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Welcome to Dang Seva Mandal, Nashik 
 

 

Late. Shri. Dadasaheb Bidkar 

 
                

 

The College established in 1993, ^^vkuksHknzk% _roks ;arq foÜok%!**  is the 

motto of our college that means whatever good from the universe comes 

to us, We shall strive to disseminate to all the people. The college is 

committed to serve the scociety, specially disadvantaged, and enhance 

the quality of life through excellence in academically and professionally 

relevant education and training. The emphasis is on developing right 

attitudes and values of discipline, dedication and commitment amongst its 

members. Dadasaheb Bidkar College of Arts, Commerce and Science, 

Peth is Premier educational institute in tribal and hilly area. 

It imparts quality education in the faculty of arts, commerce and 

science. Ever since its inception in the year 1993 at Peth, district Nashik 

as Dadasaheb Bidkar college of arts and commerce aims at the 

transformation of Rural and Adivasi students into self-reliant and 

sufficient youth, capable of competing with urban students. the voluntary 

work of the Dang Seva Mandal continued to expend in other trible areas. 

Social eduction information about laws, prohibition awarenes of  

“Swadeshi” Movement, education of boys and girls, and such other 

programme were undertaken by the Mandal large numbers of education 

Tribal / Aadvasis involved themselves in this work, In ordrer to help 

Adiwasi community to improve their standered of living. 

   



Welcome to Dang Seva Mandal, Nashik 

 

Smt. Hemlatatai Bidkar 
 

 I am very happy to know that our Dang Seva Mandal’s Dadasaheb 

Bidkar Arts, Science and Commerce College, Peth, Tal. Peth, Dist. 

Nashik is oranizing National Conference on Independent Movement in 

Nashik Nashik District on 25
th
 February 2022. 

 The conference theme is appreciating to me because Karmvir 

Dadasaheb Bidkar, late Vijayji Bidkar scarified their whole life to serve 

for the development of Advashi. Education can only support the 

livelihood to Advashi. Dang Seva Mandal is working since 1934 to 

educate these people.  Every year mandal give quality education to about 

12000 Adivashi student through our 40 educational institutes and 500 

teaching and non-teaching staff. 

 The voluntary work of the Dang Seva Mandal continued to expand 

in other trible areas. Social education information about laws, prohibition, 

awareness of “Swadeshi” Movement, education of boys and girls, and 

such other programme were undertaken by the mandal large numbers of 

educated Tribals / Aadivasis involved themselves in this work. In order to 

help the tribals in getting employment, the Mandal Established number of 

Forest workers Co-operative Societies. Thousands of tribals were 

involved in the work of tree felling and wood selling. In as similar way 

Co-operative Societies were started in the District of Thane, Dhule, 

Nagpur and Chandrapur. This Work helped not only in generating 

employment but also in making the Tribals “Aware”. 

 I am very proud that, IQAC & History department of Dang Seva 

Mandal’s Dadasaheb Bidkar Arts, Science and Commerce College, Peth 

has rightly sensed this need and provided an appropriate platform for the 



researchers all over the country to bring bogether their thoughts, ideas 

and innovations. I appeal to students, academicians and researches to be a 

part of this mega event. 

I also express my thanks to resource persons, delegates, my all 

colleague and students making conference great success and bringing this 

souvenir. 

I also heartily congratulate the Principal Dr. R. B. Toche, Convener           

Dr. G. D. Rupvate, Co-ordinator Prof. P. B. Nikam and all memberrs of 

organizing committee, editorial borad for their good co-operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Message From Principal 

 
 

Dr. R. B. Toche 

Principal 

Dang Seva mandal’s Dadasaheb Bidkar Arts,  

Science and Commerce College, Peth 

 

I am pleased to organize a one days National conference on “ukf’kd 

ftYg;krhy Lokra«; pGoGh”  on 25the February 2022. 

In India, the trible people have known here as Adivasi a modrn 

Sanskrit word which caries the specific meaning of being the original 

inhabitants of a given region. 

Geographically, the Tribes in India establish their presence 

throughout the country right from jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, 

Manipur, and nagaland in the northeast; some percent in Odisha, 

Karnataka, TimilNadu, and Kerla in southem India, in Western India it’s 

in Gujarat and Rajasthan and in the union territories of Lakshadweep and 

on the Andaman islands and Nicobar islands. 

Despite such a diverse regional distribution, almost all Indian 

Tribes share similar characteristic feature, The adivashi people live 

within a definite to geography and his forms the basic foundation for their 

existenc. Because in the absence of a common abode, the adivashi lose 

contact with one another which would cause a difference in the way of 

living.  

The Conference will five wide publicity of the food costumes, 

traditions and civilization of Adivashi samaj. 



Dang Seva mandal’s Dadasaheb Bidkar Arts, Science and 

Commerce College, Peth in collaboration with History department has 

rightly sensed this need and provided an appropriate platform for the 

researchers all over the countly to bring together their thoughts, ideas and 

innovations. I appeal to students, academicians and researchers to be a 

part of this mega event. 

I sincerely thanks the office beats and members of the executive 

council of Dang Seva Mandal, Nashik and advisors motivating and 

providing essential support for this National Conference. 

I also express my thanks to the resource persons, delegates, my all 

colleague and students making conference great success and bringing this 

souvenir. 

I also heartly congratulates the Convener Dr. G. D. Rupvate,          

Co-ordinator Prof. P. B. Nikam and all members of orgnazing committee, 

editorial board for their good co-operation. 

 

 



 

Form the Department of History 

    

 

Dr. G. D. Rupwate 

History Department, HOD 

    
 

The Department of History, Dang Seva Mandal, Nashik’s Art, 

Sciance and Commerce College, Peth Dist. Nashik and I feel extremely 

honored as a host of the One Day National level Conference on the 

subject of “ukf’kd ftYg;krhy Lokra«; pGoGh”  in our college. On the behalf of 

organising committee I extend a warm welcome to the delegates, 

esteemed guests,  and to all those who are directly or indirectly 

instrumental in making this workshop a grand success. 

The main theme of the workshop is “ukf’kd ftYg;krhy Lokra«; pGoGh”  

on which there will be fruitful dialogue with intellectual person. It is 

heartening to note the over whelming response that we received to our 

call for papers. As a result, a large number of delegates from many far off 

states are coming to participant in this Conference. Therefore I express 

my gratitude to all of them. 

     I am confident that the Conference will immensely benefit the 

young surveyer, scholars and eminent personalities and those who are 

working in the field of  Surveying. 

Thank you! 

 



eu¨xreu¨xreu¨xreu¨xr    
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ekuwj] rkekuwj] rkekuwj] rkekuwj] rk----    dGo.k] ftdGo.k] ftdGo.k] ftdGo.k] ft----    ukf'kdukf'kdukf'kdukf'kd    

  

Mkax lsok eaMG lapfyr] vknj.kh; nknklkgsc fcMdj dyk] foKku o okf.kT; 

egkfo|ky;] isB ¼ukf'kd½ ;kaP;k varxZr xq.koÙkk geh d{k o bfrgkl foHkkxP;k la;qä 

fo|ekus ,d fnolh; jk"Vªh; ifj"kn ukf'kd ftYº;krhy Lokra«; pGoG ;k fo"k;koj 

fn-  25@02@2022 vk;¨ftr dsyh- ;k ifj"knsps mn~ÄkVd Eg.kwu eyk fuea=hr dsys- 

R;kcÌy laLFksP;k vè;{kk ek- gseyrkrkÃ fcMdj o R;kaps O;oLFkkiu eaMG rlsp 

egkfo|ky;kps vknj.kh; Ákpk;Z MkW- vkj-ch- V¨ps lj] bfrgkl foHkkx Áeq[k o 

ifj"knsps vk;¨td Ák- MkW- th-Mh- :iors lj R;kaph vk;¨tu lferh isB 

egkfo|ky;kps Ákè;kid] Á'kkldh; deZpkjh rlsp fo|kFkÊ oàn lj lok±ps eukiklwu 

vkHkkj ekur¨- _.k O;ä djr¨- ifj"knsl  gkfnZd 'kqHksPNk nsr¨gkfnZd 'kqHksPNk nsr¨gkfnZd 'kqHksPNk nsr¨gkfnZd 'kqHksPNk nsr¨----    
    

