
☀ समता सैनिक दल☀ 

(स्वयंसेवी सामाजिक संघटि) 

समता सैनिक दल:-  

�घटिा.( संववधाि)� 

�कलम:-१) िाव आणि संघटिा. 

(अ) संघटिेच ेिाव समता सैनिक दल राहील. ज्याला यापुढे एस.एस.डी( S.S.D) म्हिुि संबोधले िाईल. 

(ब) समता सैनिक दल हे भारतीय अिुसूचचत िाती संघाशी ( ऑल इंडडया शेड्युल कास्ट फेडरेशि ( S.C.F) शी 
िोडले िाईल. 

पंरतु, 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांिी ३० सप्टेंबर १९५६ साली, ददल्लीला तयांच्या राहतया घरी सदर पक्ष बरखास्त करूि सवव 
भारतीयांसाठी ररपजललकि पाटी ऑफ इंडडया हा रािकीय पक्ष ददला. ऐव्हढेच िव्हे तर सवव भारतीयांसाठी ऐक खुले 
पत्र ललहले व तयात असे स्पष्ट िमूद केले की भारनतय राज्यघटिा खऱ्याखुऱ्या अर्ाविे राबवण्यासाठी माझा RPI पक्ष 
कायव करेल, तयासाठी सवाांिी माझ्या पक्षात सामील व्हावे. तयाप्रमािेच ररपजललकि पाटी ऑफ इंडडया या पक्षाशी 
समता सैनिक दल संलग्ि राहील. 

 

�कलम:-२ ध्येय व उद्ददष्टे 

(अ) वंश,धमव,िात,ललगं आणि वगव इतयादीवर आधारलेली ववषमता िष्ट करण्यास आणि सवावसाठी स्वतंत्रता आणि 
समािता या मुल्यांवर आधाररत समािाची निलमवती करण्याकररता भारतातील सवव घटकािंा संघषावसाठी एकत्र 
आिण्यास झटिे हे समता सैनिक दलाच ेध्येेेय आहे. 

(ब) वररल ध्येये पूनतवस्तव... 

१) समता सैनिक दल सवव भारतीय युवकांिा आपल्या ध्विाखाली एकत्रत्रत आिेल व संघदटत करील. 

२) तयांच्या मिात स्वालभमाि,स्वांलबि आणि स्वबललदािाची भाविा ववकलसत करण्याकररता सामाजिक, सांस्कृनतक 
व इतर कायवक्रम भारतीय लोकांमध्ये ववशेषत: युवकांमध्ये घडवुि आिण्यास समता सैनिक दल प्रोतसाहि देईल. 

 

३) समता सैनिक दल तयाच ेध्येेेय व उद्धेशास पोषक कायव करिाऱ्या संघटिा आणि चळवळीस सहकायव देईल. 

 

�कलम :-३ सभासदतव  



 ज्यांिा वररल ध्येेेय व उद्चधष्टे माय य आहेत अशा १८ वषाववरील  कोितीही भारनतय व्यक्ती वाषीक वगविी १० 
रुपये भरूि समता सैनिक दलाचा सदस्य होऊ शकतो. 

 

�कलम :-४ प्रलशक्षि :- 

 समता सैनिक दलाच ेप्रलशक्षि बौद्चधक, शारररीक व लष्करी अशा तीि प्रकारच ेराहील. 

 

2. प्रलशक्षि लशत्रबरे, समववचारी लोकांची चचाव सत्रे, खास कायवक्रमानिलमत्तािे काही व्यक्तीच्या सभा, वगव, भाषिे, 

वादवववाद, पररसंवाद, वाचिालये वगैरे आणि वेळोवेळी योग्य वाटिाऱ्या अशा सभा इतयादी कायवक्रमाच ेसमता सैनिक 
दल आयोिि कररल. 

 

�कलम :- ५ रचिा:- 

१२ सैनिक = १ तुकडी  

२४ सैनिक = १ प्लाटुि  

९६ सैनिक (४प्लाटूि) = १ कंपिी 

३८४ सैनिक = बटाललयि 

११५२ सैनिक= १ रेजिमेंट 

 

�कलम :- ६ दलाच्या सभा:- 

समता सैनिक दलाची सभा दर ६ मदहय यातूि कमीतकमी एकदा तरी होईल. सभेच ेकामकाि आणि नियमावली 
घटिेला सुसंगत अशाच पद्धतीिे वेळोवेळी करण्यात येईल. 

 

�कलम:- ७ दैनिक वेळापत्रक:- 

सोमवार - िीती तत्त्वे( Moral ) ( िीती ततवांची लशकवि म्हििे धम्म ) 

मंगळवार - खेळ व शारीरीक कवायत 

बुधवार - लष्करी कवायत(Millitary Drill)  

गुरूवार- खेळ व शारररीक प्रलशक्षि 



शुक्रवार- प्रर्मोपचार(First AID) 

शनिवार- लष्करी कवायत 

रवववार- रािकीय व सामाजिक चचाव 

 

�कलम :- ८ लशस्त:- 

िर एखादा सैनिक ककंवा दलाचा अचधकारी धुम्रपाि व मद्यपाि करतािा ककंवा वररष्ठांची अवज्ञा करतािा ककंवा 
दसुरी एखादी खोडी करतािा आढळल्यास तयाला ताकीद (Warning) देण्यात येईल. 

