अहवाल नालदष्ट आलण एकाांगी वृत्तीचा म्हणून दुलश लक्षत होईल आलण मग राजयकतयाना 
तयाकडे साफ दुलशक्ष करणे सुलि जाईल. तयापेक्षा तो साांप्रतच्या पलरस्थितीत आपण मागणी करण्याइतपत 
वाजवी असल्यास तसा तो राथत िलूमकेतून माांडावा. अलधक या नांतर. 

 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 
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(चौबळ गोखलेना महतवाच्या मुद्यावर घेतलेल्या लनणशयाची मालहती देत आहेत) 
 

पत्र क्रमाांक ९ 
 

 १३ नोव्हेंबर१९१४ 
 (लांडन). 
 
लप्रय, गोखले, 
 
आयोगाच्या काल आलण आज बैठकी झाल्या. उद्या आम्ही िेित नाही. (लो राँबिशसची [लििनचे 

सेनापती आलण नांतर युद्ध मांत्रीमांडळाचे सल्लागार] पे्रतयात्रा). आता असे ठरले की, आठवयावातील तीन लदवस (बुधवार, 
ग वार व रु्क्रवार) आम्ही सकाळी १०-३० ते दुपारी १-३० पयशत एकत्र जमायचे. तयाांनी आपणास दु थती 
सूचना पाठलवल्या नाहीत– परांतु सलचवाने माझ्या लचठ् ठीला उत्तर ललहीले, की चालू आठवयावात ते सवश 
दु थतीसूचना आय सीएस व प्राांलतक सेवबेाबतची नवीन सहपते्रयाांच्यासह एक गठ् ठा क न पाठलवणार 
आहेत. मला वािते, की आपण लनघाल्यानांतर म्हणजे सोमवार हकवा मांगळवारी मॉरीसनला मी िेिलो. 
तेव्हा तयाांने साांलगतले, की सर व्हॅलेन्िाइनने पलरचयातमक प्राथतलवक तयार केले असेल तरी ते मान्य होणार 
नाही व अध्यक्षानी तयाला सांमती लदली नाही. सर लिओडोर मॉरीसनने प्रथतालवत केलेल्या दु थतीचा 
सूचनेच्या आधारे प्राथतालवक प्रकरणाचा लनणशय लावण्यासाठी एक सलमती नेमावी ही सूचना मान्य केली 
जाईल अर्ी अिकळ मी बाांधली होती. कारण लवर्षेतः सर मरेने याच िलूमकेतून दु थती सूचना माांडली 
होती. आम्ही सर व्हॅलेन्िाइनचा मसुदा कधीच पालहला नाही. मात्र अध्यक्ष, फीर्र कदालचत इतराांनी 
पालहला असावा. आलण म्हणून मॉरीसनची दु थती फेिाळली गेली व असे ठरले, की सर व्हॅलेन्िाइनचा 
मसुदा सवश सदथयात प्रथतृत करून तयावर आयोगाने लवचार करावा. तसेच उपसलमती नेम ूनये व मसुद्याांत 
फार मोठे बदल करू नये असेही ठरले. माझा म्हणण्याचा इतयिश बहुसांख्य सदथयाांचा हा दृलष्टकोन होता. 
नांतर प्रतयेक पलरच्छेदावरील तोंडी व इतर दु थतयावर लवचार करण्यात आला. आलण आज आम्ही ६२३ 
पलरच्छेदापयशन्त आलो आहोत. लम. मजॅने पाठलवलेले लनवदेन व दु थतीसूचना आपणास पाठलवलेल्या 
कागदपत्रात आढळतील. परांतु ते दोन्हीही लदवर्ी उपस्थित नव्हते. मला हकवा रहीमला ते कुठे आहेत 
मालहत नाही. आपणास सवश तपर्ीलाबाबत त्रास देत नाही. परांतु महत्त्वाच्या मुद्यावर घेतलेल्या लनणशयाचा 
लनदेर् खालीलप्रमाणे करतो. 
 

१) असे ठरले हकवा ठरण्यासारखे गृहीत धरण्यात आले, की वैद्यकीय सेवबेाबतचा प्रश्न लकमान 
पुढील वसांतॠतूपयशन्त तहकूब ठेवायचा. आलण यामुळे मसुद्यातील ८-१० हा िाग साांप्रत काढून घेण्यात 
आला आहे. फक्त एकच महतवाची गोष्ट मी चचेत जाण ूर्कलो आलण ती म्हणजे लम. बिलरने केलेले 
लवधान. आत्तापावतेो जवळजवळ २२८ अलधकाऱयाांना नागरी सेवतूेन मुक्त करून युद्धकायासाठी परत 
बोलालवले आहे, असे तयाना िारत सरकारकडून समजले होते. (तेव्हा महायुद्धाच्या काळात िारतीय हकवा 
इतर खाजगी डॉझिसशना थवयांसेवक म्हणून सैन्यात िरती होण्यास आवाहन करण्यात आले का हा सुद्धा 
िारतात कदालचत चौकर्ी करण्यासारखा मुद्दा आहे!) कदालचत वसांतॠतूत हा प्रश्न परत उपस्थित 
झाल्यास नागरी वैद्यकीय सेवते सांपूणश लवथकळीतपणा येईल. लतचे सैलनकी खातयार्ी सांबांध अलजबात तोडून 
िाकणे योग्य होणार नाही काय ? 
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२) १६ वा पलरच्छेद म्हणजे "र्ाांततेच्या काळात इ.(एल ्रोनाल्डर्नेे जोरदार पाहठबा लदलेली लम. 
थलायची दु थती सूचना) िारतात र्ाांतता नव्हती. ती थवयांर्ालसत वसाहत नव्हती. या लवधानाला तयाांचा 
आके्षप आहे-मी आलण अन्य िोयावा सदथयाांनी यातून मसुद्यात जे आहे तयाप्रमाणे साधारण व्याख्या तयार 
करून माझ्या दु थती सुचनेत िर घातली" .मला वािते, वाझय कायम ठेवाव,े परांतु तयात फेरफार करून 
तयाचा जहालपणा कमी करावा असे ठरले. 

 
३) १७ व्या पलरच्छेदावर यानांतर दीघशकाळ चचा झाली, यावळेेस अध्यक्ष प्रिम दोन गिामध्ये 

लविागणी व्हावी या मताचे जोरदार पुरथकते होते. तिालप सर व्हॅलेन्िाईन लचरोलनी मॉरीसनचा लनदेर् 
क न (तयाची लकरकोळ दु थती सूचना क्र.१) एकाद्या दुरूथतीसूचनेच्या  परेषेवर लविागाचे तीन गि 
पाडाव ेअसा आग्रह धरला. अध्याक्षाांना ते पिले. आलण र्वेिी तीन गिात लविागणी करण्याचे ठरले. 
यावळेेस सेवचेा कोणता गि कोणाला वािून द्यावा, यालवषयी फार मोठी मतलिन्नता आढळली. महतवाची 
गोष्ट आपल्या ध्यानात येईल, की लम. थलाय आलण रोनाल्डश्येंचा ओढा ब गिाकडे आहे (साांप्रत म्हणजे 
र्ास्त्रीय सेवा) कारण वनसेवते २०० गोरे अलधकारी नोकरीत होते आलण डेहराडूनचे कें द्र कायशक्षम व 
ताांलत्रकदृष्ट्ट्या वनअलधकारी म्हणून लायक उमेदवार तयार करणारे असले तरी अर्ा पद्धतीने गोऱया 
अलधकाऱयाांची सांख्या कमी करण्यास ते कधीच सांमती देणार नाहीत. (रोनाल्डर्नेे तर थपष्टरीतया माांडले, 
की पुढील तीस वषात देर्ातील गोऱया अलधकाऱयाांची सांख्या फार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, आलण 
थलॉयने साांलगतले की सदरहू सांथिा ताांलत्रक दृष्ट्ट्या लायक उमेदवार तयार करीत असली तरी वन 
अलधकाऱयाला इतर काही गुणाांची आवश्यकता असते आलण ते गुण प्रतयेक िारतीयात असतीलच असे 
नाही.) साांप्रत असे ठरले, की पलरच्छेद १७ व १८ वरील चचा, एक नवीन सुधालरत मसुदा तीन गिात तयार 
करून तो सवश सदथयात प्रसृत करेपयंत तहकूब ठेवावा. माझ्या तकानुसार थलाय व रोनाल्डश्येच्या मताला 
फीर्र, सर व्हॅलेन्िाईन, सर मरे आलण अध्यक्षाांनी सुद्धा मान्यता लदली आहे. या गोष्टीला मी महतव देतो. 
(खात्री नसली तरी मला असे वािते.) हे मुदे्द आलण बहुसांख्य सदथयाांनी एकाद्या प्रथतावाच्या िलूमकेला 
पाहठबा लदल्यास सध्याच्या मसुद्याचे पुनर्मलखाण हकवा तयातील सामग्रीची जुळवणी िाषा व अिाच्या दृष्टीने 
लबनतोड असणे आवश्यक आहे असे नव्हे, तर आपल्या प्रथतावाच्या रूपरेषेबाबत बहुसांख्य हकवा एकमुखी 
पाहठबा लमळेल यालवषयी मी सांपूणशपणे लनरार् झालो आहे. 
 

रु्क्रवारच्या बैठकीनांतर या मुद्याबाबत बैठकीत काही महतवाची चचा घडली असली तर फुरसद 
सापडल्यास ललहीन. परांतु तसे नसल्यास पुढील आठवयावाच्या पत्रात ललहीन. 
 

अध्याक्षानी साांलगतले, की मी प्रकृती अथवाथितेच्या िलूमकेवर लवकर परतल्यास काय होईल हे 
लवचारण्यासाठी तयाना लॉडश कू्रला [ततकालीन िारतमांत्री] िेिण्यास सवड झाली नाही. िा S िा S मी आज तरी 
ठीक आहे .काळजी नसावी .मी ह्या लिकार हवामानात माझा सवशतोपरी काळजी घेत आहे आलण आर्ा 
करतो, की मी तयाांत तग धरेन. 

 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलेना बैठकीची अलधक मालहती कळलवत आहेत.) 
 

पत्र क्रमाांक १० 
 

 १३ नोव्हेंबर१९१४ 
 (लांडन). 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आज सकाळी मसुद्यावर लतसरी बठैक झाली आलण दुरूथती सुचनाांवर चचा होऊन पलरच्छेद २७ 

पयंत पोहोचलो. पलरच्छेद २३ व २४ चे मसुदे पनुः तयार करायचे ठरले. पलरच्छेद २६ वर चचा करताना 
सरळ िरतीतून व कलनष्ठ पदातून पदोन्नलत करण्यात येणारा उमेदवार याांच्यातील िरतीचे प्रमाण 
सवशसाधारपणे २/३ ला १/३ हे असाव ेअर्ी मी दु थती माांडली. मला वािते, र्वेिी असे ठरले की सरळ 
िरतीच्या प्रमाणात वाढ करावी. —परांतु तयाांचे प्रमाण प्रतयेक सहपत्रात नमूद करण्याची ज री नसल्याचे 
ठरले. 
 

पदासाठी उमेदवाराांची थपधां आलण लनयुझ ती या प्रश्नाबाबत पुन्हा मसुदा लललहण्याचे ठरले. या 
खेरीज काहीही महत्त्वाचे घडले नाही. आम्ही पुढील आठवयावात बधुवारी (२६) – २६ व २७ ला िेित 
आहोत. मला आर्ा आहे, की या पत्राबरोबर आपणास दु थती सूचना लमळतील. प्रािशना करतो, आपल्या 
प्रकृलतलवषयी लवथतृत मालहती लमळावी आलण फुरसद सापडल्यास एखादी लचत्तवधेक बातमी ललहावी. 

 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

आज सकाळी लम. लफर्र गैरहजर होते. परांतु लम. मजॅ आले होते. 
 
(चौबळ गोखलेना आयोगाच्या कामाची प्रगती कळलवत असून थवतःच्या प्रलतलनयुझ तीची मालहती 

देत आहेत.) 
पत्र क्रमाांक ११ 

 
लोकसेवा आयोग पोष्ठाचा आलण तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 वथेिलमन्थिर पो. हॉिेल, 
 ४, स्व्हझिो. थरीि, एस.डब्ल्यू. 
 (लांडन). 
 लद. २७-११-१९१४. 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
सकाळ बैठकीनांतर रहीम मला आत ताच िेिला आलण तयाने आपणास आजच्या डाकेनें पत्र 

पाठलवण्याचे साांलगतले. ती म्हणतो, तडजोडी बाबत सांपूणं लनरार्ा झाल्याचे तयाने पत्रात लललहले आहे. 
माझ्या मागील दोन पत्रातील सूराने व गेल्या आठवयावतील बहुसांख्य सदथयाांच्या मतामुळे मी लनरार् झालो 
असे वािले असले, तरी तसे नाही. मी एकमताबद्दल लनरार् असलो तरी बहुमताबद्दल नाही. —हे लवधान 
फार अगोदर करतो आहे —कारण अहवालावरील चचां पुरी झालेली नाही. वतेन इ. बाबत उपस्थित 
केलेले प्रश्न लनरलनराळी सहपते्र तपासून होई पयशन्त तहकूब करण्यात आले. 

 
काल रात्री सर व्हॅलेन्िाईन याांचे छापील पलरचयातमक प्रकरण हातात पडले आलण मला तयाचा 

अभ्यास करण्यास फुरसुद लमळाली नाही. परांतु लललहण्याचे धाडस करतो, की सदरहु प्रकरण आपल्याांला 
डाकेने पाठलवले आहे. लवलायतेत िरती केलेल्या िारतीय व गोऱया अलधकाऱयाना समाांन वतेन लमळाव ेया 
आपल्या सांयुझ त लनवदेनातील मुद्दा मतासाठी िाकण्यात आला. मला वािते, आपण उपस्थित केलेला मुद्दा 
तडजोड म्हणनू थवीकारण्यास परवानगी द्यावी असा बैठकीचा सूर होता परांतु बहुसांख्याकाांची वैयस्झ तक मते 
आपल्यालव द्ध होती. 

 
या आठवयावातील कोणतयाही बैठकीस मकॅडोनल्ड उपस्थित नव्हते. तिालप गल्या मांगळवारी 

माझ्याबरोबर तयाना खाना घेण्यास साांलगतले आलण तयावळेेस आम्ही दोघेजण सुमारे दोन तास एकत्र होतो. 
मला वािते ते ठीक आहेत. तयाना सुद्धा आपल्या बाजूला बहुमत नसल्याने लनरार्ा वाित नाही. 

 
आपण बमा लसव्हील सव्हीसबाबत आयोगाच्या लवलवध गोऱया सदथयाांना लनलश् चत काय साांलगतले ते 

कळवाल काां? िारतीय उमेदवाराांच्या िरतीच्या प्रमाणाच्या प्रश्नाच्या कके्षतून िह्मदेर्ातील नागरी पदे 
वगळण्यास आपण सम्मलत लदली हे खरे काां? याबाबतीत मी आपली िलूमका समजू र्कलो नाही. परांतु मी 
जेव्हा जेव्हा या मुद्दावर इतराांर्ी चचां केली, तेव्हा ते, िह्मदेर्ातील पदे आपण लहर्ोबातून वगळण्यास 
सांमती लदल्याचे साांगतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

सदीचा त्रास वगळता मी ठीक आहे. मात्र ही सदी पूवेंच्या उबदार वातावरणात परतेपयंत जाणार 
नाही असे मला वािते. 