 bfrgklkP;k vH;klkBh vko';d vkgs rs vUost.k ¼Investigation½ vkf.k vUo;kFkZ 

¼Investigation½ bfrgkl Eg.kts lR;kpk 'k¨èk] rF;kaP;k vkèkkjs Äs.ks ¼Fact Finding 

Process½ vk;¨tdkauh Lokra«;kP;k vèr eg¨Rloh o"kkZr jk"Vªh; ifj"knspk Äsrysyk 

miØe gk LrqR; o vfHkuo vkgs- v;¨td Ák- MkW- th-Mh- :iors gs usgeh ÄMiM djr 

vlrkr- bfrgkl la'k¨èku o vH;klkdkeh Á;Ru djr vlrkr- R;kaps gh d©rqd 

dj.;klkj[ks vkgs- R;kauk ekxZn'kZu miØek'kh Ák;kpZ MkW- vkj-ch- V¨ps lnj ;kaps 

ykHkrs gk nqXèk'kdZjk ;¨x vkgs-  

 ukf'kd ftYº;krhy Lokra«; pGoG fo"k;h vfr'k; Li"V d:u ns.;kr 

vk;¨td ;'kLoh Bjys vkgsr- jk"Vªh; pGoGhrhy LFkkfud bfrgkl la'k¨èkukyk ;keqGs 

xrh feGrs- LFkkfud bfrgkl gk Áknsf'kd bfrglkpk vkRek vkgs- Áknsf'kd bfrgklkph 

ekaM.kh djrkauk jk"Vªh; bfrgklk'kh _.kkuqcaèk vlrkr- tkxfrd bfrgklkph ifjek.ks o 

ifj.kke ;kr lkiMrkr- Eg.kwu LFkkfud bfrgklkpk vH;kl dj.ks egRokps Bjrs- ;kr 

ufou lkèkukapk varZHkkx d:u bfrgklkph uO;kus ekaM.kh dj.;kph laèkhgh feGrs- 

e©f[kd bfrgklkP;k vkèkkjkus rF;kaph ekfgrh feGrs- rF; ladyu d:u bfrgklkph 

ekaM.kh oLrqfu"B in~èkrhus djrk ;srs- ;kr lkèkus ukghr- rj bfrgkl oknh- gs opu 

dkgh Áek.kkr ikGys tkrs- 



 Hkkjrh; Lokra«; y<k gk ,d Qkj e¨Bk jk"Vªh; laÄ"kZ g¨rk- cyk<Ó v'kk 

fcVh'k lÙksfo:n~èkpk y<k g¨rk T;k lÙksps lkxjkoj opZLo g¨rs- O;kikjh jk"Vª g¨rs- 

cfu;k LVsV g¨rs- vkfFkZd–"V~;k laié v'kk lÙks'kh Hkkjrh;kauh Lokra«; y<k fnyk- 

Hkkjrh; ek.kwl @ lekt fo[kqjysyk g¨rk- laÄVhr uOgrk- èkeZ] iaFk] tkr] laÁnk;] 

Hkk"kk] fyax ;k loZp ckcrhr ,d laÄ uOgrk- Hksn o R;kph njh [k¨yoj :tysyh 

g¨rh- jktdh; ,dkRerk] lkekftd ,dkRerk fuekZ.k dj.ks] usr`Ro dj.ks] laÄ"kZ dj.ks 

gs rls voÄM dke g¨rs- 
  

 28 fMlsacj 1885 jk"Vªh; lHksP;k LFkkius iklwu ,dkfRed Hkkjr fuekZ.k g¨.;kph 

o laÄVu g¨.ks lq: >kys- jk"Vªh; pGoG lq: >kyh- lafoèkkukRed pGoG lq: g¨rh- 

eokG ¼useLr½] tgky] vR;afrd jk"Vªoknh Økafrdkjd pGoGh ;k fofoèk fopkj èkkjk 

jk"Vªh;  pGoGhr dk;Zjr g¨R;k- gs Økarhdk;Z ukf'kd ftYákrgh ÁHkkohi.ks >kys- ;kr 

fe=esGk] vfHkuoHkkjr] Lok- fo- nk- lkojd ;kaps dk;Z Eg.kts l¨usjh ik- Hkkjrh; 

jk"Vªh; pGoGhr d"VdÚ;kauh 19 O;k 'krdkP;k ÁkjaHkkiklwup Økarhps dk;Z lq: dsys 

g¨rs- isB] «;acds'oj ;sFks >kysys 1857 ps mBko] Hkkx¨th ukÃdkaps caM] gjlqy pk 

mBko] egkjk"Vªkrhy vkfnoklh Økarhdkjd foj jkÄ¨th Hkkaxjs] e- d¨Gh] fHkjlkaps caM 

v'kk ,sfrgkfld pGoGÈoj l[k¨y vH;kl lq: >kyk-  

 lkekftd lerspk y<k dkGkjke eafnj lR;kxzg ;k loZ ,sfrgkfld ÄVuk 

mYys[kfu; vkgsr- jk"Vzh; pGoGhP;k dkGkr p¨j&nj¨Ms[k¨j ;kr xqyBÓk ukÃd] 

fHkdk ckeus] Hkkjey] vtwZu nw- ;kaP;kr lqènk jk"Vªh;o`Ùkh g¨rh- rs Lokra«; lSfudkauk 

enr djr g¨rs- gs mYys[kfu; dk;Z vkgs- ;k ftYº;kr x¨nkojh i:Gsdj o Hkkjrh; 

fdlku lHkk ;kaps dk;Z] fou¨ck Hkkos ;kaph Hkwnku pGoG] lkus xq:tÈpk ekuorkèkeZ] 

y¨dfgroknh] U;k- jkuMs] Lok- lkojdj] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] nknklkgsc 

xk;dokM] deZfoj HkkÅlkgsc fgjs] Økarhfoj olarjko ukÃd] x¨- g- ns'kikaMs] Hkwrsdj] 

vkfne tkrh lsok laÄ] Bkôj ckIik] ;soY;kps vkiVs xq: b- pk ukf'kd ftYº;krhy 

Lokra«; pGoGhr lkekftd pGoGhr lgHkkx o ekxZn'kZu feGkys vkgs-  
  

 deZohj HkkÅlkgsc fgjsaP;k usr`Rok[kkyh vkf.k Mkax lsok eaMGkP;k ekè;ekrwu 

nÙkk=; eYgkj fcMdj rFkk nknklkgsc fcMdj ;kauh ukf'kd ftYº;kP;k Lokra«; 

y<Ókr o vkfnoklh fodklkP;k lektdk;kZr egRoiw.kZ ;¨xnku fnys vkgs- fcMdj 

nknkaps f'k{k.k o thouÁokl d¨Ygkiqj] gSækckn] iq.ks] ukf'kd o lVk.kk vlk >kyk o 

fcMdj nknk gs ukao egkjk"Vªkyk lqifjphr vkgs- fnu&nfyrkaP;k] vkfnoklÈps fcMdj 

nknk ,d Lokra«; lSfud] lekt lsod Mkax lsok eaMGkps vkèkkjLraHk] nfyrfe=] 

vkfnoklh lsod dB¨j ifjÜkze ri'p;kZ e- xkaèkhoj vfLle fu"Bk vl.kkjk xkaèkhoknh 

dk;ZdrkZ Eg.kwu nknk ukok:ikyk vkys- lVk.kk ¼ckxyk.k½ ifjljkr nknk 1930 yk 



vkys- iq<P;k dkGkr lVk.;kps nknkaps nkj lektlsoh dk;k±ps dk;ZdrkZ gh nknkaph 

v¨G[k 1930 pk taxy lR;kxzg] 1932 yk >kysyk dkjkokl] 1942 ph N¨M¨ Hkkjr 

pGoG] 1936 ps QStiwj dk¡xzslP;k vfèkos'kukrhy dkWxzslh dk;ZdrkZ gh nknkapk v¨G[k 

nknklkgsckapk fe= ifjokj R;kr ek- nknklkgsc i¨ruhl] Ükzh- vPpqrjko ns'kikaMs] Ükzh- 