िर हयांिंतरही तयांच्या वागिुकीत सुधारिा ि झाल्यास तयाचा गिवेष व पद काढुि टाकण्यात येवूि तयाला 
दलातूि काढूि टाकण्यात येईल. 

 

�कलम :- ९ गिवेष:- 

समता सैनिक दलाच्या सैनिकाचा गिवेष हा खाकी हॉफ पँट( सुधाररत=फुल पँट) खाकी हॉफ शटव ( सफेद शटव), 
घडीची टोपी,कँिव्हासचा ब्राऊि िोडा ककंवा पठ्ठािी सँडल आणि मोिे व साडचेार फुटाची काठी(दंडा) असा राहील. 

 

�कलम :- १० दलाचा निधी:- 

शेड्युल कास्ट फेडरेशििे िेमलेला पयववेक्षक ( सुपरवाईझर)  

[ दटप:- ३० स्पटेंबर १९५६ ला शेड्युल कास्ट फेडरेशि बंद करूि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांिी RPI हा पक्ष ददल्यािे 
तयामध्ये RPI चा पयववेक्षक असा बदल.] 

आणि दलाचा सेिापती यांच्या अिुमतीिे दलाचा सवव निधी एका बँकेत ककंवा अिेक बँकातूि समता सैनिक दलाच्या 
िावािे ठेवण्यात येईल.हया निधीसंबंधीच ेसवव व्यवहार सेिापती व दलाचा मुख्य सचचव यांच्या िावािे चालवतील. 

 

�कलम ११ :- ध्वि:- 

समता सैनिक दलाचा ध्वि चार फूट लांब व अडडच फूट रंूद राहील.ध्विाचा संपुिव भाग गडद निळ्या रंगाचा रादहल 
आणि वरच्या बािूला डाव्या कोपऱ्यात पांढऱ्या रंगामध्ये िोकदार ११ तारे राहतील.ध्विाच्या मध्य भागात पांढऱ्या 
रंगामध्ये सूयव राहील.तयामध्ये मोढ्या आकारािे निळ्या रंगात RPI ( SCF बरखास्त झाल्यािे िववि पक्षाच ेिाव येईल) 
ही अक्षरे राहतील. ध्विाच्या खालच्या बािुला उिव्या कोपऱ्यातमध्ये पांढऱ्या रंगात S.S.D ही अक्षरे राहतील. 
स्वतंत्रता, समािता आणि बंधुता तसेच ध्येय प्राप्तीसाठी लढा ही या ध्विाची ओळख आहे. 

 



� सैनिकाची प्रनतज्ञा� 

 

मी समता सैनिक दलात प्रवशे करिारा ररपजललकि भारताचा घटक (पूवावश्रमीच्या अिुसूचचत िातीचा घटक)  

माझ्या समािाला िुलूम, शोषि, वपळविूक व गुलामचगरी हयापासूि मुक्त करण्याच्या उदात्त कायावसाठी सय मािीय, 

शूर, लशस्तबद्ध आणि निधावरी लढवय्या होण्याची प्रनतज्ञापूववक शपर् घेतो. 

 

      माझ्या समािातील लोकांच्या य याय व मािवी हक्काच्या रक्षिासाठी पुढे धावूि िाण्यास समता सैनिक दलाच्या 
आज्ञा पालिार्व मी सदैव तयार राहीि. 

       

    कमकुवतपिा, लभत्रेपिा ककंवा वाईट उद्देश यामुळे िर माझ्या हातूि हया प्रनतजे्ञचा भंग झाल्यास आणि माझ्या 
लोकांच्या दहतसंबंधात मी फसविूक केल्यास, ववश्वासघात केल्यास, दलाकडूि ददली िािारी लशक्षा पूिवपिे भोगण्यास 
मी तयार असेि. 

 

(टीप: वरील मराठीतील प्रनतज्ञा दह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांिी 1927 ला िय मास घातलेल्या समता सैनिक 
दलाची असूि ती मराठीत स्वरै भाषांतररत केलेली आहे. अिुवादाचा प्रश्ि उद्भवल्यास ती मूळत: इंग्रिीत DBAWS 

Vol. 17, Part 3, Page 566 मध्ये वाचावी आणि तीच ग्राहय धरावी आणि 1956 च्या बुद्धधम्म धम्मदीक्षेिंतर 
आणि SCF ला बरखास्त करूि बाबासाहेबांिी RPI ला िय मास घातल्यामुळे 'शेड्युल्ड कास्ट कम्युनिटी' ऐविी तयात 
'ररपजललकि भारतीय' एवढा बदल क्रमप्राप्त आहे. 

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ललणखत लेखि व भाषिे, खंड 17 भाग 3 पाि िं.566. 

संकलि:-  

समता सैनिक दल 

H.Q:- ददक्षाभूमी, िागपूर 

Join S.S.D 

�8655582188 

�9324127909 

www.ssdindia.org  

(ररपजललकि चळवळीच्या पुिबाांधिी साठी कटीबद्द) 

http://www.ssdindia.org/