 
 अनुक्रमणिका 

(चौबळ गोखलेना आयोगाच्या अांलतम मसुद्याची मालहती देत असून आपण िारताला परतण्याची 
कल्पना देत आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक १२ 

 
लोकसेवा आयोग पोथिाचा आलण तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 ४ लडसेंबर १९१४ 
 वथेिलमन्थिर पी. हॉिेल 
 ४ स्व्हझिो. एस. डब्लू. एस. 
 डब्लू. (लांडन) 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आज सकाळी ही मांडळी आपल्याकडे सवश दु थती सूचनासह आयोगाबाबतचे उपयोगी सालहतय 

पाठलवणार की नाही याची चौकर्ी केली. यामुळे येिे काय चालले आहे हे कळवनू मी आपणास त्रास देत 
नाही सवशसाधारण अहवाल पाहण्यात आला. तयाचप्रमाणे कृषी, नागरी परु्वैद्यकीय, जकात, फॅझिरी व 
बाँयलसश, सैलनकी अिश, िारतीय अिश, वन या लविागाच्याबाबतची अहवालात करण्यात आलेली दु थतया 
पहाण्यात आल्या. मी अध्यक्षाना आय. सी. एस व प्राांलतक सेवा हे प्रश्न चचेसाठी अहवालानांतर परांतु र्वेिी 
घेण्याची लवनांती केली. तिालप, नेहमी म्हणतात तयाप्रमाणे अहवालाचा मसुदा (र्ब्दातील लकरकोळ 
दु थतयासह वगळता) थवीकृत करण्यात आला. पुढील आठवयावात काय घेणार ते कळले नाही लम. 
मकॅडोनल्ड व लम. लफर्र हे पुढील आठवयावात येऊ र्कणार नसल्याने लर्क्षण हा लवषय पुढील 
पांधरवयावापयंत ढकलण्यात आला आहे. मात्र लसव्हील सव्हीसचा प्रश्न मला वािते, वरील दोघाांच्या 
अनुपस्थितीतही घेण्यात येईल आलण प्रतयेकाने पाठलवलेल्या दु थतीसूचनेवर मत घेण्याच्या अध्यक्षाांच्या 
सांवयीनुसार कायशक्रम झाल्यास मला नाही वाित काही मूलितू बदल होलतल. मी आयोगाच्या कायाबाबत 
जादा ललहीत नाही. कारण मी येिे असेपयंत माझी पते्र आपल्याकडे वळेेवर जाऊन तयाची उत्तरे येतील 
असे वाित नाही. परांतु मी तेिे येईपयंतच्या काळात आपण सर व्हँलेन्िाईनचा मसुदा, लॉड रोनाल्डश्येची 
गोपनीय लिपणी आलण अनेक दु थती सूचनाांचे अवलोकन करालच. तेिे आल्यावर मी आपणास व्यलक्तर्ः 
दु थतीसूचनाांबाबत तयाचप्रमाणे आपणास िेिण्यापवी पाठलवलेला अहवालाचा अांलतम मसुदा 
दु थतीसूचनाांमुळे तयार केलेली सुधालरत सहपते्र यासांबांधीची अलधक मालहती चाांगल्यारीतीने देऊ र्केन. 

 
मी २४ लडसेंबरला परतण्याचे लनलश् चत केले आहे आलण तया लदवर्ी लनघणाऱया एस. एस. इलजप्त या 

बोिीचे लतकीि तातपुरते राखून ठेलवत आहे. तयाप्रमाणे मी अध्यक्षाना कळलवले आहे. लम. रहीमही तयाच 
लदवर्ी लनघत आहे. सुवझे कालव्यात कोणतीही गुांतागुांत व लवघ्न न उद् िवल्यास व बोिी नेहमीप्रमाणे 
आल्यास मी जानेवारीच्या मध्याला मुांबईला पोहोच ूर्केन. मी परतलोच पालहजे. कारण पुढील वसांतऋतूत 
परतण्यास मला अवघे अडीच मलहने उरतात. मुांबईतील घरात काही दु थतया करावयाच्या आहेत. याथतव 
तेिे उपस्थिती आवश्यक आहे. मला समजते की, घराच्या तझ तपोर्ीचे लाकूड कुजल असून तयातून पाणी 
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लझरपते; ते काढून िाकून दुसरे कसलेतरी आच्छादन घालाव ेलागेल. मी कामाला सु वात करीन आलण 
चन्दू परतताच तो पुढील कामाला सु वात करील. 

 
िारतात परतल्यावर मला कचेरीच्या कामाचा ताबा घेण्याची जरूरी नाही, हे आपणास मी पूवीच 

लललहले आहे. याचे कारण सध्याप्रमाणे मी प्रलतलनयुक्तीवर असेन. (याला कािेकोरपणे प्रलतलनयुक्ती म्हणता 
येत नाही. परांतु सोईसाठी हा र्ब्द वापरतो.) माझा बहुतेक वळे मी पुण्यात राहून आयोगाच्या कामासाठी 
खचश करावा अर्ा लवचारात आहे. हे करण्यात माझा उदे्दश्य आपल्या बरोबर सल्लामसलत करणे हा आहे. 
म्हणजे लवलायतेस आल्यावर कोणती लनलश् चत िलूमका घ्यावी हे आपणास सांयुक्तपणे ठरलवता येईल. आलण 
मत लिन्नतादर्शक अहवाल अिवा लिप्पणी तयार करण्यास मदत करता येईल. यासाठी लनघण्यापूवी मी 
वसांतऋतुतल्या पलहल्या बैठकीची तारीख लनलश् चत करून घेणार आहे. मात्र ही तारीख मे मलहन्याच्या 
पलहल्या आठवयावा अगोदर असू नये हे साांगणार आहे. 

 
आपल्या व्हॉईसरॉय कौस्न्सलच्या बैठकीच्या काय तारखा ठरल्या आहेत हे मला मालहत नाही आलण 

पुण्याला आल्यावर िेि होईल का याची खात्री वाित नाही. तिालप, आपण एकत्र असणे र्हाणपणाचे 
ठरेल. लम. रहीमलासुद्धा तयाच्या जागेवर  जू होण्याची इच्छा नाही. तिालप, माझ्याबाबतीत काय ठरले हे 
समजले नाही. इथलींग्िनने लाँडश कू्रला लवचारले. तयाांनी साांलगतले, की हा केवळ २-३ मलहन्याचा प्रश्न 
असल्यास मी कामावर  जू होऊ नये. 

 
नववषाच्या रु्िेच्छा ! 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
१. हे घर लगरगावात चौबळ लेनमध्ये होते. 
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(चौबळ गोखलेना बैठकीतील लनणशयाचा गोषवारा देत असून आपण िारताला लनलश् चतपणे परत 
येत असल्याचे कळलवत आहेत.) 

 
पत्र क्रमाांक १३ 

 
लोकसेवा आ्ोग पोष्टाचा आलण तारेचा पत्ता  
 लोकसेवा आयोग 
 मुझ काम वथेिलमथिर पॅलेस हॉिेल 
 ४ स्व्हझिो. एस. डब्लू. एस्. 
 डब्लू. (लांडन) 
 १०|१२|१४. 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
आज सायांकाळी आम्ही लर्क्षण व आय. सी. एस. ह्या सेवा वगळता सवश सेवाांच्या सहपत्राांच्याबाबत 

लवचार केला. या दोन सेवा पुढील आठवयावात लवचारात घेण्यात येतील. (१६, १७, १८ व २३) आलण 
यासाठी जादा लदवस लागत असल्यास २२ तारखेला चचेला बसायचे आहे. महतवाच्या मुद्यावर घेतलेल्या 
लनणशयाचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे: 

 
(१) पोलीस सेवा – िारतात २० िझ के िरती करण्यास व लवलायतेत रहाण्यासाठी ७ वषाच्या 

कालावधीची अि पाच वषापयंत खाली आणण्यास सांमती लमळाली आहे. परांतु यात एक मख्खी आहे. 
एकमत होण्याची र्झयता असल्यास ही सवलत देण्यास ते कबूल होतील. 

 
(२) लवलायतेत िरती केलेल्या िारतीय व गोऱया अलधकाऱयाांना समान वतेन देण्यासांबांधीचा लवचार 

हा तयाांच्या िारतीय लमत्राांनी व्यझ त केलेली िारतीय जनतेची िावना म्हणून गृहीत धरली आहे. आलण ही 
बाबसुद्धा एकमत आढळल्यास सवलत म्हणून लमळण्याची र्झयता आहे. 

 
(३) सरकारी बाांधकाम खातयात अांमलबजावणी       ते समान वतेन देण्यास कबूल नाहीत. 

परांतु मुख्य अलियांता आलण अलधक्षक अलियांता या पदाांना देण्यास तयार आहेत. तिालप, यापकैी कलनष्ठ 
पदावरील कालावधी १० वषावरून सहा वषावर आणण्याचे ठरले होते. तो कालावधी आता प्रयोगातमक 
म्हणून सहा वषाऐवजी आठवर आणण्याचे सांमत झाले आहे. आलण या अिीवरच र्ाही सेवचे्या िागातील 
िारतीय उमेदवाराांची सांख्या ४२ वरून ६० वर नेण्याचे ठरले. 

 
(४) पोलीस सेवलेा र्ाहीश्रणेी देण्याचा प्रश्न लवचाराधीन आहे. बहुसांख्य सदथयाांच्या मते वार्मषक 

दोनलक्ष  पयाांवरील खचश हा अलधक आहे आलण द्यावयाची श्रेणी लवचाराधीन आहे. 
 
(५) साांप्रत अस्थततवात असलेल्या दोन्ही सेवतेील थपधायुक्त परीक्षा तर्ाच रहाव्या. परांतु 

उमेदवाराची लनयुझ ती आयोगाऐवजी मांडळामाफश त होईल. 
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आपल्याला नवीन अहवालाचा मसुदा व सहपते्र लमळाल्यावर लनरलनराळ्या सेवतेील इतर अनेक 
छोिे मुदे्द आढळून येतील. 

 
पुढील आठवयावात चचेस येणाऱया लर्क्षण आलण आय. सी. एस. सेवबेाबत मोठी लढाई जुांपणार 

आहे. मला हे आवडत नाही म्हणा हकवा याबाबत प्रथतालवत केलेल्या योजनेचा यस्त कां चीत बोध होत नाही 
म्हणा मी सवशसाधारण व्यक्त केलेल्या लवचारावरून माझ्या अडचणीतील मुदे्द आपल्या लक्षात येतील. आय. 
सी. एस. सेवबेाबत तीव्र लढा करावा लागेल आलण मला वािले की, हा मुद्दा आपल्याला व्यलक्तर्ः िेिेपयंत 
थिलगत करावा लागेल. कारण मला याबाबत लललहण्यास अवधी लमळेल असे वाित नाही आलण 
यदाकदालचत वळे सापडल्यास मी जया बोिीने प्रवास करीत आहे तयाच बोिीने हे पत्र येईल. 

 
मी लनलश् चतपणे २४ तारखेला लनघत आहे. पुढील वसांत–ऋतूत येिे येण्याबाबत प्रवासखचश 

सरकार देणार आहे का म्हणनू प्रश्न उपस्थित होण्याची र्झयता आहे. लनणशय काहीही घेवो. मी मात्र लनघत 
आहे. 

 
येिील हवामान अगदी लिकार आहे. गेला सांपूणश आठवडािर पजशन्यवृष्टी जोरात होती आलण 

मागील पत्रात लललहल्याप्रमाणे मी सदीने हैराण झालो आहे. पुण्याच्या उबदार हवामानात लुित असलेल्या 
आनांदाबद्दल मला आपला खरोखरच हेवा वाितो. 

 
चांदूला २६ जानेवारीला बोलवाव ेअसे ठरले असून तयाने २० फेिुवारीला लनघण्याचे कबूल केले 

आहे. तयाची जखम व्यवस्थित िरली आहे. 
 
 

 आपला थनेहाांलकत, 
 म. िा. चौबळ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ता. क. अध्यक्षाांनी आज मला व रहीमला सूचना केली की, सुधालरत अहवालाच्या मसुद्याबाबत 

तसेच सर व्हॅलेन्िाईन लचरोलच्या मसुद्याबाबत काही मुद्दा माांडण्याची इच्छा असल्यास तर्ी लिप्पणी 
लदलेली बरी. म्हणजे नाताळनांतर होणाऱया बैठकीत लवचार करणे र्झय होईल. 

 
म.िा.चौबळ 
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(या र्वेिच्या पत्रात चौबळ गोखलेना चचेचा अांलतम आढावा सादर करीत असून इतर 
सदथयाांबरोबर झालेली मतलिन्नता थपष्टपणे नमूद करतात.) 

 
पत्र क्रमाांक १४ 

 
लोकसेवा आयोग पोष्टाचा आलण तारेचा पत्ता 
 लोकसेवा आयोग 
 मुक्काम लांडन 
 ९ जानेवारी १९१५ (डाक) 
 
लप्रय गोपाळराव, 
 
मला तपर्ीलवार पत्र ललहीण्यास वळेच नाही. आम्ही लर्क्षण व नागरी सेवचे्या सहपत्राच्याबाबतचा 

मोठा िाग पुरा केला. ढोबळ मानाने मला वािते, आपल्या सहकाऱयाांबरोबर सहमत होणे दुरापाथत. 
 
लर्क्षण– तयार केलेली योजना जवळ जवळ मांजूर झाली आहे. २० उच् च पदे फक्त; १/४ (म्हणजे 

६५ िारतीय अलधकारी प्रिम असतील) ह्या जागा श्रणेीतील नसून श्रेणी व्यलतरीझ त असतील. यामध्ये 
लर्कलवण्याच्या अनुिवालवना वगशदोनला महालवद्यालयाच्या बाजूला प्रवरे् नाही. 

 
आय सीएस्—वरील प्रमाणे. म्हणजे आतापावतेो चचा झालेल्या मुद्याांच्या अनुरोधाने तयार केलेली 

योजना बहुमताने सांमत झाल्याप्रमाणे. 
 
वय— मसुद्यात लर्फारस केल्याप्रमाणे. (रहीमची मतलिन्नतादर्शक लिप्पणी.) 
 
प्रमाण— उच् च पदापैकी फझ त २५ िके्क जागा सांपूणश श्रेणीत. या २९७ येतात. (म्हणजे एकां दर 

सांख्येच्या २०.२ िके्क प्रमाण पडते. (जे. मॉरीसन, मझॅडोनल्ड, रहीम याांची मतलिन्नता) लफर्र उपस्थित 
नव्हते. अध्यक्ष म्हणत होते, तो उच् चपदाच्या २५ िके्कपेक्षा अलधक जागा देण्यास तयार नाहीत. सवश श्रेणीची 
एकां दर सांख्या लहर्ोबात घेण्याचे फेिाळण्यात आले. कारण तयामुळे बार आलण प्राांलतक सेवतूेन सरळ 
नेमणूकीमुळे िारतीय लोकाांना उच् चपदामध्ये अलधक िके्कवारी लमळेल. 