v¨G] Ükzh- nkaMsdj] ukuklkgsc fnf{kr] ckGklkgsc vfXug¨=h] Ükzh- ujgj 'ksB] Ükzh- 

x.krjko [kqjkMs] Ükzh- ltujkÄ¨ ikVhy b- ukf'kd ftYº;kr vkfnoklh Hkkxkr 

taxydkexkj lgdkjh laLFkkaph mHkkj.kh dj.kkjk vkfnoklh lsod Eg.kwu nknkaps dk;Z 

mYys[kuh; vkgs- 1937 P;k fuoM.kwdhr HkkÅlkgsc fgjs] ykypaæ] ltu jkÄ¨ ikVhy 

;k dk¡xzsl mesnokjkauk fuoMwu vk.k.;kr egRriw.kZ Hkwfedk o ;¨xnku nknkaps g¨rs- 

1946 yk dk¡xzslP;k fVdhVkoj nknk foèkkulHkslkBh fuoMwu vkys- vfne tkrh lsok 

laÄkr 'ksoVi;±r dk;Z nknk djr g¨rs- ek.klkaph ekafn;koGh] dk;ZdR;k±uh e¨g¨G] 

y¨di;¨xh]lektlsoh fopkj vl.kkjs usrs Eg.kwu fcMdj  nknkadMs ikfgys tkrs-

ukf'kdP;k Lokra«; y<Ókr l'kL= Økarhdkjdkaps dk;Z] g¨e:y yhx] iq.ks lkoZtfud 

lHksph 'kk[kk] y¨- fVGdkapk inLi'kZ o dk;Z] Lons'kh pGoG] vlgdkj pGoG] taxy 

lR;kxzg] oS;fäd lR;kxzg] pystko pGoG lkekftd lersps y<s b- oSf'k"Viw.kZ o 

vFkZiw.kZ pGoGh >kY;kr ;k fo"k;h vusd vH;kld dk;Z djr vkgsr- ukf'kd 

ftYº;krhy Lokra«; pGoG ;koj Ák- MkW- lar¨"k c¨Mds ;kauh leiZd xzaFk Ádkf'kr 

dsyk vkgs- vusd vH;kld dke djr vkgsr- ifj"kn] 'k¨èk fucaèkkps okpu gs miØe 

lq: vkgsr- isB egkfo|ky;kus vfr'k; lqanj vH;klØe jkcoyk- ek÷;k lkj[kk 

bfrgklkP;k fo|kF;k±yk mn~ÄkVdkpk eku fnyk R;kcÌy Mkax lsok eaM[k laLFksps 

O;oLFkkiu] egkfo|ky;hu Á'kklu o bfrgkl foHkkxkps vkHkkj o ifj"knsl 'kqHksPNk- 
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isB rkyqd k lkekftd] jk tdh;] Hk©x¨fyd o  ,sfrg kfld isB rkyqd k lkekftd] jk tdh;] Hk©x¨fyd o  ,sfrg kfld isB rkyqd k lkekftd] jk tdh;] Hk©x¨fyd o  ,sfrg kfld isB rkyqd k lkekftd] jk tdh;] Hk©x¨fyd o  ,sfrg kfld –––– f"V {ksif"V {ksif"V {ksif"V {ksi     
    

izkizkizkizk ----     MkWMkWMkWMkW ----     thththth ----     MhMhMhMh ----     :iors :iors :iors :iors                                                                                                     izkizkizkizk ----     Mk WMk WMk WMk W----     iznh i fo’.k q ns”k ik aMs]iznh i fo’.k q ns”k ik aMs]iznh i fo’.k q ns”k ik aMs]iznh i fo’.k q ns”k ik aMs]     

bfrgk l foHk kx izeq[ k                                             jk T;”kk L= foHkk x] izeq[ k ] 

nknklkgsc fcMdj] dyk fo Kku o  okf.kT; e gkfo |ky;] isB] f t-  ukf ”k d 
    

     egkj k’Vªkrhy uk f'kd ftYgk gk jk T;krh y ,d egÙokpk ftYgk vlwu egkjk ’VªkP;k 

if'pe HkkxkdMhy lákæh ioZr jkaxkaP;k dq'khr olysyk rlsp iwOksZdMs fnaM ¨jh mÙkjsl  

lqjxk.kk  rj nf{k.k sl =acds'oj rkyqdk vlys yk isB g k rky qdk xqtjkr jkT;kP;k l hesoj 

vkgs ykxwu vlwu rkyqD;kp s ,dw.k {ks=QG 9 34 p©jl fdy¨ehVj brds vlwu rkyqD;kph  

y¨dla[;k 1-19 gtkj 538 brdh vkgs-     

isB rkyqD;kr ljkljh 200 rs 250 fefyehVj brdk ikÅl g¨r¨- isB rkyqD;kr okÄ 

[kMd v 'kk N¨VÓk u|k vlwu ne.kxaxk g h e¨ Bh o Áeq[k unh vkgs- rh if'pesdMwu xqtjkr 

jkT;krwu vjch leqækyk feGrs rkyqD;krhy  tehu [kMdkG o eqjckM vkgs- rkyqD;kr 

ikolkps Áek.k pkaxys vkgs Ákeq[;kus isB rk yqD;kr Hkkr] ukxyh]  ojh v 'kk Ádkjph fids 

Äsryh tkrkr djatkGh toG isB rkyqD;kr buacjh o Ükzhear v 'kh n¨u N¨Vh èkj.k s vkgsr  

rkyqD;krhy dkg h H kkxkr ÄunkV taxy vlwu lkx] [ kSj] iGl  ;kaph nkV  >kM h vlysyh  

fnlwu ;srs- taxykr e¨BÓk Áek.kkoj oU; Ák.kh tls fccVs] d¨Ygs] rjl] e¨j] lls  b- Ák.k h  

vk<Gwu ;srkr- 

l kekftd &l kekftd &l kekftd &l kekftd &    

isB rkyqdk vkfnoklhcg qy vlwu rky qD;kr fganw]  d¨d.kk] okjyh]  egknso d¨Gh  

bR;knh vkfnoklh tekrhps y¨d jkgrkr- rk yqD ;kr d¨d.kh] ejkBh ;k Hkk" kk c¨yY;k tkrkr-  

mUgkG~;kr rkyqD;krh y v usd Hkkxkr rhoz ik. kh VapkbZ o j¨txkjkph leL;k vlY;keqGs v usd 

ukxfjd 'kgjkdMs LF kykarj djrkuk fnlrkr- rkyqD;krhy Äu';ke xkokrhy g&Hk&i 

jkenkl egkjkt ckxqy ;kauh rkyqD;kr Hkkxo r èkekZph irkdk ykoys- rkyqD;kr vkfnoklh  

u`R;] d¨Gh xhrs] ;k}kjs fofoèk lkaLd`frd dk;ZØe djrkuk fnlwu ;srkr- rkjih gs ;sF khy  

y¨dkaps ekukps ok | vkgs-             
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lalalala kkkk Ld`frdLd`frdLd`frdLd`frd     &&&& 

vkfnoklÈph fnokGh g¨G h js g¨Gh v 'kh ,d Eg.k Ápfyr vkgs- rkyqD;krhy fofoèk  

xkokr g¨GhP;k fufeÙkkus ;k= k Hkjrkr-   

rkyqD;kr gLrdyk] ekrhdke] ckacwdke b-dykaeè;s y¨d ikjaxr vlysys fnlwu ;srkr-  

,sfr gk fld &,sfr gk fld &,sfr gk fld &,sfr gk fld &     

isB rkyqD;kyk e¨BÓkk Áek.kkoj ,sfrg kfld ok jlk ulyk rjh isB rky qD;krhy v usd 

r#.kkauh Lokra«; y<Ókkr cfynku fnysys fnlw u ;srs- isB 'kgjkP;k if'pesyk gqrk Rek Lekjd 

vlwu rkyqD;krhy rksaMoGh  ;sF khy gqrk Rek xaxk jke iokj ejkBk jsftesaV vkf.k ejkBk jsftesaV 

uacj 18 05%42 ;kauh nqlÚ;k egk;qn~èkkr gqrkRes  iRdjysyh fnlwu ;srs- rlsp ifgys ckthjko 

is'kO¨ ;kaps iq= loZ 'ksj 72 ;kaph  iRuh isB ;s F khy g¨rh-  rlsp rky qD;krhy xaxkjke tk.k w 

vkokjh o brj v usd Lokra«; lSfudkauh Lokra«; y<Ókkr e¨Bs ;¨xnku fnys-  

isB 'kgjkP;k mÙkjsl  laxes'oj gs g sekMiaF kh eaf nj vlwu djatkGh ;sF ks lar  teuknkl 

egkjkt ;kaps eafnj vkgs- r kyqD;krhy c¨joV  ;sF ks lar xkMxsckck  ;kapk iqrG k xzkeLF kkauh  

cloysyk vlwu ;k fBdk.kh lar xkMxsckck  usg eh dhrZukl ;sr vlr- 

jktdh;jktdh;jktdh;jktdh;     &&&& 

jktdh; –"VÓk isB rkyqdk usgehp misf{kr jkfgys yk vlwu lu 1962 rs 2019 P;k 

foèkkulHkk fuoM.kqdhi;±r isB rkyqD;krhy f ujxqMs ;sF khy Ükzh f lrkjke l;kth Hk¨G s g s 

,deso vkenkj foèkkulHksr fuoMwu vkysys vkgsr- R;kaP;k O;frfjä  isB rkyqD;kr tUekl 

vkysY;k o rkyqD;kr okLrO; dj.kkÚ;k d¨.kR;kgh  O;ä hyk foèkkul Hksr tk.;kph  laèkh  

feGkysys uk gh-  ;kps eq[; dkj.k Eg.kts ,df=r ernkjlaÄ rkyqD;kr e¨BÓkk Áek.kkoj  

i{kkps opZLo jkfgysys fnlwu ;srs o R;keqGsp lqjxk.kk ;sF khy ekdips èkMkMhps dk;ZdrsZ Ükzh-  

thok ikaMw xkfor gs lqjxk. kk isB ernkj laÄkrwu rCcy lkr O¨Gk foèkkul Hksoj fuoMwu xsy s 

g¨rs 1962 lkyh > kysY;k foèkkulH ksP;k ifgY;k fuoM.kqdhr fnaM¨jh rky qD;krhy fuxM¨G  

;sF khy jfgoklh Ük zh dp: HkkÅ jkÅr g s ÁF ke foèkkulHksoj fuoMwu xsys rj fjif Cydu 

i{kkekQZr Jh- flrkjke Hk¨;s ;kauh 1967 P;k foèkkulHkk fuoM.k qdhr fot; feGoyk- ijarq 

R;kuarj ;k rkyqD;krhy  nhÄZdkG lÙ kk i{k kdMs jkf gyh-  1995 lky h i{k vkenkj Eg. kwu Ükz h  

gfj'paæ pOgk.k gs foèkkul Hksoj i¨g¨pys g¨rs - 1984 rs 1989 ;k dkGkr Ükzh lhrkjke l;kth 

gs dk¡xzslP;k frfdVkoj y¨dlHksr fuoMwu xsys ijarq gk v iokn oxGrk jkT; rlsp jk"Vªh; 
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ikrGhoj rkyqD;kyk dèkhgh ÁfrfufèkRo feGkys ukgh-- | ifjfLF krhr 2019 P;k foèkkulHkk  

fuoM.kqdhr jk"Vªoknh dk¡xzsl i{kkps Ükzh ujgjh  flrkjke f>jokG gs fnaM¨jh isB rkyqD;kp s 

vkenkj Eg.kwu ÁfrfufèkRo djr vlwu jkT; foèkkulHksps mikè;{k gh vkgsr o R;keqGsp 

rkyqD;krhy tursP;k R;kaP;kdMwu e¨BÓk Áek.kkoj fodkl dkekalkBh v is{kk vkgsr 

rkyqD;krhy djatkGh ;sF ks R;kauh lar teuknkl egkjkt ;kaP;k ukokus ofj"B egkfo|ky;kaph  

LF kkiuk dsysyh vkgs R;kpÁek.ks fnaM¨jh y¨dl Hkk ernkjlaÄkrwu Hkkjrh; turk i{kkP;k MkW- 

HkkjrhrkbZ iokj ;k ÁfrfufèkRo djhr vlwu lè;k dsaæh; eaf=eaMGkr vkj¨X; jkT;ea=h Eg.kwu  

tckcnkjhus dke djr vkgsr uqdR;kp >kysY;k isB uxjiapk;r fuoM.kqdhr jk"Vªoknh 

dk¡xzsl i{kkus lÙ kk feGoyh vlwu isB ;sF khy Ükzh fdj.k djoans gs uxjkè;{k rj ekdi 

i{kkP;k Ükzherh v Qj¨tk 'ks[k ;k miuxjkè;{k Eg. kwu fuoMwu vkysY;k vkgsr isB rkyqdk  

fulxZ laié vlwugh isB rkyqD;kyk  iqjsls o  l{ke usr`Ro u ykHkY;keqGs isB rky qD;kpk  

Eg.kkok  rlk fodkl >kysy k uk gh-  
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DADASAHEB BIDKAR, THE UNIQUE FREEDOM FIGHTER IN NASHIK 

DISRTICT 

 

Asst. Prof. Ganesh Uttam More 

Dadasaheb Bidkar ASC College, Peth 

Tal- Peth, Dist. Nashik – 422208 

 

Introduction -  

Dattatrey Malharrao Bidkar alias Dadasaheb, theeminent social worker, social reformer, 

Dalit Mitra, and savior of the tribal people in Nashik region was born on 19 March 1910 in Satara 

district at Tasgaon. Dattatrey was the second son of Malharrao and Parwatibai Bidkar and named 

after his grandfather. Bidkar Family was living at Tasgaon since three generation. They have a huge 

mansion and plentiful agricultural land. Malharrao had a Circus of his own and wished his son 

should run the Circus.Dattatrey was not interested in circus shows. He wished to take education. 

His education started in Kolhapur at Rajaram Highschool.Dattatrey alias Dadasaheb, was brilliant 

and having good handwriting so that he has got scholarship and received so many rewards at his 

high school level education.Dattatrey was taking education against his father’s will so he made of 

his mind that he had to go through bitter experiences. He was not taking only formal education but 

assimilating everything informal part of education all around Kolhapur. During the period Dattatrey 

completed his education up to the fifth standard in Kolhapur. He started his education by earn and 

learn policy.Dattatrey completed his matriculation from his aunt’s house because he wanted to 

recover from the shocking incidence of his mother’s death. The reason may be his aunt insisted to 

live with her.Dattatrey recovered from the traumatic experience successfully and passed his 

matriculation with 69 % of marks. He wanted to take further education but his father wished his son 

should administer their Circus.Dattatrey longed for college education.  

During this period, Dattatrey alias Dadasaheb came in contact with Sayyad Jainularbuddin. 

He was thecollector of Hyderabad. Dattatrey and the collector discussed on various issues. Through 

discussion the collector came to know Dattatrey’s desire for education. He asked Dattatrey,do you 

want to take further education? Dattatreyalias was immensely pleased he thought that someone had 

recognized his urge for education. He was unable to respond .Looking at the uneasy reaction the 

collector asked him what happened. Did he ask wrong question? Dattatrey alias Dadasaheb,  



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  5 

remained silent he did not respond for awhile but on the next moment he thought that it was good 

opportunity and he cannot let it escape. He thought that must express his wish to the collector. He 

summoned all his might and told the officer yes he wanted to take further but it was difficult to him 

to manage money for education.Dattatrey also informed the officer that his father wised he should 

be in circus so he cannot take money from his father for education. The collector came to know the 

issue and instantly agreed to help him economically. He granted him four hundred rupees for two 

years. He also granted him free ship and scholarship .Above all he assured him to be free to ask for 

money in his urgency. By overcoming all the odds Dattatrey alias Dadasaheb,finally took admission 

inNijam College Hyderabad in Madras University for science stream in 1929. 