 
यादी केलेली पदे — मी तया सांपूणश रद्द करण्याबाबत मत व्यक्त केले. बहुमतानुसार (िारतात) ४० 

जणाांची िरती बारमधून असावी आलण यादीतील ४१ पदे आजच्या ६५ पदाऐवजी कायम ठेवावी. 
 
तेव्हा िारतात परीके्षने सरळ िरती म्हणजे १०८ +४० (बार) +४१ (यादीतील पदे) 
ही सांख्या, राखीव पदाांच्या ९४.५ िके्क या िलूमकेच्या आधारावर धरता --- 
 
१०८ + १०१ = २०९+ ८१= २९० अर्ी येते. 
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हे माझे येिून ललहीलेले र्वेिचे पत्र असेल. आपणास नूतन वषश सुखाचे आलण आरोग्यदायक 
जावो. जानेवारीच्या मध्यावर मी मुांबईला पोहोचेन, तेव्हा िेिीच्यावळेी आपली प्रकृती उत्तम असेल अर्ी 
आर्ा व्यझ त करतो. 

 
 

 आपला कृपालिलाषी, 
 म. िा. चौबळ 
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प्रकरि —३ 
 

मतणिन्नतादशपक णिपिी 
 

िाग —१, प्राथतालवक 
 
१) मी या अहवालावर सही करतो, याचे कारण अहवालातील व्यापक तत्त्वाांर्ी मी सहमत आहे 

आलण तयामधील मूळ लर्फारर्ी जया सहानुितूीपूवशक हेतूने केल्या आहेत तयाना माझा पाहठबा आहे. मी ही 
मतलिन्नतादर्शक पलत्रका जोडत असण्याचे कारण, माझ्या मताप्रमाणे या लर्फारर्ी कोणतया मागाने 
अांमलात आणल्य असता िारतीय प्रजाजनाांतील मोठ्या सांख्येच्या आर्ा आकाांक्षा, प्रर्ासन यांत्रणेची 
कायशक्षमता कायम ठेवनू पुरेर्ा प्रमाणात फलदु्रप होतील याचे लदग्दर्शन याद्वारे होईल. अहवालातील चचा 
केलेल्या वा लनर्मदष्ट प्रश्नाबाबत िारतीय प्रजाजनाांचा दृलष्टकोन हा सुद्धा लिन्न असून तो कोणता हे मी सदरहू 
पलत्रकेत माांडण्याचा प्रयतन केला आहे. अहवालातील लर्फारर्ी एक समवायच्छेदेकरून अांमलात आणता, 
साांप्रतच्या पलरस्थितीपेक्षा बऱयाच अांर्ी प्रगतीर्ील आहेत. परांतु या पलत्रकेत नमूद केलेल्या मुद्यातून लकमान 
मागण्या माांडल्या असून तया िारतीय प्रजाजनाांच्या मयादीत अर्ी आकाांक्षा सफल करण्याच्या दृष्टीने मान्य 
करणे र्झय आहे, आवश्यक आहे. 

 
िाग —२ 

लोकसेवा आ्ोग (१८८६–८७) 
 

२) अहवालाचे प्रकरण २ हे १८८६–८७ च्या लोकसेवा आयोगार्ी लनगडीत आहे. आयोगाच्या 
मुख्य लर्फारर्ींबाबत िारतीय प्रजाजनाांचा दृष्टीकोन आलण तयावर िारतमांत्रयाांनी घेतलेला लनणशय हा मात्र 
एकमेकाांना पूरक नाही. आमच्यापढेु सादर केलेल्या परुाव्यावरून िारतीय प्रजाजनाांच्या मते हा लनणशय 
काळार्ी असांबद्ध नव्हे तर लनलश् चतच प्रलतगामी वृत्तीचा आहे. हे लसद्ध होते. यामुळे िारतीय प्रजेला सरकारी 
नोकरीत उच् चथिानी मोठ्या प्रमाणात लर्रकाव लमळावा याऐवजी सदरहू लनणशयाने जाणीवपूवशक 
नकारातमक लवचार केलेला लदसतो या लोकसेवा आयोगाच्या लनयुक्ती अगोदर सात वष े िारतमांत्रयाांनी 
गव्हनशर जनरलच्या पूणश सांमतीने लनयम तयार केले होते.तयानुसार िारतमांत्रयाांनी कोणतयही एका वषी 
लनयुक्त केलेल्या उच् चपदी नोकऱयापैकी एकपांचमाांर्पेक्षा अलधक नसलेल्या सांख्येची लनयुक्ती ही थिालनक 
सरकारने लनवडलेल्या िारतीय प्रजेची असावी आलण याखेरीज पलहल्या तीन वषात (सन १८७९–८२) या 
प्रमाणात दोनाांनी िर पडेल अर्ा र्झयतेची तरतूद होती. गेल्या लोकसेवा आयोगाच्या अहवालात नजरेस 
आणल्याप्रमाणे लनयमाांच्या लनबंधामुळे व्यावहारीक पलरणाम असा झाला, की सरकारी नोकरीत लनलश् चत 
केलेल्या प्रतयेक प्राांताच्या प्रमाणाची वार्मषक िरतीची गोळाबेरीज करता सांपूणश लििीर् िारतासाठी वैधालनक 
लनयुक्तीचे एकां दर प्रमाण धरता ते ७५६ िके्क येते. हे नमुद करणे जरूर आहे की, सवश चचेनांतर सन १८८४ 
मधील प्रश्न पुनः लवचारात घेण्याचे ठरले असता सन १८७९ मध्ये सांमत केलेल्या लनयमाने िारतीय प्रजेचे 
प्रमाण अलतरेकी ठरते अर्ी कोणाकडूनही तक्रार आली नाही. ही चचा एका लवलर्ष्ट मयादेपयंत घडली. 
लनयमाप्रमाणे कृतीत आणलेली योजना आलण तयानुसार लनलश् चत केलेले प्रमाण, याांचा लवचार करता सन 
१९३४ च्या र्वेिी म्हणजे ३५ वषाच्या कालावधीत िारतात उच् चथिानी सुमारे २६० नेमणूकी झाल्या असतया 
आलण     ही सांख्या (घिीचे प्रमाण धरून) नोकरीत नेहमीच पालहली असती. याऐवजी ॲलचसन 
आयोगाने सवश कालासाठी १०८ जागा ठरवनू िाकल्या. 
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३) या १०८ जागा कोणतया मागाने ठरलवण्यात आल्या हे पहाणेसुद्धा मोठे मनोरांजक आहे. 
आयोगाने प्रलतपादन केले आहे की, सन १८७९ च्या लनयमात तरतूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा आम्ही ठरलवलेले 
प्रमाण हे लनखालस अलधक आहे. एकां दर श्रेणीचा लवचार करता काही पदे वगळण्यात आली. ढोबळमानाने 
फक्त राखीव पदे लवचारात घेण्यात आली. सन १८७९ च्या लनयमातील तरतूदीत राखीव पदाांचा उल्लेख 
नाही. आहे तो उल्लेख एकां दर वार्मषक िरतीच्या लवलर्ष्ट प्रमाणात ठरलवलेल्या िरतीचा आहे. 

 
४) या लर्फारर्ींचा परीणाम झाला. कारण िारतमांत्रयाांच्या लनयमाने तयाना आणखी मयादा पडली. 

ह्या १०८ पदाांची सांख्या ९३ पयंत खाली आणण्यात आली. मात्र राखीव पदाांच्या तझतयातून कपात करून ती 
थिालनक सेवा तिा प्राांलतक सेवकेडे वळलवण्यात आली नाही. या ९३ पदाांपैकी कलनष्ठ पदे बहुतेककरून 
प्राांलतक सेवते अांतिूशत करण्यात आली आहेत. परीणामी, आता लनलश् चत अर्ी ६१ जेष्ठ पदे उपलब्ध असून 
तयावर प्राांलतक सेवतेील मांडळी लनयुक्त करण्याग मुिा आहे. परांतु ती सांघिीत सेवतेील घिक ठरत नाहीत. 

 
५) मला लवश् वास वाितो की, िारतीय प्रजेच्या आकाांके्षनुसार ह्या आयोगाने उच् च पदाांसाठी 

िारतातून होणाऱया िरतीबाबत अर्ाप्रकारे लर्फारस करावी की, तयायोगे मागील बाकीबाबतच्या तक्रारीचे 
लनवारण होईल एवढेच नव्हे तर सन १८८६ पासून िारताची झालेली प्रगती आलण पुढील तीस वषात 
होणारी अपेलक्षत इतर प्रगती याचा अांदाज घेईल. कारण तया कालापयशत लर्फारस केलेल्या प्रमाणाचा वगे 
हा पदाांची मके्तदारी राखून लवचारात घ्यावा लागणार आहे. 

 
िाग–३ 

 
िारतातील बदललेली पणरस्स्िती  

 
६) सेवचे्या सांदिात आम्हास चौकर्ी करावयास लागलेल्या तीन मोठ्या प्रश्नातून व्यक्त झालेल्या 

िौलतक प्रगतीच्या आकयावाांना महत्त्व देणे युक्त नाही. आमच्यापढेु असलेल्या प्रश्नातील खरीखुरी महत्त्वाची 
सांख्या म्हणजे गेल्या ३० वषात देर्ात झालेली बौलद्धक प्रगती ही होय. युवकाना योग्य अर्ा कतुशत्त्वाचे के्षत्र 
सापडणे ही समथया कमी अलधक प्रमाणात सवश देर्ातील पालकाांना िेडसावीत आहे. तिालप, िारतात 
याची जाणीव तीव्रतेने व खोलवर होत आहे. यातील एक लोकलप्रय व सवशजण धडपडतात ते के्षत्र म्हणजे 
सरकारी नोकरीचे. आलण म्हणून िारतातील सुलर्लक्षत युवकातील व्यापक प्रमाणात फैलावलेल्या 
असांतोषाचे कारण म्हणजे सरकारी नोकरीतील उच्च पदात लर्रकाव करून घेण्याची अपुरी सोय. अलबत् 
अललकडे लनरलनराळ्या जमातीतील सुलर्लक्षत युवकानी आपले लक्ष्य उद्योग, व्यापार व औद्योलगक 
करणाकडे वळलवले आहे. तिालप, लवद्यापीठातून बाहेर णाऱयापड युवकवगापैकी मोठा गि सरकारी नोकरी 
हीच केवळ उतपन्नाचे साधन म्हणून पहातो. तेव्हा सरकारी नोकऱयाांकडे पहाताना ही गोष्ट आपल्याला 
लक्ष्यात ठेवणे जरूरीचे आहे. 
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पलरच्छेद –१८ 
 

                                                            . 
 
७) या पलरच्छेदात या प्रश्नावरील दोन दृष्टीकोन बऱयापकैी रेखािले आहेत. परांतु पलहल्या 

मुद्याबाबत उच्च वतंुळात असलेला दाि लवश्वास पहाता तयाचा सेवचे्या व तयातील िारतीय प्रजेच्या 
िरतीबाबतच्या दृष्टीकोनाची जवळून तपासणी करणे जरूरीचे ठरते. पलहल्या प्रिम हे लक्ष्यात ठेवणे 
आवश्यक आहे की, सरकारी नोकरीच्या सांदिात लवचार करता पालिमातय सुलर्लक्षत वगश या अलिधानाने 
वावरणाऱया वगासारखा दाखलवता येणारा पौवातय लर्लक्षत वगश असा नाही. कारण पौवातय पद्धतीचे लर्क्षण 
घेतलेल्या कोणतयाही सरकारी खातयात नोकरी लमळण्याचा यस्तकां लचतही वाव नाही. आम्ही ते जाणले आहे, 
की िारतीय प्रजेला सरकारी नोकरीत उच् चपदी जागा लमळणे असल्यास ते प्रजेचे प्रलतलनलधतव करो वा न 
करो, ते पालश् चमातय लवद्यालविलूषत असणे आवश्यक आहे. कल्पना करा, ते नाहीत. तर प्रलतपादन 
करण्याची पुढील पायरी म्हणजे प्रजेचे प्रलतलनधीतव करण्याची कुवत वा कतृशतवास पात्र असलेलाच सरकारी 
उच् चपदी प्रवरे् लमळव ूर्केल. तेव्हा उच् चपदी पालश् चमातय लर्क्षण घेतलेल्याांना मोठ्या सांख्येने घेण्याची 
जरूरी नाही. आलण पलरणामी सरकारी उच् चपदी नोकरीचे के्षत्र सांकुलचत करून ते गोरेसाहेब व अँग्लो–
इांलडयन्सना ठेवणे हे सुरलक्षततेच्या दृष्टीने अयोग्य व प्रजेच्या लहताच्या दृष्टीने लवघातक आहे. लिथतवासी सर 
चालशस क्रॉसविे याच्या र्ब्दात वणशन करावयाचे तर सुलर्लक्षत िारतीय प्रजेला मोठ्या प्रमाणात नोकऱया 
उपलब्ध करून देणे म्हणजे, “लर्क्षणानी डोकी लफरली आहेत, परांतु जयानी ते लर्क्षण पचलवले नाही अर्ा 
काही सहस्त्र लोकाांच्या हातात प्रजेच्या सरकारची अप्रमाणर्ीर सत्ता सुपूदश करण्यासारखे आहे.” 

 
८) ह्या लवधानाचे लवश् लेषण करता एक गोष्ट समजणे आवश्यक ठरते की प्रजाजनाांचे प्रलतलनधीतव 

करण्याची कुवत गोऱया साहेबात आलण ॲग्लो–इांलडयन्स मध्ये अस्थतत्त्वात असल्याचे लनष्ट्कारण गृहीत 
धरण्यात आले आहे. “प्रलतलनलधतव” या र्ब्दाने लनलश् चत काय अिश सूलचत करावयाचा आहे हे समजणे 
कठीण. याचा प्रमाणितू अिश, प्रजेच्या दैलनक पलरस्थितीचे ज्ञान, तयाांच्या सांवयी, तयाांच्या जीवनाचे व 
लवचाराचे मागश, तयाांच्या गरजा आलण अडचणी, वैचालरक कुवत, सुलर्लक्षत होण्यासाठी लागणाऱया 
पलरस्थितीचे आलोचन, जीवनलवषयक उच् चतर ध्येयाची ओळख करून देणे आलण जबाबदारीची जाणीव 
करून देऊन जीवन पलरपूणश करणे हा असल्यास हे गुण सुलर्लक्षत िारतीय प्रजेत फुर्ारकी मारणाऱया 
कोणतयाही गोऱया साहेबाच्या हकवा अँग्लो इांलडयन्सच्या पेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात अस्थतत्त्वात असल्याचे 
साांगावसेे वािते. यातील आरोपाचा तथ्याांर् हा की, सुलर्लक्षत िारतीय प्रजावगाचा दृष्टीकोन.एक प्रकारचा 
गणराजयाचा वारसा चाललवतात. सरकारी नोकरीत आपल्या जाती जमातीकडे जाथत अनुग्रह दाखलवत 
असल्याने उच् चपदाच्या नोकरीत लन पयोगी ठरतो आलण याथतव सुलर्लक्षत असे काही सहस्त्र लोक व 
उवशलरत कोट्यावधी अलर्लक्षत प्रजा याांच्यात तराजूचा कािा समतोल राखण्यासाठी गोऱया साहेबाांची सांख्या 
मोठ्या प्रमाणात पालहजे. अन्यिा हे िोडे सुलर्लक्षत कोट्यावधी अलर्लक्षताना िरडून काढतील. 

 
९) प्रचांड सांख्येच्या प्रजाजनाांचा आधार घेण्याचा हा अगदी उिळ प्रयतन आहे. मला हे थवच्छपणे 

साांगावसेे वािते की जया सुलर्लक्षत वगातून सदरहू पदे िरणे र्झय आहे, तो वगश या सांकुलचत दृष्टीकोनातून 
पूणशपणे मुक्त आहे आलण आय. सी. एस. साठी िारतीय प्रजा उपलब्ध आहेत. याबाबतीत सर नारायण 
चांदावरकर यानी अललकडेच दलक्षण िारतात काढलेल्या दौऱयानांतर “ग्रामीण जनतेचे लहत सुरलक्षत असून 
िारतीय नोकर हे परकीयापेक्षा उत्तमलरतया जाणू र्कतील, तयाांची काळजी घेऊ र्कतील,” या उद् गारार्ी 
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मी पूणशपणे सहमत आहे. वाथतलवक पहाता, दललत आलण कलनष्ठ वगाची सुधारणा होण्यासाठी सूचलवलेले 
उपाय हे लर्लक्षत अर्ा उच् चवगाकडून आलेले आहेत. सवश प्रजेला मोफत व सक्तीचे लर्क्षण देण्याबाबतची 
योजना एका उच् च वगातील सुलर्लक्षताने तयार केली आलण लतला मुख्यतः पाहठबा पालश् चमातय लर्क्षण 
घेतलेल्या सुलर्लक्षतानी लदला. उच् च लवचारसरणीचे आलण उच् चप्रलतचे तयाग करणारे लोक प्रलतलदनी या 
वगातून पढेु येत असून ते प्रजेची पलरस्थिती सुधारावी यासाठी प्रयतनर्ील आहेत. 

 
१०) वथतुतः सतय परांतु न  चणारी गोष्ट म्हणजे िारतात सुमार कतृशतवाचे अनेक गोरे अलधकारी 

असून तयाांच्या मनात सुलर्लक्षत िारतीय प्रजेबाबत अलवश् वास आलण सांर्य आहे. या सांदिात सर पी. एम. 
मेहता यानी आपल्या जबानीत लदलेले थपष्टीकरण पुरेसे आहे...“लर्क्षणाने नैसर्मगकलरतया लनमाण झालेले 
गुण म्हणजे थवतांत्रवृत्ती, थवयथपष्टपणा व थवालिमान याचे या गोऱया साहेबाना वावडे आहे.” डॉ. वडशस् विश 
यानी आयोगापुढे लदलेल्या जबानीत म्हिल्याप्रमाणे “वरीष्ठ अलधकाऱयाांच्या हुकूमाचे पालन करण्याबाबतचे 
अज्ञान, सलोखा राखण्याची वृत्ती आलण मूलग्राही वृत्तीचा मोठ्या प्रमाणात अिाव याने हा बुरखा पार 
िरकावनू िाकला आहे. खरोखर हे इतके चपखळ बसते की, एका बाजूला सरकारने, सुलर्लक्षत िारतीय 
प्रजेने नगरपाललका, लजल्हा बोडे आलण प्रास्न्तक व र्ाही लवधान पलरषदेत िाग घ्यावा म्हणनू प्रोतसाहन 
देण्यासाठी सांधी उपलब्ध करावयाच्या आलण दुसऱया बाजूला उच् च व चाांगल्या पगाराच्या पदावर सुलर्लक्षत 
वगाला प्रवरे् देण्यास कािेकोररीतया वागायचे, हे गौडबांगाल समजत नाही.” 

 
िाग –४ 

 
साांप्रतच््ा समस््ाबाबत सवपसाधारि णवचार 

 
११) वतेन, रजा आलण सेवतेील प्रगती करण्यास वाव हे प्रश्न तौललनक दृष्ट्ट्या दुय्यम महत्त्वाचे 

आहेत. साांप्रतच्या समथयातील महत्त्वाचा िाग म्हणजे सरकारी नोकरीत उच्चपदी िारतीय प्रजेला नोकऱया 
लमळणे हा आहे. आत्तापावेतो प्रिेप्रमाणे आलण ती तर्ी चालणे आवश्यक आहे की, सेवचे्या कलनष्ठ र्ाखा 
आलण खालची सेवा ह्यातील िरती, थिालनक िारतीय प्रजेमधून झाली पालहजे. याचे अांर्तः कारण म्हणजे 
अर्ा पदाना देण्यात येणाऱया वतेनश्रेणीवर गोरेसाहेब काम करणे र्झय नाही. चालू राजकीय पलरस्थितीत 
उच् चपदी सेवते मोठ्या प्रमाणात नोकऱया लमळण्यासांबांधीच्या प्रश्नाकडे व्यापक, दूरदृष्टीकोनातून राजकीय 
धोरणाने पहाणे जरूर आहे. तयाचप्रमाणे चालू पलरस्थितीत काही लवलर्ष्ट गोष्टी लक्ष्यात ठेवणे आवश्यक 
आहे. 

 
१) उच् चपदी नोकरीत अलतमयालदत प्रमाणात नोकऱया उपलब्ध होणे ही वैफल्य व असांतोषाची 

कारणे सुलर्लक्षतवगात अललकडे पसरल्याचे व तयाबाबत सवशत्र बोलबाला व ललखाण प्रलसद्ध झाल्याचे 
आढळून येते. या असांतोषाचे मूळ कारण जाणनू घ्यावयाचे असल्यास िारतातील सुलर्लक्षत युवकाांचे 
साांप्रतचे मनोगत आलण ते जया पलरस्थितीतून प्रवाहपलतत झाले, ते समजावनू घेणे आवश्यक आहे. चालू 
लपढीतील युवक लििीर् अांमलामुळे उपलब्ध झालेल्या फायद्याचे कौतुकही करणार नाहीत आलण ते 
समाधानी वा सांतुष्टही असणार नाहीत तो या गोष्टी लमळणे हा आपला जन्मलसद्ध हक्क आहे. असेच ठामपणे 
साांगणार. जेव्हा पालश् चमातय लर्क्षणाचा प्रादुिाव झाला, र्ाळा, लवद्यालये व लवद्यापीठे याांची थिापना झाली. 
तेव्हा िारतीय युवक उतसाहाने थवतांत्र आलण पुढारलेल्या पालश् चमातय देर्ातील इलतहास व वा मय अभ्यासू 
लागले, िोर पु षाांची चलरते्र चाळू लागले. तया देर्ातील उदारमतवादी सांथिाांची थिापना व लवकास 
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न्याहाळू लागले, तेव्हा िारतीय युवक या राष्ट्राांर्ी आपल्या असहाय्य परावलां बतवार्ी तुलना करू लागला. 
नकळत तयाचे मन असांतोषाने व्यापले आलण या कोंडलेल्या वातावरणातून मुक्तता लािण्यासाठी ते सैरावैरा 
ििकू लागले. तयाने पालहले की तयाची प्रगलत सवशबाजूने खुांिली आहे. तयाने जवळून पालहले की तयाच्या 
देर्ाइतकी प्राचीन सांथकृती असणारा एक छोिासा देर् अललकडेच उतकषाला पोहोचला असून तो आपला 
उद्धार करू र्कतो. या र्ाांततेने कायशकरणाऱया र्झतयाांचा पलरथफोि सुप्रलसद्ध सुरतच्या राष्ट्रीय सिेच्या 
वार्मषक अलधवरे्नात प्रच्छन्नपणे झाला, तयाचप्रमाणे या असांतोषाचे मूळ असलेल्या अराजकतेनही याचा 
थफोि केला आहे. ही अलतरेकी लवचारसरणी काही युवकात लनमाण होण्याला कारण म्हणजे राजयातील 
जवळजवळ सवश उच् चपदावर गोऱया साहेबाांचा िरणा हा होय. याथतव कै. गोखलें च्यासारखे दुर्ममळ व 
द्रष्ट्ट्या पढुाऱयानी या घिना जाणल्या होतया आलण तरूण िारत लवनार्ाच्या मागाने जाईल की काय याने 
अथवथि झाले होते. या पलरस्थितीत समतोल साधण्यासाठी सुलर्लक्षत देर्बाांधवाांपुढे तयानी जगातील 
मोठ्या साम्राजयाच्या नागलरकतवाचे हक्क उपिोगण्याची सांधी प्राप्त करून घण्यासाठी “वसाहत दजाचे 
थिालनक सरकार” हे उलद्दष्ट माांडले. तयाजबरोबर िारतीय प्रजेने योग्य ती वािचाल केल्यास ते या 
उलद्दष्टाप्रत पोहोचतील व अर्ाप्रकारे या लिलिर् साम्राजयाच्या अांतगशत तयाना वसाहतीच्या दजाचे सुयोग 
थिान लमळेल असाही आर्ावाद व्यक्त केला. व्हॉईसराय कौस्न्सलमध्ये केलेल्या िाषणात तयानी देर्ातील 
र्ासन यांत्रणा जया मयालदत प्रमाणात िारतीय प्रजेला उच् चतर सरकारी नोकरीत सामावनू घेते तयावर 
कडाडून हल्ला केला. तयाांच्या अलवरत प्रयतनाने तयानी देर्ातील एका मोठ्या सुलर्लक्षत वगाला या ध्येय 
उलद्दष्टाकडे वळलवले आलण हा वगश देर्ातील राजकारणात मवाळ लवचारसरणीचा म्हणून ओळखला जातो 
सरकारी नोकरीतील उच् चतर पदी मोठ्या प्रमाणात आलण उदार बैठकीवर उच् च सुलर्लक्षत व कतृशतववान 
िारतीय प्रजेची िरती केल्याने या पक्षाला बळकिी येईल आलण दुसऱया पक्षापेक्षा वरचढ ठरेल. 

 
१३) गेल्या ऑगथिपासून सरकारी नोकरीतील उच् चतर पदी पात्र असलेल्या िारतीय प्रजेची िरती 

करावी या कळकळीच्या मागणीला आणखी एका गोष्टीने जोर लमळाला आहे. या ियानक महायुद्धात 
साम्राजय ढकलले गेले आहे. यावळेेस देर्ातील सवश प्रजा देत असलेला प्रलतसाद व पाहठबा, यावद्दल 
जबाबदार लिलिर् राजयकतयांच्या तोंडून गौरवोद् गार लनघत आहेत. तयामुळे प्रजेच्या आर्ा आकाांक्षा 
उांचावल्या आहेत. तया िरीव प्रमाणात परीपूणश न केल्यास पलरणामी नैराश्य आलण िीतीदायक असांतोष 
पसरेल. महायुद्धाची फलश्रतुी काहीही होवो, आजतरी देर्ात मोठ्या आर्नेे व काळजीने या आयोगाच्या 
अांलतम लनणशयाकडे, िारतीय प्रजेकडे ‘बघण्याच्या दृष्टीकोनातील घडलेला बदल’ िरीव प्रमाणात सूलचत 
केला आहे का या लवचाराने डोळे लागले आहेत. 

 
१४) याथतव अलतमहतवाचा प्रश्न म्हणजे नलजकच्या िलवष्ट्यकाळात िारतीय प्रजेला प्रास्न्तक 

सरकारी नोकरीत लकती प्रमाणात जागा लमळणार आहेत हा प्रश्न होय. या प्रमाणाचा एकसांध पलरणाम 
आम्ही िारतीय लोक देर्ाची र्ासनयांत्रणा चालव ू र्कतो, इतपत वािण्याइतका झाला पालहजे. साांप्रत 
िारतीय अलधकाऱयाांची सांख्या हाताच्या बोिावर मोजण्या इतकी आहे. आलण म्हणून प्रतयेक िारतीय 
अलधकाऱयाला मग तो जेष्ठ असो व कलनष्ठ श्रणेीचा असो, वािते की या नोकरीमाफश त तयाला आपली थवतःची 
वा देर्ाची सेवा करता येत नाही. यामुळे कामात मन लागत नाही. कारण सदैव वरीष्ठ अलधकाऱयाचे 
अस्थततव जाणवत असल्याने तो केलेल्या कामाबद्दल काय उद् गार काढतो याकडे तयाचे सतत लक्ष्य 
वधेलेले असते. याचे लनराकरण करण्यासाठी र्ासनाच्या सवश खातयातीत उच्चतर पदी िारतीय प्रजेची 
मोठ्या प्रमाणात िरती झाली पालहजे. यायोगे मजबतू व र्हाणे सरकार चाललवण्याची जबाबदारी 
मुख्यतवकेरून आपल्यावर पडली आहे याची तयाला सामुदालयकलरतया कल्पना येईल. हा लवचार मागील 
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आयोगापुढे होता असे लदसते. परांतु मला वािते की सदरहू आयोगाला सरकारी नोकरीत िारतीय प्रजेची 
सांख्या अलत कमी आहे हे उमगलेच नाही. तया आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे, “लर्क्षणाची 
घोडदौड सुरू झाल्यावर, िारतीय प्रजा मोठ्या सांख्येने राजकीय घडामोडीत िाग घेईल, तयाांचे ज्ञान 
एकमेकाना लाि ूर्केल, कोणतयाही अिाने लििीर् राजयकतयांचा अांमल कमी होईल, आलण सवशसाधारण 
नागरीकतवाची िावना वाढलवतील...” ही िावना म्हिली म्हणजे “साम्राजयाच्या िल्यासाठी लतची 
आवश्यकता असून प्रलसद्ध राजकीय मुतसद्याांच्या इच्छेनुसार ती वाढून रूजली पालहजे.” तिालप, गेल्या दोन 
वषात िारतात असताना आमच्यापुढे जो पुरावा माांडला आहे तयावरून माझ्या मनात दुःखदायक ठसा 
उमिला आहे. ही प्रवृत्ती कमी व्हावी आलण सामुदालयक नागलरकतवाची िावना रूजावी यासाठी 
सहानुितूीपूवशक वागणकू आलण उदार दृष्टीकोनातून इांग्रज अलधकाऱयाबरोबर सहकायश करण्याची सांलध 
लमळाली पालहजे साांप्रत व्यासपीठावरील िाषणाखेरीज ही िावना कोठेच अस्थततवात नाही. तेव्हा िारतीय 
प्रजेला लवलवध सेवते पदाांच्या प्रदान केलेल्या प्रमाणाबाबत मी या अहवालाला व सहपत्राला मतलिन्नता 
पलत्रका जोडीत आहे. मला वािते, की आयोगाच्या बहुसांख्य सदथयानी लर्फारस केलेले प्रमाण 
असमाधानकारक व अपुरे आहे. मला असेही वािते की या पलत्रकेत मी जी काही मागणी करीत आहे, ती 
लकमान मागणी लमळण्यासारखी असून तयायोगे उांचावलेल्या आर्ा, आकाांक्षा साकार होण्यास मदत होईल. 
आजसुद्धा सवश देर् सांयुक्त प्राांत लवधान पलरषद लवधेयकाची झालेल्या परवडीबाबत लर्व्यार्ाप देत आहे 
आलण िीती लनमाण झाली आहे की, आगामी होणाऱया घिनेची ही नाांदी आहे. तयाचबरोबर प्रतयेक सेवबेाबत 
मी जी काही लकमान मागणी केली आहे ती साांप्रतच्या काळात लििीर् र्ासनाच्या परांपरेला धक्का न लागता 
देण्यासारखी आहे. आलण यामुळे कदालचत लवलवध खातयातील कायशक्षमता वाढण्यासारखा काही फायदा 
होईल. 