At the collge, Dadasaheb led foundation of his remarkable work for the nation. It was the 

period that gave a birth of the devoted son of the soil who had given up his total life for the sake of 

his country. Later on he became Dadasaheb Bidkar, the unique Freedom Fighter in the Nashik 

District and the emancipator of the tribal. Because of his work and inspiration many young youth 

joined him and started serving the nation to make free the nation from the British tyranny. The work 

of Dadasaheb cannot be summarized in single book or a research paper. His work is limitless and 

having wider scope. This paper is a survey of his work.  

While completing his college education all around himthere was patriotic fervor. Meanwhile 

there was a lecture of Sarojini Naidu on Patriotism in Dattatrey’s college.The lecture was attended 

by Dattatrey and his friend circle .They were greatly impressed by Naidu’s thought and her speech. 

On that day these young men decided to participate in Naidu’s work. During those days Dattatrey 

and his friend circle also attended the lecture delivered by the saint   Pachlegaonkar in Hyderabad. 

It was full with patriotism. There was a ban in his college to have Gandhi Cap on head as well to 

sung Wande Matram song. It was such a turbulent period so many youth have given up their 

schooland college education for the sake of the country.Dadasaheb passed his inter science 

examination with 75 % marks. The young boy who struggled a lot to complete his education at the 

age of twenty years he had given up his college education and entered in national freedom struggle 

permanently. 

Mission: 

Dadasaheb and his friends met to Smt. Padmaja Naidu (former governor of Bengal).She 

gave a letters to the youth and sent them to Mumbai region Congress Committee in Mumbai. The 

Congress under influence of Mahatma Gandhi was launching various activities. At one side there 
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was CivilDisobediency movement going on and on the other hand Gandhiji was appealing to the 

people for constructive projects such as village emancipation, Khadioath, eradication of 

untouchability, anti liquor, unity of castes, cleanliness, aged education (Proudh Shikshan) etc. 

Dattatrey and his friends recruited in Navjeevan Sangha as a volunteer which was on Princess Street 

in Mumbai. They were working under senior leaders as per requirement through which they learnt 

Nations’Emancipation. Dattatrey and his friends started their work from distributing bulletin, 

placingflags and programcard distribution. While working in Pune these young men used to meet so 

many people during Ganesh festival .Their active participation was in Sanmitra Samaj. Dattatrey 

used to participate in the meetof SatyaShodhak Samaj while participating he has to hold spear, a 

staff with bells and drum. This was unique dress code of Satya Shodhak  Samaj .The secretary of 

Navieevan Sangha  Srilal Bhat  was their mentor. These youth started taking classes of spinning 

wheel and once they learnt they were going to teach people in villages. Dattatrey and his friends 

were conducting flag hoisting,organizing ralliesby singing patriotic songs etc. was their main 

agenda.By these activities they were reaching to people and there was close connectedness with 

people. Dattatrey came to know that communication is most important thing to make people aware 

.He thought that the fellow society members should take education,because education brings 

awareness and awareness brings revolution such ideology was fixed in his mind. Here Dattatrey 

Bidkar got new friends who had the same thinking and ideology including Dattatrey Potnis, Tatya 

Mahajan, Gopalrao Dandekar and S.K. Patil etc. 

In 1930s Dadasaheb Bidkar and Dattopant Potnis came to Nampur in Baglan area and 

started their work of social awareness. They have got other colleagues there named, Narharsheth, 

Ganpatrao Khutade and Sajjan Ragho Patil etc. All these Patriots started their work of patriotism 

among the people. The message of Mahatma Gandhi let’s go to village was led in villages by 

Dadasaheb and his colleague in a true sense. Dattatrey Bidkar was arrested in 1932 because of his 

participation in Independence struggle and put him into the jail of Dhule. In the jail of Dhule he was 

acquainted with Vinobaji Bhave and Sane Guruji. Vinobaji Bhave used to explain the philosophy of 

Sattyagrah to all and also narrates the history of the various countries.He used to give evidences of 

the life of the Indian saints.Vinobaji motivates the prisioners for national work. Intermitantly 

SaneGuruji used to narrate stories for the prisoners. The prisoners were classified in classes i.e. A, 

B,and C. As per the classes Vinobaji wasin B class where as Dattatrey Bidkar was in class C. He 

(Dattatrey) learnt weaving, farming and grinding on stone mill in the jail. He has to pull cart, break 
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stones etc. he learnt everything in the prison. Bhaidas,Dr. K. T. Joshi and Dattatrey this trio used to 

grind 84 pound flour on stone mill and would give it to the prison authority. They used to help to 

the others for grinding.The jailor used to tell them annoyingly doesn’t help the others but this trio 

never obeyed it.The dress code of the prisoners   in the jail was only loin cloth, half pant, cap and 

square badge on chest. The food was millet roti provided to them.Dadasaheb was near about 

twoyears in the jail of Dhule,Visapur and Yerwada .Visapur Jail was full with royal prisoners and 

all around India, prisoners were  brought to Visapur jail. In total twenty seven languages were 

spoken there. Balwantsingh was one of the prisoners among them .He wrote about Dadasaheb 

Bidkar that in their group perhaps  the youngest and dynamic  one was Dattatrey so he adopted to 

serve the  minor services in the  group. Once Balwantsingh became sick Dadasaheb forcefully took 

him to the hospital. He quarreled with the then doctor Bhojraj and hospitalized Balwantsingh. 

Dadasaheb himself stayed there with Balwantsingh and served him.  Balwantsingh used to call 

Dattatrey as a small Hanuman .In this jail the jailor was very brutal .He did punishment of whip to 

the royal prisoners going beyond the rules and regulations. The prisoners including Dadasaheb 

protested it and stopped the dictatorship of the jailor.Dadasaheb Bidkar was released from the jail, 

instantly as per Gandhiji’s command, he went to Bihar to help the victims of earthquake in 1934.He 

roamed all around the affected area and saw the huge number of death. When he returned from 

Bihar he became sick because of malaria. He was taken to Wardha in Vinobaji’s 

ashram.DadasahebBidkar became familiar with Bhaisaheb Dhotre, the member of Gandhi Seva 

Sangh. Dadasaheb also became an active member of Gandhi Seva Sangh. The Sangh used to 

organize meeting at various places at towns. Dadasaheb was a participant in those meetings so he 

became familiar with the great leaders and eminent personalities such as Mahatma Gandhi, 

Vallabhbhai Patel, Acharya Kriplani, Shankarrao Deo, Jagatram Dave and Vaikunthbhai Mehta etc. 

He also acquainted here in Wardha with Jamanalal. He insisted to the young men that at list they 

should spend 2.5 rupees for a month and he took responsibility of it. N.V. Ahire narrated his 

memory about Dada’s illness. He says that in the company of Dada (Dadasaheb Bidkar) I realized 

his two traits one was his tolerance and second was his perseverance.Dada and his colleagues came 

back in Maharashtra after their imprisonment for the non cooperation movement.They chose Nashik 

District as their fieldwork. In Baglan tehsil they started the work of village cleanliness, small scale 

industry and spreading of literacy. Dadasaheb Bidkar fixed Satana as his working center. It was pre 

independence period and because of pressure of the govt. officers’ common people would not give 
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impetuous to the social activists so there was a living problem .Thy would not get a house to live.  