 
िाग – ५ – रचना 

 
पणरच्छेद २९– आय. सी. एस. अलधकाऱयाला इतर खातयात िरती करण्याबाबत 

 
१५) आय. सी. एस. सेवचेी रचना मुख्यतः राजयात अांमलबजावणी व लवधी खातयात उच् चतर 

अलधकारी पुरवण्यासाठी झालेली आहे. १८६१ च्या कायद्यानुसार या मुलकी सेवते पदातील राखीव 
वगांवरून पहाता ढोबळमानाने या खातयात पूवी लकती जागा िरायच्या ठरल्या होतया याची कल्पना येते. 
साांप्रतच्या र्ासन यांत्रणा रचनेनुसार प्रतयेक उच् चतर पदासाठी सवशसाधारणपणे प्रलर्लक्षत कलनष्ठ अलधकारी 
लागतो. तेव्हा या प्रतयेक सेवसेाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या उच् चतर पदासाठी प्रान्तातील दोघा जणाांची 
िरती करावयाचे असते. मला नाही वाित या सेवतेील अलधकारी र्ासनाच्या कोणतयाही खातयात काम 
करावयास लागणारी आवश्यक अर्ी तीव्र बुद्धीमत्ता व रचनातमक र्क्ती बाळगनू आहेत. परांतु एकां दर 
केलेल्या बनावानुसार सांकीणश खातयात लनमाण करण्यात येणाऱया अनेक उच् चतर पदात या सेवतेील 
अलधकाऱयाांची िरती होते.. बहुसांख्यवळेा खातयातील अलतर्य जेष्ठ व अनुिवी कमशचाऱयाांचे हक्क डावलन ही 
गोष्ट चालते. परीणाम मात्र हा की, आय. सी. एस. श्रेणीत सतत वाढ होत असून सहपत्रकात अनेक पदाांची 
िर पडत आहे. वथतुतः अहवालातील बहुसांख्य सिासदाांची लर्फारस या पद्धतीला उचलून धरत आहे. 
मात्र याबाबत अांर्तः इन्थपेझिर जनरल ऑफ पोलीसच्या एका खातयाला वगळण्यात यर् आले आहे. या 
खातयाबाबत केलेल्या लर्फारर्ीत हे खाते मुलकी सेवा श्रेणीच्या कके्षत असू नये. म्हणजे लायकीचा व 
अनुिवी असा पोललस अलधकारी उपलब्ध झाल्यास तयाची या खातयातील उच् चतर पदावर लनयुक्ती करणे 
सुलि जाईल मला हे उमगत नाही की, पोलीस खातयातील उच् चतर पद व आय. सी. एस. सेव ेसाठी 
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राखून ठेवलेल्या कोणतयाही एका सांकीणश खातयातील पद यात हा फरक का असावा, कारण पोलीसात 
लायक अलधकारी असण्याप्रमाणे याही खातयात उच् चतर पदासाठी लायक कमशचारी असू र्कतो. मी आय. 
सी. एस. अलधकारी वगळाव े असे म्हणत नाही मात्र एखाद्या खातयात योग्य आलण पात्रतेचा अलधकारी 
नसल्यास आय. सी. एस. सेवतेील वा अन्य कोणतयाही सेवतेील अलधकारी सरकारने थवचे्छेनुसार लनयुक्त 
करावा. तेव्हा वथततः या लनर्मदष्ट राखीव पदासाठी सहपत्राची सांख्या वाढलवण्याची आवश्यकता नाही. अर्ा 
या सतत बदलाने सेवतेील श्रेणीत आवश्यक वाढ होत जाते. 

 
१६) तयाचप्रमाणे हे आढळून आले आहे की, आय. सी. एस. अलधकाऱयाना कृषी लवषयाचे खास 

लर्क्षण नसतानाही तयाांच्यासाठी कृषी सांचालकाची जागा राखून ठेवलेली असते. तेव्हा सदरहू पदे आय. 
सी. एस. सेवचे्या श्रेणीत अांतिूशत करू नये ही अहवालात केलेली लर्फारस योग्यच म्हिली पालहजे. सदरहू 
लर्फारर्ीच्या अांमलबजावणीने या श्रेणीतील काही पदे कमी होण्याचा पलरणाम ग्रामीण आयुक्ताांची नवी पदे 
लनमाण करण्याची लर्फारस करून व ही पदे लनलश् चत आय. सी. एस. सेवसेाठी राखून साफ नष्ट करण्यात 
आला आहे. तेव्हा हे मान्य झाल्यासारखे आहे की, आय. सी. एस. सेवतेील अलधकाऱयाला कृषी, 
परु्वैद्यकीय हकवा कला आलण हथत व्यवसाय यातील खास प्रलर्क्षण हकवा जरूर ते ताांलत्रक ज्ञान नसल्याने 
तयाची या खातयातील उच् चपदी लनयुक्ती होऊ नये. परांतु तो या लतन्ही खातयासाठी जे काही प्रमाणात 
ताांलत्रक ज्ञान असण्याची आवश्यकता असते अर्ा कोणतयाही खातयात देर्ातील ग्रामीण लवकासाच्या 
सांदिात सांबांलधत सांथिातील कामात पलरणामकारकलरतया सांघिना व एकसूत्रता आणल्यास एकमेव पात्र 
ठरतो. याथतव मी लनःसांग्धपणे अर्ी पदे लनमाण करण्यालव द्ध आहे. अर्ा सांथिेर्ी लनगडीत असलेली 
खाती सवशसाधारणपणे कौस्न्सलमधील एका मांत्रयाच्याकडे असतात आलण तो मुलकी खातयातील असतो. 
याथतव असा मांत्री व ताांलत्रक खातयाचा मुख्य याांच्यामध्ये आय. सी. एस. सेवतेील पदे लनमाण करणे माझ्या 
दृष्टीने अलतलरक्त आहे. यामुळे पैर्ाचा अनाठायी व्यय होऊन तुलनातमदृष्ट्ट्या फायदा न होता, मात्र र्ासन 
यांत्रणेत अनावश्यक गुांतागुांत तयार होईल. तिालप, ही नवीन पदे लनमाण करण्याचा लनणशय घेतल्यास मी वर 
म्हिल्याप्रमाणे ती आय. सी. एस. सेवसेाठी राखून ठेवण्यास माझा ततवतः लवरोध असेल. 

 
िाग – ६ 

 
िरती करण््ाची पद्धती  

 
पलरच्छेद –३२ – सेवेची वगपवारी आणि णशफारस 

 
१७) अहवालाच्या पलरच्छेद ३२ मध्ये सेवचेी वगशवारी जया तीन गिात केली आहे आलण जया 

ततवावर ती माांडली आहे, तयाच्यार्ी मी सहमत आहे. हे ततव म्हणजे आवश्यक बाबीबाबत लवलायतेहून 
िरती करणे. तिालप, माझ्या मते, या प्रतयेक गिातील उच् चतर पदी िारतीय अलधकारी लकती प्रमाणात 
लनयुक्त केले जातात याची काहीतरी लनलश् चत कल्पना माांडल्याखेरीज आलण ही कल्पना अहवालातील 
लर्फारर्ीत व अहवालाला जोडलेल्या लवलवध सहपत्रात प्रतयेक सेवसेाठी तपर्ीलवार माांडल्याखेरीज 
सदरहू वगशवारी लनरिशक आहे. मला मालहत आहे, की देर्ातील काही चाांगल्या लोकाांच्या मते कोणते प्रमाण 
असे लनलश् चत करणे लहतावह नाही. कारण लकमान प्रमाण हे कमाल ठरण्याकडे कल होतो. परांतु ही श्रद्धा 
बाळगणाऱया व्यक्तीला परदेर्ातून िरती करण्यास प्रोतसाहन देण्याबाबत देर्ात चाललेल्या कायाची 
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मालहती नसावी असे वािते. आलण याथतव या कायाला येतया काही वषात तोंड देण्यासाठी नोकरीत िरतीने 
प्रमाण लनलश् चत करणे आवश्यक ठरते. 

 
१८) तयाच गिात सेवसेाठी मुख्यतः लवलवध प्रमाणे लागू केल्यास हकवा लवलवध गिासाठी एकच 

प्रमाण लाग ूकरण्याचे ठरल्यास ही वगशवारी लनकामी ठरेल आलण ही लविागवारीची बठैक लनलश् चत ततवावर 
आहे असे म्हणणे अर्झय ठरेल. हे प्रमाण प्रतयेक सेवते तांतोतांत लनलश् चत करून लागू करण्यास प्रारांिी 
अडचणी सांिवतात.तिालप, हे लनःसांलदग्धरीतया थपष्ट होणे आवश्यक आहे, की सदरहू ध्येय साध्य 
होण्यासाठी या लवलवध गिाबाबत लकमान कालमयादा असणे जरूरीचे आहे. अर्ाप्रकारे पलहल्या गिात 
आय. सी. एस. आलण पोलीस खाते, ह्या दोन सेवा अांतिूशत केल्याने प्रतयेकातील प्रदान केलेल्या प्रमाणात 
फार मोठा फरक आढळणार नाही. सवांनी आय. सी. एस. ही प्रमुख व महतवाची सेवा मानलेली असताना 
िरतीची लर्फारस मात्र २५ िके्क प्रमाणाची आहे तर पोललस सेवते िारतात उच् चपदी फक्त १० िके्क िरती 
करण्याची लर्फारस आहे. आलण आर्ावाद व्यक्त केला आहे की प्रसांगानुसार व क्रमर्ः हे प्रमाण २० 
िझझयापयंत वाढले जाईल. मला वािले की दोन्ही सेवचेे प्रमाण एकच पालहजे. आय. सी. एस. सेवपेेक्षा 
पोलीस सेवते उच् चपदी िारतीय अलधकारी िरती करण्याबाबत लवर्षे काळजी का घ्यावी याचा मला बोध 
होत नाही. उलिपक्षी पोलीस सेवते घेतल्याने िीतीदायक घिना घडण्यापासून सुरलक्षततेच्या तरतूदी 
आहेत. कारण पोलीस सेवतेील उच् चपदी येणारे लोक, नोकरीतील गुणावर लनवडले जातील याकडे 
दुलश क्ष्य होता कामा नये.तसेच काही लहतसांबलधयाांचे हक्क अबालधत रहाव ेम्हणून केलेली कोणतीही लर्फारस 
पूणशपणे अांमलात आणण्यासाठी एका लपढीचा काळ जावा लागेल. याथतव आपल्या लर्फारर्ी िारताच्या 
साांप्रतच्या प्रगतीवर केवळ अलधष्ठीत न रहाता देर्ातील पुढील तीस वषाचा प्रगतीचा अांदाज घेऊन तयावर 
अलधष्ठीत असल्या पालहजेत. 

 
१९) दुसऱया गिातील जया सेवते मोठ्या प्रमाणात लििीर् अलधकाऱयाांची आवश्यकता नाही आलण 

जेिे र्ासकीय यांत्रणेत क्षमता वाढण्यासाठी पौवातय व पालश् चमातय वृत्तीचा सुांदर लमलाफ असण्याची अपेक्षा 
आहे अर्ा लठकाणी हे प्रमाण अधे अधे असाव ेअसे मला वािते. तिालप. पुन्हा येिे पलहल्या गिातील आय. 
सी. एस. सेवपे्रमाणे लर्क्षण सेवचेे प्रमाण सारखे आहे. बाांधकाम खातयात काय ते हे प्रमाण ५० िके्क 
असल्याची लर्फारस केली आहे. तर नागरी वैद्यकीय लविागातील साांप्रतच्या लर्फारस केलेल्या प्रमाणात 
प्रगती होणे दुलशि आहे. लतसऱया गिात या सेवा र्ास्त्रीय ताांलत्रक असल्याचे मान्य केले असून या सेवाांसाठी 
िरती तया तया सांथिाांतून लवकरात लवकर लर्कून बाहेर पडणाऱया केवळ िारतीय उमेदवारासाठी राखून 
ठेवाव्या व अर्ा सांथिा उलद्दष्टानुसार सुसज्ज करण्यात याव्या या लर्फारर्ीर्ी मी पूणशपणे सहमत आहे. मात्र 
माझी इच्छा ही की, या लर्फारर्ी जया दृष्टीकोनातून तयार केल्या आहेत, ती सहानुितूीपूवशक पे्ररणा कायम 
ठेवनू तया प्रातयलक्षक अांमलात आणाव्या. या सेवचेे िारतीयकरण करण्यास कदालचत अलनलश् चत काळ 
लागेल ही लतसऱया गिात दर्शलवलेली िीती आलण तयाांची िारतातून िरती करण्याचे ठरल्यास आलर्यन 
िारतीयाांची लनवड तयाांच्या योग्य तया प्रमाणात होणार नाही आलण ते साांप्रतच्या प्रमाणात बसलवले जातील. 
ही िीती व्यिश आहे कारण वर लनर्मदष्ट केल्याप्रमाणे आलर्यन िारतीयाांचे पदाांचे प्रमाण गोरे साहब व ॲग्लो 
इांलडयन्स याांच्यार्ी मालसक  . २०० आलण अलधक,  . ५०० व अलधक  . ८०० आलण  . ८०० हून अलधक 
अर्ा वतेन धारकाांर्ी २.३, ८.२ व ६.३ एवढेच येते. 

 
पलरच्छेद ३३– ३६: नोकरीत असलेल््ा णनिेळ आणश्न िारती्ाांची गोरे साहेब व 

अगँ्लोइांणड्न्सशी तुलना. 
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२०) गेल्या खानेसुमारीनुसार एकां दर ३०२,०००,००० लोकसांख्येपैकी १,९९,७८७ युरोलपअन व 
ततसम वांर्ाचे लोक (९१००० जण सैन्यातील  असून ते आपल्या बायका मुलासह रहातात.) असून 
१,००,००० पेक्षा हकलचत अलधक ॲग्लोइांलडयन्स आहेत. तेव्हा ढोबळमानाने सरकारी नोकरीसाठी या दोन्ही 
जमातींची सांख्या एकत्र करता ती २०९,००० हकवा २,१०,००० येते. पूवीच्या तयाचप्रमाणे गेल्या 
खानेसुमारीत ॲग्लो–इांलडयन्स समाजाने आपण लनिळे युरोलपअन असल्याचे व काही लिथती लोकानी 
आपण ॲग्लो–इांलडयन्स लललहल्याचे आढळून आले आहे. तेव्हा कािेकारपणे पहाता वर लदलेल्या सांख्येपेक्षा 
अँग्लो–इांलडयन्स जमातीची सांख्या लकतीतरी कमी आहे. एकां दर लोकसांख्येर्ी तयाांचे प्रमाण १:१४०० पडते. 
गृहीत धरू या, की ह्या दोन्ही जमाती इांग्रजी लर्लक्षत आहेत. तयाांचे प्रमाण िारतीय सुलर्लक्षताांर्ी १:६ येते. 
याची नोंद घेणे जरूर आहे की, खानेसुमारीत सरकारी नोकरी अिवा व्यापारासाठी देर्ात आलेल्या हांगामी 
लोकाांचाही युरोलपअन लोकसांख्येत समावरे् झालेला आहे. अलबत् कायम युरोलपअन लोकाची सांख्या 
कमीच असणार आलण ही सांख्या अँग्लो इांडीयन्स सांख्येर्ी एकत्र करता तयाांचे प्रमाण १:१० येण्याचा सांिव 
आहे. ॲग्लो–इांलडयन्स जमातीचे प्रमाण सवशसाधारणपणे िारतीय लोकसांख्येर्ी १:३००० येते आलण इांग्रजी 
लर्लक्षतार्ी १:१३ येते. हे आकडे पाहता िारतीय लोकसांख्येच्या दृष्टीने सरकारी नोकरीत असणाऱया गोऱया 
साहेबाांच्या व अँग्लो इांलडयन्स लोकाांच्या प्रचांड सांख्येबाबत आियश वािण्यासारखे आहे. एकां दर ११०६४ 
पदापैकी ६४९१ हकवा ५८ िके्क पदावर या छोट्या जमातीचे लोक आहेत.  . ५०० व अलधक मालसक वतेन 
लमळणारी पदे ४,९८४ असून तयापकैी ४०४२ पदावर या जमातीचे लोक आहेत. याचे प्रमाण ८२ िके्क ठरते 
आलण  . ८०० व अलधक वतेन लमळणारी पदे २५०१ असून तयापैकी २२५९ पदे म्हणजे ९० िके्क पदावर या 
जमातीचे लोक आहेत. 

 
२१) हे सवशश्रृत आहे की, या जमातीचे फार िोडे लोक प्राांलतक सेवतेील अांमलबजावणी व न्याय 

खातयात नोकरी लमळण्यासाठी आवश्यक असणारे एतद देर्ीय पात्रता धारण करणारे हकवा करू र्कणारे 
आहेत. यामुळे या जमातीतील फार िोयावा लोकाना या खातयात िरती करण्यात आले आहे. याथतव या 
प्राांलतक सेवते आलर्यन िारतीय लोकाना फार मोठ्या प्रमाणात िरती करणे आवश्यक ठरले. असे करू या, 
आपल्या चौकर्ीच्या कके्षतून ही सेवा बाजूला सारून इतर जया २३ सेवेंची चौकर्ी केली, तयात याचे प्रमाण 
पाहू. आपण जर िारतीय आलण प्राांलतक नागरी सेवा वगळल्या तर  . २०० व अलधक,   ५०० व अलधक, 
आलण  . ८०० व अलधक या वतेनावर असलेल्याांची सांख्या प्रतयेकी ७२६१, ३०७३ व १६०१ येते. यापकैी 
४९७४, २७५६ आलण १४९९ पदे साांप्रत या दोन जमातीने व्यापली आहेत. म्हणजे उच् चपदी लवराजमान 
झालेल्या या जमातीचे आलर्यन िारतीय लोकाांर्ी प्रमाण ६९:३१, ९०:१० व ९४:६ असे येते. या पदाांसाठी 
आवश्यक असणारी पात्रता काही क्षुल् लक बाबी वगळता गोरे साहेब व अँग्लो इांलडयन्स लोकाप्रमाणे 
आलर्यन िारतीय लोकाांकडे आहे, आलण ते लमळव ूर्कतात. अहवालाच्या पलरच्छेद ३४ मध्ये २८८७ पैकी 
२९२३ मध्ये िारतीय आलण िह्मी लोकाांच्या िके्कवारीत सुधारणा झाल्याचे वणशन आहे तिालप, मधल्या 
काळात देर्ाची झालेली प्रगती पहाता हे वाढीव प्रमाण अपुरे आहे. कदालचत या अपुरेपणाची व्यालप्त मोठी 
असून सन १८८७ मधील नव्या िह्मदेर् प्राांतातील पदे अांतिूशत केली नसल्यास हे वाढीव प्रमाण नाममात्र 
ठरते. 

 
२२) हे आकडे थवयांथपष्ट आहेत. तयावरून ढोबळमानाने साांप्रत िारतीय लोकाना केवढ्या मोठ्या 

प्रमाणात नोकरीत िरती करणे आवश्यक आहे हे समजते. या तीन जमाती थवतांत्रलरतया लवचारात घेतल्यास 
(िारतीय आलण प्राांलतक सेवा वगळता) युरोलपअन, अॅग्लो–इांलडयन्स व आलर्यन िारतीय याांचे प्रमाण  . 
२०० व अलधक वतेनात ४८.७, २९.८, ३१.५ तर  . ५०० व अलधक वतेनात ८, ९.५, १०.३ आलण  पये ८०० 
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व अलधक वतेनात ८७.७, ५.९, ६.४ येते. अँग्लो इांलडयन्स व आलर्यन िारतीय लोकाना “थिॅटु्यिरी 
नेिीव्हज् ऑफ इांलडया या अलधलनयमाच्या व्याख्येखाली गुांफून उच् चतर नोकरीतील आलर्यन िारतीय 
लोकाांचे अतयांत तोकडे प्रमाण लपलवण्याचा प्रयतन करू नये. आयोगाच्या चौकर्ीच्या लतसऱया प्रश्नात “नॉन 
युरोलपअन्स”म्हणजे लनव्वळ आलर्यन िारतीय ही व्याख्या अचूक केली असून ती व्याख्या सवशत्र मानली 
जावी असे माझे मत आहे. साांप्रतच्या काळात आलर्यन िारतीय लोकात वगेवगेळे वाद, पांि आलण 
पोिजाती असल्या तरी प्रतयेकजण एका िमूीबद्दल आदर बाळगून आहेत आलण ॲग्लो इांलडयन्स या िमूीचे 
नागरीक आहेत, असे मानीत नाहीत. अँग्लो इांलडयन्सनाही आपले लहतसांबांध या देर्ातील नागरीकाांर्ी 
लनगडीत आहेत असे कधीच वािले नाही. हा समज नाहीसा करण्याचा वा कमी करण्याचा प्रयतनही तयानी 
केला नाही. उलि तयाना आपण अिारतीय असल्याचा अलिमान वाितो. सांबांध लनगडीत आहे असा कल 
लदसून आल्यास तयाना युरोलपअन समाजात अांतिूशत करून घेण्याची सांधी कमी होईल असे तयाना 
उघडरीतया वािते. आलण युरोलपयन समाजात अांतिूशत करून घेण्याची तर तयाांची महत्त्वाकाांक्षा आहे. 
देर्ातील इतर नागरीकाबरोबर आपले अतूि सांबांध असे काहीच नाहीत अर्ी तयाची समजूत आहे आलण 
लनिेंळ युरोलपअनाप्रमाणे ते आपणास “साहेब” सांबोधतात. याथतव सरकारी नोकरीत सोईथकररीतया प्रवरे् 
लमळण्यासाठी तयाना कायदेर्ीर व्याख्येचा फायदा लमळता कामा नये. खेरीज या देर्ात थिालयक झालेल्या 
मातालपतयापासून जन्मलो, केवळ हगामी कारणासाठी रालहलो नाही याची खात्री करून देण्याची जबाबदारी 
तयाांच्यावर आहे. यामुळे तयाांची पलरस्थिती लवलचत्र आहे. ते िारतीय म्हणून सरकारी नोकरी लमळव ूर्कतात, 
तर याचवळेी ते युरोलपअन लोकाबरोबर “र्स्त्रास्त्र कायद्याखाली” काही सवलती लमळव ू र्कतात. या 
कारणाथतव आलर्यन िारतीय लोकाांच्या मते तयाच्या महत्त्वाकाांके्षच्या पलरपूतीसाठी तयाना सवश गोष्टींसाठी 
युरोलपअन लोकाांच्या वगात बसवाव.े तिालप, युरोपमध्ये िरती केलेल्या अलधकाऱयाांना जादा वतेन देण्यात 
याव े ही अहवालात नमूद केलेली खास सूचना अँग्लो इांलडयन्सच्या वतेनाचा लवचार करताना वगळली 
पालहजे. 

 
२३) सदरहू व्याख्येला दु थती केल्याने अनेक प्रकारच्या अडचणी आलण गुांतागुांत दूर होतील. 

अँग्लो इांलडयन्सनी थवतांत्र र्ाळा चाललवल्या असून तयात युरोलपअन र्ाळेतील लर्क्षणपद्धतीचा अांलगकार 
केला आहे. तयाांची इच्छा असल्यास तयाना सरकारने इतर िारतीय लोकाांसाठी काढलेल्या र्ाळेत प्रवरे् 
घेता येईल. परांतु ही गोष्ट ते िाळतील. कारण तयाांच्या कातडीचा रांग आलण पाश् चातयपद्धतीचे लर्क्षण 
याांच्यामुळे अँग्लो इांलडयन्सना देर्ातील सरकारी नोकऱया सहजरीतया प्रमाणाबाहेर लमळाल्या आहेत. या 
लवधानाची सतयता मीठ व अबकारी, बांगाल पायलि, बमा लँड रेकॉडश, जकात, फॅझिरी व बॉयलर, वन, 
िारतीय अिश, वैद्यकीय (आलण केन्द्रीय वैद्यकीय) सलॅनिरी, सांथिानातील लोहमागश, सवे ऑफ इांलडया, तार 
या खातयात रु्द्ध आलर्यन िारतीय लोकाांच्यापेक्षा अँग्लो इांलडयन्स लोकाांचे असलेले वचशथव पाहता लदसून 
येईल. अलबत् धोका हा की,प्राांलतक सेवतेील अांमलबजावणी र्ाखेत प्रवरे् लमळण्यासाठी साांप्रतच्या 
र्कै्षलणक पात्रतेत बदल करून युरोलपअन र्ाळेच्या अभ्यासक्रमातील ततसम परीके्षला मान्यता द्यावी, या 
अहवालातील लर्फारर्ीने आत्तापावतेो प्रवरे् लमळण्यास अडचण पडणाऱया या खातयात अँग्लो इांलडयन्स वा 
थिालनक युरोलपअन लोकाना मोठ्या सांख्येने िरती करणे र्झय होईल. 

 
२४) याथतव असे सादर केले जाते की, जया सेवसेाठी िरती काही प्रमाणात युरोपमध्ये व काही 

प्रमाणात िारतात केली जाते, अर्ा लठकाणी हे प्रमाण लनम्मे लनम्मे असाव.े यायोगे युरोलपअन लोकाांचे 
लहतसांबांध लनलश् चत सांिाळले जातील आलण दुसऱया अध्यात अँग्लो इांलडयन्स व आलर्यन िारतीय आघाडी 
मारतील. मला लदसून येते की, याबाबत लनलश् चत अर्ा लर्फारर्ी नाहीत, की जयायोगे उपाय योजता 
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येतील. लनयुक्तीवर िर देण्यात आला आहे. तिालप, हे लक्ष्यात घेणे जरूर आहे की, साांप्रतचे अनीतीकारक 
व असमान प्रमाण हे या लनयुक्तीच्या पद्धतीमुळे लनमाण झाले आहे. उदाहरणािश पलरच्छेद ३१ मध्ये असे 
वणशण केले आहे की, आठ सेवसेाठी (काही िोयावा तज्ञाांच्या लनयुझतया वगळता) म्हणजे (१) पोष्ट कवरेी, 
(२) तार, (३) लॅन्ड रेकॉडश (िह्मदेर्), (४) रेल्व े (थिोअसश) (५) रलजथरेर्न, (६) उत्तर िारत मीठ 
महसूल, (७) मीठ व अबकारी आलण (८) सव्हे (मद्रास) नोकरीसाठी िरती िारतात होते. सकृत् दर्शनी 
असा आिास तयार होतो की, या खातयात आलर्यन िारतीय लोकाांची मोठ्या प्रमाणात िरती झाली आहे. 
तिालप, वथतुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे. 

 
 सेवेचे नाव रु. २०० व    

  अणधक वेतनाची 
अणधक पदे 

्ुरोणपअन्् अगँ्लो 
इांणड्न्् 

शुद्ध 
आणश्न 

 १ २ ३ ४ ५ 

१. िपाल २७७ १०६ ३९ १३२ 
२. तार ६६४ १६२ ४४१ ६१ 
३. लँड रेकॉडश (िह्मदेर्) ४५ १ ३८ ६ 
४. रेल्व े ४४७ ३३० ७२ ४५ 
५. रलजथरेर्न ६४ – १ ६३ 
६. उत्तर िारत मीठ महसूल ३६ १६ १५ ५ 
७. मीठ व अबकारी  ३३८ ११० ९८ १३० 
८. सव्हे (मद्रास) १६ ९ १ ६ 
  १,८८७ ७३४ ७०५ ४४८ 

 
तेव्हाां आलर्यन िारतीयाांचे युरोलपअन्स व अँग्लो इांलडयन्स एकत्र करता प्रमाण २३ ते ७७ िके्क 

म्हणजे तयाांच्या समान अांतगशत प्रमाण पडते.  . ५०० व अलधक वतेन लमळणाऱया एकां दर ५३६ पदापैकी ४३२ 
पदावर –म्हणजे ९१.८ िके्क युरोलपअन्स व अँग्लो इांलडयन्स आहेत,  . ८०० व अलधक वतेन लमळणाऱया 
एकां दर २९८ पदापकैी २७९ पदे म्हणजे ९३.८ िके्क प्रमाण पडते. साराांर्, या सेवते िारतीय लोकाांचे प्रमाण 
२३, ८.२ व ६.४ िके्क असे आहे. आलण ह्या सेवतेील िरती सवशथवी िारतात होते. यावरून देर्ामध्ये 
नोकरीत िारतीय लोकाांची सांख्या वाढलवण्यास लकती मोठे के्षत्र उपलब्ध आहे याची कल्पना येते. साांप्रतच्या 
आकयावावरून या सेवसेाठी िरती िारतात होते म्हणण्यापेक्षा युरोपात होते म्हणणे अलधक सांयुक्तीक ठरेल. 