The social activists have to on open spaces because of the pressure of the govt. Meanwhile 

Dadasaheb contracted by typhoid and there was no effective remedy for the disease.  Dadasaheb , 

along with his four activists used to live in 10X 15s room those who have abandoned their life for 

Swaraj ( Indipendence).When Dadasaheb was sick because of typhoid  at the time he was away 

from house and there was no one to help him in such crisis. He had more than 102 degree 

temperature but he used to be calm and never irritated at anyone else. He had only determination 

and hope. Because of illness his physical condition was deteriorating so everyone was praying to 

the almighty God ‘please cure Dadasaheb as early as possible’ .The God heard the prayer and 

Dadasaheb cured completely with the cooperation of all the colleagues.In his illness he never 

demanded anything only tea and coffee was provided to him .What a great tolerance and courage!!! 

In 1935 Sarvodayi activist Acharya Dada Dharmadhikari was working in Wardha at the office of 

Bhai Dhotre. He was acquainted with some loyal young activists. Acharya Dada Dharmadhikari 

writes about the incidence “Datta Bidkar, Dattopant,Potnis,Keshav Deodhar ,Achyut Deshpande 

and many more young activist were working public work  without any expectation and earning 

name and fame in their respective field. They were giving a lot of impetus to their work rather than 

their fame. He further says that these young activists used to call Tarunche by them.It means 

revolver or pistol: small stature but huge work. Elder activists were considered as big guns: huge 

work huge sound. In these young activists Datta Bidkar had unique place because of his hard work 

and renunciation rather than name and fame. He had chosen this work in his young hood by his own 

interest and it was a symbol of his huge whole heartedness”. Dada Dharmadhikari wished and 

blessed him by saying may God give him a lot of energy and courage to do public work 

continuously. 

9 August 1942, this day became a golden leaf in the history of India. On this day Mahatma 

Gandhi appealed do or die to the Indian people and quit India movement started in India. 

Dadasaheb Bidkar actively participated in Quit India movement so he was arrested and sentenced 

for two years in prison. Many colleagues of Dadasaheb were arrested and put into the jail but the 

work of Dadasaheb was not stopped on the other hand it was expanded a lot. The whole Nashik 

district was under influence of the work of Dadasaheb and several new activists from different 

community came fore to do nation’s service. The work of Dadasaheb became elixir for the people 

of Nashik district especially the tribal. Dadasaheb is a savior and emancipator of the tribal 
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community in Nashik and the Dang region. Many more tribal leaders are molded by Dada’s work.     

The patriotic work done by Dadasaheb is remarkable and unique one in Nashik district and it will 

be everlasting source of inspiration for forthcoming generations. 
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THE MARGINALIZED FEMININE ANGUISH IN ARUNDHATI ROY’S 

 “THE GOD OF SMALL THINGS” 

 

DR. D. J. NERPAGAR 

DSM’s Arts College, Abhone  

Tal- Kalwan, Dist- Nashik. 

 

ABSTRACT 

The subaltern literature reflects various themes such as marginalization, Gender 

discrimination, oppression, disregarded women, untouchability, neglected section of society, 

deprived classes, etc. The present paper explored the marginalized feminine anguish through 

female characters in “The God of Small Things”. In every society there are two types of 

marriage: Endogamous and Exogamous. The term Exogamous womanhood which is discussed 

in this paper means women who exercise the exogamous rights to marry. A woman who practises 

Exogamous rights is condemned severely by its society. It indicates that even the right to decide 

her partner is denied to women. In such a society if a divorcee or a widow exercises this 

exogamous right, it creates lots of problems to her and her family members. This paper is an 

attempt to analyze the ideological conduct of endogamous and exogamous womanhood in 

Arundhati Roy’s “The God of Small Things”. 

 

Keywords : Marginalized, feminine anguish, untouchability, gender discrimination. 

 

Arundhati Roy is one of the foremost novelists of the socially committed tradition. She 

shows exceptional awareness of the social crisis and sensitivity to the problems. In The God of 

Small Things (henceforth TGOST). Ammu is a divorcee, who returns her home along with her 

children. She belongs to Christian family of historical fame. She and her children are looked upon 

as a burden. Ammu’s longing for affection and her physical need results in her relationship with 

Velutha who is an ‘untouchable’. Her society is a patriarchal society where exogamous marriage is 

forbidden. Her relationship results in the death of Ammu and Velutha and suffering of children.   

 William Blake in his poem, The Songs of Innocence andof Experience explainedthe difference 

between two ages, particularly adult and childhood. With the same idea in mind,Arundhati Roy 

tried to focus the same theme in her novel, The God of Small Things. It is a story about the 

childhood experiences of fraternal twins. Their lives are destroyed   by the “Love Laws” that lay 

down “who should be loved, and how and how much”.The novel explores how the small things 
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affect people’s behaviour and their lives. 

Arundhati Roy belongs to the twentieth century Indian society which is also patriarchal in nature. In 

spite of the differences in culture and gender, Roy made her heroine to exercise exogamous rights. 

The twenty twentieth century Indian society was also patriarchal.  Endogamous marriage means 

marring inside of one’s own group. Exogamous is defined by Oxford dictionary as, “marriage of a 

man outside his own tribe” (1998). Endogamy is practised in accordance with caste system. 

According to K. S. Singh, “Endogamy at community level is practised. Adult marriages are 

preferred and marriages are settled through negotiations.” (1998). Arundhati Roy satirizes her own 

Kerala society in The God of Small Things. She portrays patriarchal society where even women 

accept their subjugation under men. In such a society Ammu exercises her exogamous rights twice. 

Being a Christian she first marries a Hindu and divorces him and later has relationship withVelutha, 

an untouchable which causes her to be looked as an outcaste of her society.  

Ammu’s family members never allow ‘Paravans’ to enter their home. It serves as a reason 

for everyone to act against Ammu, when she has relationship with Velutha. When Mamachi knows 

about the relationship, she urges to stop it. “She had defiled generations of breeding… and brought 

the family to its knees. For generations to come, for even now, people would point them at wedding 

and funerals; at baptism and birthday parties. They’d nudge and whisper it was all finish now”. 

(258)  Mamachi wants to redeem the family honour but Ammu, the protagonist gives more 

importance to her wish than her society’s law and conventions. In spite of knowing that she will be 

punished by the society, she indulges in relationship with Velutha. Ammu is not willing to accept 

the punishment whereas she makes her children responsible for it. Many feminists say that 

feminism lies where a woman makes a particular choice without bothering her societal norms. Not 

only the upper caste people but also lower caste people are against this. It is evident from the 

decisionof Veluhta’s father to expose his son’s relationship with Ammu to Mamachi. Inspite of 

knowing that his son will be killed due to it, he does bother to destroy the taboo of his son. When 

Ammu complaints against Velutha in police station, she is humiliated by the Inspector Thomas 

Mathew. He refuses to file the case saying that he will not get statements from prostitutes. 

Rajeshwar Mithapali comments “the officer represents the society’s attitude to women who dare to 

love outside the rules of ‘love laws” (2001). 

The prime theme of The God Small Things is subversion of the notion of Endogamy 

practiced in various aspects of the Indian society. Subversion of Endogamy is divided into three 

parts, namely, i)Subversion of the notion of Patriarchy, ii) of Marriage as a sacred Bondage, iii) of 

Impurity.The notions of Patriarchy, Sacred Marriage and Untouchability(Impurity) are obviously 

the saplings of the system of Endogamy. This is an impediment to equality because it doesnot 
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sanction equal rights to all, irrespective of class, gender and caste. Theendogamy system represents 

the closed social structure and prohibits the socialintercourse among unequal. Thus, in Patriarchy, 

there is a barrier between man and woman. In sacredmarriage, inter - class and inter - caste is not 

approved. To preserve the purity ofclan, the section of people belonging to the lowest rung in the 

society is deniedany sort of interaction with the upper caste people. 

The God of Small Things is a narrativeof four generations of the family of Aymenem House 

in Kerala. Thecharacteristic features of patriarchy are incorporated and subverted in all thefour 

generation. In his external appearance Pappachi is modernized for he hasreceived western 

education. But his temperament is characterized by the IndianPatriarchy. He is ruthless towards his 

wife and daughter. He is jealous of hiswife because she is more able and more intelligent. His wife 

does well in herpickle business. But he looks down upon the business of pickle as an 

inferioroccupation, because of his ingrained pride.So, he ill-treats and beats her regularly. Though 

injustice ismeted out to Estha and Rahel when they are denied their genuine share in theirgrand 

parents’house. The God of Small Things subverts the notion of patriarchy in the lastgeneration. 

Patriarchy creates a wide gulf between man and woman. The woman has been denied social 

equality; she is oppressed and becomes a scapegoat. 

It has been rightly said that marriages are made in heaven in which not only two souls but 

also two families come together. People are very much cognizant about marriage as it is one of the 

most significant events in every one’s life.  Marriage in theEndogamy is an institution of oppression 

on womanhood. It denies the right to woman to choose her life partner, to oppose her husband and 

to opt forremarriage. The system is rigid only to the woman, whereas it provides amplefreedom to 

man. There is no social sanction for marriage outside thecommunity. The God of Small Things 

installs the endogamy system in the marriagesand subverts it. In the first generation, the marriage 

between E.John Ipe andAleyooty Ammachi is in the strict observance of endogamy. Both the 

Groom and the Bride are from the same community. The author hints in the episode ofthis couple 

that the endogamous marriages need not provide a happy marriedlife. It may turn out to be a 

disappointment also. The wife of E.John Ipe isunhappy in her married life.  

Pappachi and Mammachi are also united as husband and wife throughthe conventional 

marriage system. At the very beginning of the marriage itself,the evil of the endogamous marriage 

system is exposed in the vast differencebetween the age of the groom and that of the bride. But the 

social system has denied thatfreedom to her owing to whom she is subjected to injustice, 

humiliation andatrocity. Mammachi has been subjected to physical, moral and psychological assault 

by Pappachi who is rude and jealous of his wife. The wide agedifference is the root cause of his 

envy. The author challenges the system byportraying Mammachi as superior to Pappachi in many 
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ways. She is asuccessful entrepreneur, musician etc.  

The orthodox tradition permits man to have illicit liaison with women asmuch as he wants 

but condemns the same in the case of woman. Ammu is asmuch devoid of the sexual pleasure as 

Chacko is. In addition, she is like anorphan in her own house because she is treated as an unwanted 

person by hermother, brother and aunt. Chacko has no wife, Ammu has no husband.But the 

oppressive social system functions in a biased manner by allowingChacko to gratify his sexual urge 

through working women and by denying thesame freedom to Ammu. On the same line, Arun, 

brother of Uma in Anita Desai’s Fasting Feasting enjoys full freedom only because of being a male 

whereas Uma suffers the most.This 'Law of Love' is partial to the male section. Therefore, Ammu 

breaks that law and gets her desire gratified outside the code of endogamy. The novel objects to the 

forceful imposition of the Law of Love in theepisode of the fourth generation. Chacko's daughter 

and the children of Ammurepresent this generation. Ammu has reacted against the Endogamy 

system bybreaking it not once but twice. She has chosen Baba against the will of herparents and 

carried out a liaison with an untouchable. But she is destroyed bythe social system.  

Rahel pursues herstudies at the school of Architecture in Delhi. She meets Larry Me Caslin 

therewhen he visits the institute for his doctoral work. They fall in love and getmarried. The attitude 

of Rahel towards marriage is contrary to that of her greatgrand mother, grandmother and mother. 

For the latter, marriage is regarded asa serious, important and inevitable institution. But for Rahel, 

marriage has nosignificance. It is not an important event nor is it a permanent relationshipbetween 

man and woman. She thinks that the marriage is not an everlasting bondage.Rahel has developed 

this sort of tendency because of her early exposureto the oppressive characters of both traditional 

marriages and love marriages.She has heard about the suffering of her grandmother. Her mother has 

briefedto her how her grandmother was put to torture without any fault of her by hergrandfather. 

Rahel has personally witnessed how her mother was put to torturewithout any fault of her by her 

father. All these have an adverse effect on her psyche and made her cultivate theattitude of 

carelessness and negligence towards the notion of marriage. Shedoes not attach any importance and 

sanctity to marriage. She is prepared to leadher life without marriage and without the support of any 

male member outsideher own family. Thus her attitude of irreverence towards marriage 

exemplifiesthe tendency of subversion of the notion of not only Endogamy but also that ofmarriage 

as a whole. The novel seems to give a caution to the practice of Endogamy throughthe episode of 

Estha and Rahel. A close examination of their life will reveal that they are victims of the 

wickedsocial taboos. They are treated as outcastes. Since the social system prohibitsthem to enjoy 

the social intercourse with others for they are children of thereligiously mixed parents and of Ammu 

who is a divorcee. The concept of ‘hybridization’ is also well explored trough this couple andalso 
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trough Ammu and Velutha. 

Impurity means defilement, pollution, contamination and notion of impurity includes the 

causes of impurity as well asthe ways and means of getting rid of impurity. There are two kinds of 

impurity- one is temporary impurity and the other is permanent impurity. The God of Small Things 

deals with the theme of impurity to a great extent.It records the history of untouchability and shows 

it as oppressive and finallysubverts it. The novel exposes how untouchables are exploited at the 

social,economical and political levels. In 'Velutha' the author has created a different image of the 

society ofuntouchables. Before coming to the character, it is worthwhile to note how thenovel 

represents the oppression in this society. The life history of theuntouchables is subtly narrated in the 

episode of Mammachi.As a young boy, Velutha would come with Vellaya Paapen to theback 

entrance of the Ayemenem House to deliver the coconuts they had plucked from the trees into the 

house. They were not allowed to touch anything. 

Mammachi told Estha and Rahelthat she could remember a time, in her girlhood, when 

Paravanswere expected to crawl backwards with a broom sweeping awaytheir foot prints so that 

Brahmins or Syrian Christians would notdefile themselves by accidentally stepping into a Paravan's 

footprint. In Mammachi's time Paravans, like other Untouchables, were not allowed to walk on 

public roads, to carry umbrellas. They had to put their hands over their mouths when they spoke, to 

divert their polluted breath away from those whom theyaddressed.This description mirrors the 

practice of untouchability from timeimmemorial. What has happened to the untouchables in 

Ayemenem has beenhappening to the Untouchables in every nook and corner of India.Though the 

emergence of Christian Missionaries is thought to haveimproved the status of the untouchables, it is 

only a misnomer. The problem of untouchability was not paid sufficient attention by theEnglish 

who claim that they are intellectuals. They were more concerned withthe expansion of Christianity 

and their safe rule in India than abolishing thepractice of untouchability. Thus, the problem of 

untouchability was left unsolved. 

The name 'Velutha' also is purposefully chosen because Veluthameans ‘Whiteness'. The 

author suggests that untouchables are not impure but pureand white by creating such an untouchable 

as Velutha. In creating anuntouchable with many distinct merits, the novel subverts the notion of 

untouchability but also the notion that the untouchable areincompetent. The untouchables have been 

betrayed by politicians. This thesis isdeveloped in the episode of Comrade Pillai. He is a founder of 

the communistparty in Kerala and projected as a crusader of the labourers. He is made todefend 

working class and to raise his voice against the exploitation of theclass. Velutha is a registered 

member of his party. In Pillai's biased attitudetowards Velutha, his hypocrisy and exploitation of 

untouchables by politiciansis exposed. In a conversation with Chacko, Pillai's original colour is 
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revealed. In order to make changes in society, Roy has selected women protagonists and through 

them conveyed her message crystal clear.  

 

References: 

1. Blake William. Songs of Innocence and Experience. Liverpool, 1923.  

2. Mittapalli, Rajeshwar & Alessandro Monti. Post-Independence Indian English Fiction. New 

Delhi: Atlantic Publishers and Distributers, 2001. 

3. Roy, Arundhati. The God of Small Things. New Delhi: Indiaink,1997. 

4. Desai, Anita. Fasting Feasting, London: Vintage, 1999.  

5. Singh, K. S. Indian Communities. (Vol.IV). Delhi: Oxford University Press, 1998.  



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  16 

भारतीय �वातं�यसंामातील नािशक िज��ाचे योगदान  
 

डॉ. संतोष द ा!य बोडके 

इितहास िवभाग, 

चांडक- िबटको-चांडक महािव�ालय, 

नािशकरोड, नािशक, महारा��. 