 
२५) यावर मी असा उपाय सूचलवतो की, ॲग्लो इांलडयन्सना युरोलपअन्समध्ये वगीकरण कराव ेव 

लकमान ५० िके्क पदे आलर्यन िारतीयाांसाठी राखून ठेवावी. तिालप, थिॅटु्यिरी व्याख्या बदलण्यास 
अडचण असल्यास सैधास्न्तकदृष्ट्ट्या अँग्लो इांलडयन्सनी िारत हा देर् गृहीत धरला असल्यास इतर 
आलर्यन जमातीबरोबर या जमातीचे वगीकरण केल्यास माझे थपष्ट मत आहे की, सरकारी नोकरीत प्रवरे् 
करण्यासाठी लागणारी पात्रतेची परीक्षा सवश जमातीना समान पालहजे. युरोलपअन र्ाळेतील लर्क्षणक्रम व 
िारतातील लर्क्षणक्रम यात महतवाचा फरक दुय्यम िाषेबाबत आहे. युरोलपअन लर्क्षणक्रमातील र्ाळेत 
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युरोलपअन झलालसकचा समावरे् असतो. तिालप, लवलवध दुय्यम िाषेच्या सवाना एकच परीक्षा असावी ही 
िारताला अपलरलचत गोष्ट नाही. युरोलपअन र्ाळानी बी. ए. पयंत लर्कलवले पालहजे, आलण अँग्लों 
इांलडयन्सनी सरकारी नोकरीत प्रवरे् करण्याचा प्रयतन केल्यास इतर आलर्यन िारतीयाप्रमाणे तयानी 
िारतीय लवद्यापीठाची पदवी सांपालदत केली असली पालहजे. अन्यिा मला नाही वाित की, एका जमातीवर 
मेहेरबानी करून तयातील कमी वयाची मुले लमळलवण्यासाठी लर्क्षणाचा दजा कमी करावा. या प्रकाराला 
प्रलतबांध करता येईल. आयोगावरील या जमातीच्या प्रलतलनधीने लनक्षून साांलगतले की, तयाांना कोणाचीही 
मेहेरबानी नको. तर इतराबरोबर समान वागणूक पालहजे. 

 
पलरच्छेद ४६ : सरकारी नोकरीत जाती व जमाती ्ाांचे प्रणतणनधीत्त्व. 

 
२६) इतर गोष्टी समान असता उमेदवाराची जात वा जमात लवचारात घेण्यात यावी या गोष्टीला 

सांमती देण्यास मी तयार आहे. परांतु दुदेवाने अललकडे या गोष्टीला नाहक महत्त्व लचकिलवण्यात येऊ 
लागले आहे. पलरणामी र्कै्षलणक व इतर पात्रतेला गौण थिान प्राप्त झाले आहे. काही प्राांतात लवलर्ष्ट 
जमातीच्या लोकाना सरकारी नोकऱया उपलब्ध होऊ र्कत नाही अर्ी पलरस्थिती आहे. यामुळे अर्ा 
जमातीत जन्माला येणे हे दुदैवाने अपात्रतेचे लक्षण झाले आहे. याथतव      व जमातीना सरकारी 
नोकरीत आवश्यक ते प्रलतलनधीतव देण्याच्या अधूऱया लर्फारर्ीला मी पाहठबा देतो. मात्र हे प्रलतलनधीत्त्व 
नकारातमक नसाव.े म्हणजे सांबांलधत अलधकाऱयानी सरकारी नोकरीत एका लवलवलक्षत जातीचे व जमातीचे 
वचशथव असणार नाही याची काळची घ्यावी, इतपत असाव.े आलण व्यक्तीबाबत ती एका जातीची व जमातीची 
असल्याने लतची लवलर्ष्ट थविावरचना असेलच असे गृहीत धरू नये. या लवचाराधीन प्रश्नाबाबत मी एक 
मयादा घालत आहे. कलनष्ठ पदातून उच् चतर पदात लनवड करताना जात व जमातीच्या प्रलतलनधीत्त्वाचा 
प्रश्न लवचारात न घेता उत्तम उमेदवाराची लनवड करण्यात यावी. 

 
पलरच्छेद : ३९–४३: स्पधात्मक परीक्षा आणि णन्ुक्ती 
 
२७) थपधातमक परीके्षबाबत लवलायतेत जो अनुिव आला आहे आलण तयाबाबत जे किन करण्यात 

आले आहे, तयार्ी मी सहमत आहे. परांतु ही पद्धत इांलडयन लसव्हील, इांलडयन मेलडकल आलण इांलडयन 
पोलीस खातयात यर्थवी झाली असेल आलण अनुिवाने लनयुक्तीचा प्रकार अयोग्य ठरला असेल तर मात्र 
जालहर बाांधकाम खातयात िरती करताना लनयुक्तीच्या प्रकाराला कोणतया लनकषावर परवानगी लदली आहे, 
हे समजणे अवघड आहे. लवलायतेत अनेक ताांलत्रक सांथिा असताना तेिे थपधातमक परीके्षसाठी उमेदवार 
लमळणार नाहीत ही िीती अनाठायी आहे. लनयुक्तीची पद्धत ही नेहमीच सांर्याथपद आहे आलण वैद्यकीय 
परीक्षा इ. सुरलक्षततेचे मागश चोखाळून जालहर बाांधकाम खातयातसुद्धा थपधातमक परीक्षा का घेऊ नये, याचे 
मला तरी कारण समजू र्कत नाही. 

 
२८) थपधातमक परीक्षा घेण्याचा जेिे प्रयतन झाला तेिे तेिे तो फसला अर्ी कल्पना बाळगणाऱया 

सदथयाांच्या मतार्ी मी सहमत होऊ र्कत नाही. कारण थपधातमक परीके्षमाफश त िरती केलेले अलधकारी 
एक लवलर्ष्ट दजापयंत पोहोचण्यास कमी पडतात ही लवचारसरणी राथत नाही. उच्चतर पदी वलर्ल्याने वणी 
लागते हा िारतीय जनमनातील पसरलेला महाियांकर समज आहे. जुनी थिॅटु्यिरी सेवा ही लनयुक्ती आलण 
लनवड या पद्धतीच्या असफलतेचे उदाहरण आहे. तेव्हा सदरहू पद्धत र्झय तेिे वापरात आणावी असे मला 
वािते. यालव द्ध एकच युक्तीवाद माांडला जाईल. तो म्हणजे, लर्क्षणाचा प्रसार सवश जातीत सारखा 
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झालेला नाही; पलरणामी ज्ञानाची परांपरा लािलेल्या िाह्मण जातीला सरकारी नोकरीत जादा प्रमाण प्राप्त 
होईल. याबाबत मला वािते की, गेल्या काही वषातील लवद्यापीठाचा लनकाल पहाता बौलद्धकदृष्ट्ट्या इतर 
जाती िाह्मण जातीला मागे िाकीत आहेत. आलण िाह्मण जातीतील लवद्यािी वगातील सांख्येच्या दृष्टीने 
अलधक असल्याने मोठ्या सांख्येने उत्तीणश होत असल्याचे दृश्य लदसत असले तरी पूवीसारखी तयाांची नाव े
पालरतोलषक लमळलवणाऱया वा पलहल्या श्रेणीच्या यादीत आढळत नाही. मुांबईतील तरी ही वथतुस्थिती आहे. 
याचे मार्ममक वणशन फग्युशसन लवश्वलवद्यालयाचे माजी प्राचायश श्री. गोळे याांनी लललहलेल्या “िाह्मण आलण 
तयाांचे लर्क्षण” या पुथतकात आढळते आलण मला वािते, हीच पलरस्थिती अन्य सवश प्राांतात असावी. 
थपधातमक पलरस्थितीतून वरती येणारे अलधकारी उतकृष्ट दजाचे असतात. तेव्हा जया खातयात वार्मषक 
मोठ्या सांख्येने िरती करण्यात येते, तेिे आय. सी. एस. सारखी थपधांतमक परीक्षा घेण्यास अडचण असू 
नये. एक पांचमाांर् वा एक षष्टाांर् पदे लनयुक्तीसाठी राखून ठेवण्यात यावी आलण या परीक्षाांचा लनणशय जालहर 
झाल्यावर ही लनयुक्तीची पदे प्रमाणात वािण्यात यावी. जाती जातीत लर्क्षणाची थपधा होण्यास बांधन असू 
नये आलण मागास समाजातील उतकृष्ट माणसाना तयाांची लनवड गुणावर न करता जातीवर करावी हे युक्त 
नाही. बहुसांख्य जमाती उदा. मुसलमान जात मागास समाजात अांतिूशत केली आहे कारण तया जातीतील 
फार िोयावा सांख्येने लोक लर्क्षण घेतात. परांतु हे सवशथवी खरे नाही. उत्तम मुसलमान, उत्तम पारर्ी, उत्तम 
र्ीख हा कोणतयाही दृष्टीने उत्तम िाह्मणापेक्षा कमी प्रलतचा नसतो. साधारणतः सरळ िरतीसाठी चाांगल्या 
प्रकारच्या र्कै्षलणक पात्रतेची अि लाग ू असते याथतव िरतीचा मोठा िाग थपधातमक परीके्षच्या 
लनयांत्रणाखाली का आण ूनये याचा मला बोध होत नाही. यात मी अँग्लो इांलडयन्सनासुद्धा वगळत नाही. 
कारण इतर जमातीबरोबर समान परीके्षत थपधा करण्यास तयाना अडचण िासू नये. आलण माझ्या या 
लिप्पणीच्या अगोदरच्या एक पलरच्छेदात म्हिल्याप्रमाणे, लर्फारसीचा परीणाम थपधातमक परीक्षा मान्य 
करूनही लहान वय व कलनष्ठ र्कै्षलणक पात्रता याांच्या बाजूला झुकतो. एका बाजुला जातीचे प्रलतलनधीत्त्व 
प्राप्त होण्यासाठी लनयुक्तीचा मागश अवलांबावयाचा, व दुसऱया बाजूला तयात प्रतीचे लर्क्षण घेतलेल्या 
उमेदवाराबाबत      प्रलतची र्कै्षलणक पात्रता चालू र्कते. 

 
२९) तेव्हा लनयुक्तीच्या पद्धतीतील उणीवाना सांरक्षण लमळण्यासाठी आयोगाने मांडळे हकवा सलमतया 

लनमाण करण्याच्या लर्फारस केली आहे. आलण साांप्रतच्या पद्धतीत सुधारणा आहे असे मान्य केले तरी 
थपधातमक वलर्लेबाजेपासून सांपूणश लनिशयता असणे हा जो लवश् वास आहे तो बाळगण्या इतपत ही लर्फारस 
सांर्यातीत असेल असे मला तरी वाित नाही. अलबत् या थपधातमक परीके्षसाठी र्ारीरीक हकवा इतर 
क्षमतेच्या      लनलश् चत अिींची तरतूद करण्यास माझा लवरोध नाही. 

 
 

िाग –८ 
 

वेतनाच््ा शती 
 

वतेनात वाढ करणे, पदोन्नती लमळण्यासाठी सुधारणा करणे इ. बाबत लर्फारस आलण यासांबांधात 
येणारा खचश. 

 
३०) आयोगाच्या लर्फारर्ीनुसार येणाऱया लनलश् चत खचाचा अांदाज  .४२,२५,७६० एवढा धरला 

आहे. हा खचश अांदाजे गृलहत धरला असून तो आयोगाच्या सवश लर्फारर्ी लाग ूकेल्यावर होणारा आहे. या 
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लर्फारर्ी प्रातयलक्षकपणे केव्हा अांमलात येतील हे नमूद करण्यात आलेले नाही. अिवा या कालाचा वधे 
घेण्यात आलेला नाही. मात्र या अलनलश् चत सांक्रमण कालात वाढीव वतेन व चाांगल्या पदोन्नतीची खात्री 
कृषी, नागरी परु्सांवधशन, वन आलद पुढे कालान्तराने सांपूणशपणे देर्ातून िरती करण्यात येणाऱया खातयात 
असलेल्या युपोलपअन अलधकाऱयाना नजीकच्या काळात देण्याची लर्फारस करण्यात आलेली आहे आलण 
वतेनवाढीची लर्फारस करण्याचे कारण साांप्रतच्या असमाधानकारक वतेनात आवश्यक तया बलुद्धमते्तचे 
उमेदवार लमळणे व तयाना कायम ठेवणे र्झय नाही म्हणून चालू वतेनात िरीव वाढ सूचलवण्यात आल्याचे 
लदसते याचे कारण या खातयापकैी एखाद्या खातयात युरोपमधून लनयुक्त करण्यात येणारे अलधकारी 
अतयुतकृष्ट दजाचे असाव े आलण तयाांच्या सेवचेे लनयम असे असाव े की, नोकरीच्या सांपूणश सत्राच्या 
कालाकरीता ते िारतात सवशसाधारणपणे राहतील. यावरून हे लदसते की, पढुील काही वषात म्हणजे 
ढोबळ मानाने अांदाजे तीस वषात आलण लकमान काही खातयात आलण उवशरीत खातयात दहा पांधरा वषात 
तरी खचश कमी होणार नसून लनलश् चत वाढणार आहे. या ताबडतोबीने वाढणाऱया रकमेचा अचूक लहर्ोब 
काढणे कठीण आहे. तिालप, हा खचश अदमासे  .२०,००,००० येतो. या अांदाजपत्रकात लर्क्षणखातयातील 
उच् चतम पदे अांतिूशत करण्यात आलेली नाहीत. या पदाांवर मालसक सरासरी  पये २००० खचश धरल्यास हा 
खचश अांदाजे जादा  पये ५,००,००० येईल. 

 
३१) आय. सी. एस. अलधकाऱयाांच्या सेवालनवृत्ती वतेनावर करण्यात येणारी ४ िके्क वगशणी रद्द 

करावी या प्रथतावामुळे अांदाजे  .९,००,००० खचश येईल. प्रथतालवत कमाल सेवालनवृत्ती वतेनात वाढ म्हणजे 
९,००,०००चा जादा खचश. तर काही अलधकाऱयामुळे  .३,००,०००जादा खचश येईल. अर्ा प्रकारे सादर 
केलेल्या लवलवध प्रथतावानुसार तातडीने खालील अलधक खचश सांिवतो. 

 
 . २,००,००,०० काही खातया प्रीतयिश युरोपात िरती होणाऱया अलधकाऱयाांसाठी (हा आकडा 

जालहर  
 बाांधकाम खाते, िारतीय अिश आलण सव्हे ऑफ इांलडया आलद खातयात 

तातडीने  
 कोणतयाही प्रकारची बचत होणार नाही हे लक्षात घेऊन काढला आहे. 
 .९ ,००,००० ४ िके्क वगशणी रद्द करण्याबाबत. 
 .९ ,००,००० वाढीव कमाल सेवा–लनवृत्ती वतेन. 
 .३ ,००,००० काही अलधकाऱयाांना वाढीव कमाल सेवालनवृत्ती वतेन. 

 .५ ,००,००० लर्क्षण खातयातील उच् चतम पदे. 
 .४६ ,००,००० हकवा ३,०६,६६७ पौंड. 

 
तेव्हा आमच्या सवश लर्फारर्ी अांमलात आणण्याचे ठरल्यास व्यावहारीक दृष्ट्ट्या िारतमांत्रयाांना 

जादा  . ८८,२५,७६० हकवा ५८८,३८४ पौंडाची तरतूद करावी लागेल. 
 
३२) मला लवश् वास ठेवण्यास अवघड वािते, की महायुद्धामुळे पडलेल्या ताणामुळे िारतावर जे 

प्रतयक्ष वा अप्रतयक्ष परीणाम झाला आहे तयामुळे मांजूर खचाखेरीज एवढी अलधक रझ कम खचश करण्यास 
सरकार तयार होईल हे र्झय नाही आलण याचे सूतोवाच अहवालाच्या पलरच्छेद ९७ मध्ये केलेले आहे . ही 
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गोष्ट दृष्टीआड करता कामा नये की, देर्ातील ताांलत्रक आलण र्ास्त्रीय सांथिा सुसज ज करून तया 
लवलायतेतील ततसम सांथिेच्या दजावर आणण्यासाठी अनावती व आवती जादा रझ कम अांदाजे ५८८३८४ 
पौंड ( .८८,२५,७६०) एवढा खचश करावा लागेल. तेव्हा प्रथतालवत वाढीव रझ कम आलण लवलवध सेवतेील 
िरती पत्रकात सूचलवलेली गोष्ट ग्राह् य मानली तरी व्यावहारीकदृष्ट्ट्या र्ासक म्हणून पाहता सांबांलधत 
अलधकाऱयाना हा जादा बोजा िारताच्या महसूलावर िाकणे अश्यक अिवा अवाथतव वािेल.तसेच लवलवध 
सेवचे्या पलरस्थितीबाबत केलेली चौकर्ी सारख्या पातळीवर होती असे म्हणणे कठीण आहे. चौकर्ी 
करण्यात आलेल्या खातयाांच्या जवळ जवळ सवश प्रलतलनधीनी कष्टमय व लजकीरीच्या कामाबद्दल तक्रारी 
सादर केल्या. (एकाने साक्षीत म्हिल्याप्रमाणे, “रात्रीचा लदवा सवश लदवस जाळण्यासारखा”) आलण 
चाांगल्या पलरस्थितीची मागणी केली असली व आमच्या लर्फारर्ी वतेनवाढ आलण तयात सुधारणा यापुरतया 
सवशसाधारण मयालदत असल्या तरी मला म्हणावसेे वािते की, सादर केलेल्या पुराव्यावरून तक्रारी गांिीर 
असून तयाांची दखल घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा सरकारला तयाांची सवश मागणी आर्मिक मयादेमुळे पुरी करता 
येणे र्झय नसल्यास आम्ही जयासाठी तयाांच्या सेवा लवषयक गोष्ट् िीत तवलरत सुधारणा व्हावी व ती होणे 
अतयावश्यक म्हिले आहे, तयाबाबत तया अलधकाऱयाना मागशदर्शक अर्ी थपष्ट कल्पना लमळाली पालहजे. 

 
३३) ही जादा रझ कम अग्रक्रमाने खचश करण्यास काहीतरी सूचक गोष्टीची जरूरी असल्यास (मला 

वािते असावी) माझ्या मते पलहली महतवाची बाब म्हणजे नोकरीबाबत िरती करण्याच्या कायमच्या 
उद्योगात सुधारणा करण्याच्या लर्फारर्ी नुसार लवलायतेतील सांथिेच्या बरोबरीने िारतातील ताांलत्रक व 
र्ास्त्रीय सांथिा या सुसज्ज करून तयात सांपूणशपणे लर्क्षण देता येईल अर्ा सोयी झाल्या पालहजेत. या 
लर्फारर्ीनुसार िारतात करण्यात येणारी िरती व्यावहारीक होईल, असे नव्हे तर तयायोगे देर्ातील 
औद्योलगककरणाला हातिार लागेल व िारतीय लोकाांना र्ास्त्रीय व ताांलत्रक बाबतीत सांर्ोधन करण्यास 
प्रोतसाहन लमळाले. 

 
३४) माझ्या मते दुसऱया क्रमाकाांची महतवाची गोष्ट म्हणजे प्रास्न्तक नागरी सेवा, लर्क्षण सेवा, 

प्राांस्न्तक वैद्यकीय सेवा, या प्रास्न्तक सेवते सुधारणा व्हावी आलण तयाांच्यात इस्न्क्रमेन्िल थकेल लाग ू
करण्यात याव.े या सेवतेील पदोन्नलतप्रत आलेल्या गिाांची ओरड फार जुनी आहे. उदाहरण म्हणून मुांबई 
इलाख्यातील कलनष्ठ न्याय सेवा लवचारात घेऊ. आमच्यापढेु सादर केलेल्या पुराव्यानुसार प्रास्न्तक 
हायकोिाने गेली लकतयेक वष ेतयाांच्या अलधकाऱयाांच्या वतेनात वाढ व्हावी म्हणनू सतत मागणी केली आहे, 
परांतु लनष्ट्फळ. याचा पलरणाम म्हणजे याप्रान्तापेक्षा या प्रान्तातील कतृशतववान अलधकाऱयावर इतर प्रान्तापेक्षा 
जादा अलधकाराची व व्यालप्तची जबाबदारी पडली असता तयाना अलत कमी वतेन लदले जाते.तेव्हा प्रास्न्तक 
सेवसेाठी सूचलवलेले इस्न्क्रमेन्िल थकेल हे सांयलमत असल्याचे मान्य व्हाव.े आलण जादा रझ कम अलधक 
वाित असली तरी ती आवश्यक आहे. कारण फार मोठ्या सांख्येने असलेल्या अलधकाऱयावर याचा पलरणाम 
होणार आहे. 

 
३५) युरोपमध्ये िरती करण्यात येणाऱया उमेदवाराबाबत तयाांच्या वतेनात आलण प्रारांिीच्या सेवचे्या 

काळातील सुधारणेबाबत माांडलेली कैलफयत मला सुयोग्य वािते. ही तयाांची मागणी माझ्या दृष्टीने साांप्रतचे 
वतेन अपुरे आहे यापेक्षा वाढतया महागाईच्या पाश् वशिलूमकेवर आधारीत असावी.साांप्रतच्या वतेनावर योग्य 
पात्रतेचे अलधकारी लमळत नाहीत हकवा लमळणार नाही या या पलरच्छेद ५८ मध्ये केलेल्या लववचेनार्ी मी 
सहमत होऊ र्कत नाही. ही गोष्ट खरी, की व्यवसायाच्या र्ोधात असलेल्या सुलर्लक्षत व्यझ तीला लवलवध 
नोकऱयाांचे लवथतृत के्षत्र उपलब्ध आहे. यात वतेन हा घिक आवश्यक तया पात्रतेचा लनकष धरून तयानुसार 
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िारतातील सेवचेे वतेन लनलश् चत कराव.ेतिालप, सुलर्लक्षत युवकाला उपलब्ध आहेत म्हणून साांलगतल्या 
जाणाऱया लवलवध व्यावसालयक नोकऱयात काय वतेन असाव े याबद्दल आमच्यापुढे परुावा सादर झालेला 
नाही. आलण मला वािते की, साांप्रतचे वतेन हे सूचलवलेल्या श्रणेीपेक्षा अलधक असून काही बाबतीत जाथत 
आहे. दुसऱया बाजूला लवलायतेतील र्कै्षलणक के्षत्रातील प्रतयेक अांगाची प्रगलत र्ीघ्र गतीने होत असल्याने 
तेिे उत्तम लर्लक्षत युवकाांचा पुरवठा जाथत असणार हे ओघाने येतेच. 

 
३६) सवशसाधारणपणे मालसक  . २००० व जादा वतेनधारकाांचे वतेन पुरेसे आहे असे मला वािते. 

आलण या गिाच्या वतेनात वाढ करण्यासांबांधी केलेली लर्फारस लनधी उपलब्ध झाल्यासच अांमलात आणावी 
हे मत खास करून आय. सी. एस. सेवबेाबत आहे. माझ्यामते या पदाचे साांप्रतचे वतेन मूळातच जादा आहे. 
या सेवचेे िारतातील आलण वसाहतीतील एक प्रवरे् परीक्षा असलेल्या सेवसेाठी देण्यात येणाऱया वतेनार्ी 
तुलना करणे योग्य ठरेल.पनु्हा अहवालाच्या पलरच्छेद ६० मध्ये लदलेल्या कोष्टकाकडे दृष्टीके्षप िाकल्यास 
लदसून येते की, या सेवतेील प्रतयेक अलधकाऱयाला साांप्रतच्या वतेनानुसार सरासरीने मालसक   १५८७ 
लमळतात तर उच् चतर पदी मालसक  .२००० लमळतात. आमच्या चौकर्ीच्या कके्षतून वगळण्यात आलेल्या 
राजथव खातयाला देण्यात येणाऱया वतेनश्रेणीच्या धतीवर हे वतेन गृहीत धरण्यात आलेले आहे. मला 
वािते, की वतेन पुनरशचना करण्यापूवी या सेवतेील अलधकाऱयानी आय.सी.एस.सेवरे्ी तुलना करता 
देण्यात येणारे वतेन असमाधानकारक व कमी असल्याची तक्रार केली होती. व आय.सी.एस.सेवचे्या 
वतेनाबरोबर तयाांचे वतेन आणण्याची मागणी केली होती. वाथतलवक पहाता जादा मांजूर केलेल्या पुनरशचना 
वतेनाने तया खातयातील मालसक सरासरी वतेन  . १६७१ म्हणजे आय.सी.एस.सेवचे्या साांप्रतच्या 
वतेनापेक्षा  . ८४ अलधक पडते. या उलि आय.सी.एस.सेवतेील अलधकाऱयानी तयाांचे वतेन अपुरे असून ते 
अनेक वषापासून लनलश् चत केले असून गेल्या लकतयेक वषात तयाांच्या वतेनाची पनुरशचना झालेली नाही अर्ी 
तक्रार माांडली आहे.तेव्हा सरासरीत  .१५८७ पासून  .१६५३ पयंत वाढ व्हावी अर्ा बेताने वतेनात वाढ 
करण्याचे प्रथतालवक केले आहे आलण ही वाढ रजा, सेवा-लनवृत्ती-वतेन व सेवचे्या इतर लनयमाांत सुधारणा 
करण्याच्या अनुकूल लर्फारर्ीखेरीज आहे.तेव्हा पृष्ठ ४२ वरील कोष्टकाकडे परत एकदा दृष्टीके्षप िाकता 
या सेवतेील अलधकाऱयाांचे सरासरी वतेन अन्य सेवतेील अलधऱयाांर्ी तुलनातमकदृष्ट्ट्या कसे पडते आलण 
यातील काही अलधकारी युरोपमधून िरती करण्यात येणाऱया अलधकाऱयाएवढे र्कै्षलणक पात्रता धारण 
करणारे आहेत हे आढळून येते. अर्ा पलरस्थितीत या सेवतेील वतेनात प्रथतालवत करण्यात आलेली वाढ 
अवघी ४.१ िझ के येते.या लवधानाला काही आधार नाही. जेिे चालू वतेन उघडरीतया अपुरे आहे अर्ा 
लठकाणी हकलचत वाढ देणे योग्य ठरेल. 

 
३७) तद् नांतर लर्फारर्ीमुळे या सेवपे्रीतयिश एकां दर अलधक रझ कम लकती काढली याचा लवचार 

केला पालहजे. चौकर्ीच्या कके्षखाली अलेल्या सवश सेवेंच्यावर खची पडलेली एकां दर अलधक रझ कम  . 
४२,००,००० असूम तयापैकी  . ११,००,००० हकवा २५ िझ के रझ कम केवळ आय. सी. एस. सेववेर वाढीव 
वतेनामुळे खची पडणार आहे. खेरीज कायम सेवालनवृत्ती वतेनाची ४ िझ के वगशणी रद्द करण्याच्या 
लर्फारर्ीमुळे   ९,००,००० खचश येणार आहे. मला हे साांगणे कठीण आहे की, आय. सी. एस. सेवतेील 
कुिुांब िलवष्ट्य लनवाह लनधीच्या ४ िझ के वगशणीबाबतची हमी म्हणजे प्रास्न्तक सरकारवर अलधक खचाचे ओझे 
पडते की काय, याचा अिश सरकारला जादा खचश. कारण सरकार बाजारातून ३·५० िझ के दराने कजाची 
रझ कम घेऊ र्कते.तिालप, हे उपलब्ध नसताना सवश लर्फारर्ी मांजूर झाल्यास केवळ आय. सी. 
एस.सेववेर वार्मषक खचश खालीलप्रमाणे येईल. 
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 . २,५२,००,००० साांप्रतचा खचश 
 . १५,००,००० र्ाही सरकारच्या लनयांत्रणाखालील उच् चतर पदावरील साांप्रतचा खचश 
 . ११,००,००० वतेनात सूचलवलेली वाढ, आलण 
 . ९,००,००० ४ िके्क वगशणी न देता द्यावयाचे सेवालनवृत्ती वतेन. 
 
म्हणजे ढोबळमानाने एकां दर  . २९,००,००० रझ कम पडते. अर्ा पलरस्थितीत ४ िझ के वगशणी रद्द 

करण्यास माझा सक्त लवरोध आहे . मला वािते की, वार्मषक १००० पौंडावरील कायम सेवालनवृत्ती वतेन 
आलण तयावरील वगशणी हे आय.सी. एस. सेवतेील महतवाचे आकषशण आहे. आलण याथतव याबाबीवर  . 
९,००,००० चा अलधक खचश करणे अनाठायी ठरणार आहे. 

 
३८) तिापी मला वािते की, सेवचे्या प्रारांिीच्या काही वषाच्या काळातील वतेनात काही अांर्ी 

सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र याचा अिश ह्या वतेनश्रेण्या अपुऱया आहेत असा नव्हे. तर सवशसाधारण 
वाढतया हकमतीचा तडाखा सेवतेील कलनष्ठ दजाच्या लोकाांना बसतो. व दुसरे म्हणजे लववाह झाल्यानांतर 
वाढतया महागाईत कुिुांबाचे पोषण झाले पालहजे. काहीही असो, वतेनाच्या इन्क्रीमेंिल थकेलमध्ये मी 
अर्ाप्रकारे वाढ सूचलवतो की, प्रतयेक अलधकाऱयाला सरासरीने  . ३० म्हणजे साांप्रतचे वतेन  .१५८७ 
वरून १६१७ पयंत वाढलवले जाईल. याचा अिश वर दर्शलवलेल्या अलधक खचाच्या रकमेत  . ५,००,००० ची 
बचत होईल. मी हेही सूचव ूइस्च्छतो की, खास लनमाण केलेली पदे सवशसाधारण वगात लवलीन करण्याने 
येणारा वाढीव खचश, आतापावतेो अस्थिर िलूमकेवर देण्यात येणारे वतेन यापुढे पदाांच्या सांख्येवर देताना 
लनलश् चत रझ कम बाजूला काढणे आलण वतेनाच्या अिीत समान धोरण आखण्याने येणारा अांदाजे  . 
४५,००,००० चा खचश याबाबत अलतर्य बारकाईने लवचार केला पालहजे. सकृत् दर्शनी मला असे वािते की, 
प्रतयेक खास लनयुझ तीला खास गुण असणे आवश्यक आहे. म्हणजे खास पद लनमाण करताना तयाची कतशव्ये 
व तयाचे वतेन लनलश् चत असले पालहजे. अर्ावळेेस नवीन खास लनमाण केलेले पद हे कोणतयातरी 
सवशसाधारण वगात लवलीन करून तयाचे वतेन वा वतेनश्रेणी या खास पदास देण्याच्या प्रथतावास मी सांमती 
देऊ र्कत नाही. वतेनात समानता असणे युक्त असले तरी तयाचा बोजा महसूलावर जयादा पडणार नाही 
इतपत पहाणे जरूरीचे आहे. 
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