 

सू�मात सम� िनिम�तीचे साम�य� असते, ही बाब आधिुनक काळात भारतीय �वातं�य लढ्यातुन िस# 

झाली आह.े �थािनक पातळीवरील घटनांची रा*+ीय पातळीवर सम�ता वाढत जाऊन भारतीय �वातं�यलढा 

आकारास आला. .याचे फिलत आप0याला िमळालेले �वातं�य ठरले, हा �वातं�यलढा सलग इितहास परंपरा 

लाभले0या नािशक िज05ात कशा 6कारे लढला गेला. याचे िव7ेषण कर:याचा 6�तुत िनबंधातून 6य;न आह.े     

�वातं�य6ा<ीसाठी मवाळ, जहाल, =ांितकारी अशा िविवध मागा�ने दीघ�काळ चाललेला भारतीय �वातं�य 

संघष� हा आधिुनक काळातील महान असा �वातं�यलढा ठरला. याम?ये सहभागी झाले0या िविवध 6वाहां@या व 

;या@या उप=मां@या िनयोजनात व काय�प#तीत िनिCत अशी तफावत होती, माD या सवाEचे अंितम ?येय ह े

देशाची �वातं�य6ा<ी हीच होती. ;यामळेुच तेज�वी, दैिदGयमान अशा भारतीय इितहासाचा हा �वातं�य संघष� 

मह;वपणू� भाग ठरला. हा इितहास केवळ देशभHां@या परा=माचा िकंवा ;यागाचा नसून तो ;यां@या 

बिलदानाचाही आह.े;यामळेुच संपणू� देशभर �वातं�य6ा<ीचा अमतृ महो;सव साजरा होत असताना �थािनक 

इितहासाचा भाग Jहणनू व भारतीय �वातं�य चळवळी@या इितहासात मह;वपणू� भिूमका बजावणारा िज0हा Jहणून 

नािशक िज05ा@या �वातं�य चळवळीची वाटचाल संशोधन मा?यमातून अवलोकन करण ेदेखील =म6ा< ठरते.     

परकLय सरकारिवM# सबंध देशभर लढ0या गेले0या या आंदोलनात �थलकालपर;वे 6;येक टGGयावर बदल होत 

जाऊन 6संगी िवकासही होत गेला व पढेु ह ेआंदोलन जनआंदोलन होऊन अगदी �ाम पातळीपयEत िव�तारले. या 

संपणू� देशकाया�त महारा*+ आघाडीवर होता. या रा*+ीय चळवळी@या अनेक मह;वपणू� घटना घडामोडी 

महारा*+ा@या 6ादेिशक तसेच �थािनक पातळीवर नािशक िज05ातही घड0या तसेच रा*+ीय घडामोडOचा नािशक 

िज05ावरही पPरणाम झाला. हा पPरणाम काय व कसा झाला, याचा आढावा पढुील िववेचनातून घे:याचा 6य;न 

आह.े   

महारा*+ातील म?ययगुाचा अतं होऊन आधिुनकतेची पहाट िQिटशां@या सRा�थापनेतुन झाली. पहाटेचा 

अंधार अिधकच गडद काळा असतो. जनेु सोडता येत नाही व नSयाचा ता;काळ �वीकारही करता येत नाही. 
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ि�थ;यंतरा@या काळात यासारखी मराठी माणसाची िTधा मनि�थती होती. ;यामळेु महारा*+ा@या आिण मUुयता 

नािशक पPरसरा संदभा�त इ�ंजां@या सRा �थापनेपासूनच संघष� सुV झालेला िदसतो. या काया�म?ये 6ामUुयाने 

नािशक पPरसरातील चांदवड, Dंबक, मालेगाव हा पPरसर आघाडीवर होता. या काळात िDंबकजी डWगळे यांनी 

अहमदनगर, नािशक व खानदेश या भागातील आिदवासी बांधवांना इ�ंजिवरोधी संघष�साठी एकिDत कर:याचे 

महत 6य;न केले. पढेु १८४५ म?य ेराघोजी भांगरे यां@या नेत;ृवाखाली नािशक व अहमदनगर भागात इ�ंजिवरोधी 

6खर असे लढे लढले गलेे. १८५७ चे �वातंDसैनानी रघनुाथ पांडुरंग ऊफ�  ता;या टोपे ह ेयेव0याचे रिहवासी होते. 

;यांना १८ एि6ल १८५९ रोजी फाशी दे:यात आले.  

िस_नर जवळील नांदरु-िशंगोटे येथे भागोजी नाईक यांनी नािशक-पणुे र�;यावरील बbयाच मोठ्या भागावर 

आपला 6भाव िनमा�ण केला. ;यां@या ठा:यावर ०४ ऑeटोबर, १८५७ रोजी इ�ंज अिधकारी हfेी यांने ह0ला 

केला. यावेळी झाले0या 6खर अशा संघषा�त हfेी मारला गेला. पढुील काळात इ�ंज सRेशी भागोजी नाईक यांनी 

मोठा संघष� उभा कVन या पPरसरातील बराच मोठा भाग काबीज केला व ;यावर आपला 6भाव िनमा�ण केला 

तसेच ;यांनी आपला िDंबक, पेठ व हरसुल येथील उठावक;याEशी देखील संपक�  ठेवला. दरJयान@या काळात 

;यांचा इ�ंजिवरोधी संघष� कडवा झाला. या संघषा�म?ये ;यांचे बंध ूमिहपत नाईक व मलुगा यशवंत नाईक यांना 

देखील हgता;Jय 6ा< झाले. शेवटी पढेु इ�ंजिवरोधी लढयात ११ नोSहWबर, १८५९ रोजी आप0या साथीदारांसह 

भागोजी नाईक यांनाही वीरमरण आले.  

०६ िडसWबर, १८५७ रोजी शेकडो कोळी बांधवांनी हरसुल कचेरीवर ह0ला कVन कचेरीतील कागदपDे 

जाळून टाकले व तेथील मामलेदार व काही िशपायांना अटक केली. पढेु ;यांनी पेठ@या सरकारी खिज_याची लूट 

कVन ही मंडळी सायंकाळी पेठचे राजे देशमखु यांना भेटले व यानंतर धरमपरु मागi जंगलात िनघनू गेले. पेठम?य े

झाले0या या उठावाचे नेत;ृव के0याबjल राजे भगवंतराव िनळकंठराव देशमखु यांना इ�ंजांनी अटक कVन ०४ 

जानेवारी, १८५८ रोजी पेठ@या मामलेदार कचेरीसमोर सवाEसमk फाशी िदले. यादरJयान अनेक िठकाणी सुमारे 

मिहनाभरा@या काळात तीस लोकांना सवाEसमk फाशी दे:यात आले तर पंधरा उठावक;याEना ज_मठेप / 

काmयापा:याची िशkा देऊन अंदमान येथे पाठिव:यात आले. पढेु देशभरातील �वातं�य समरा6माणचे नािशक 

पPरसरात झालेले अठराशे सRावनचे �वातं�यसमर ह ेिQिटशांनी अमानषुपणे दडपनू टाकले.;यामळेु पढुील काळात 

सशn =ांतीचा माग� सामा_य जनतेला द*ुकर वाटू लागला. दडपले गलेेले रा*+ीय समर ह ेसामा_यांसाठी भयंकर 

यातनादायी व रा*+ीय =ांितकारी 6वाहापासून दरू नेणारे ठरले.  

पढेु या सवाEचा पPरणाम होऊन िQिटश 6शासनात मह;वपणू� बदल झाले. ;यामळेु यानंतर िQिटशांनी 

भारतीय समाज जीवन, धािम�क जीवन, Vढी, परंपरा व सं�कृती बदल:या@या फंदात न पडता केवळ आपले 
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अथ�कारण व राजकारण साध:यावर भर िदला व पढेु साधारणतः १८६० नंतर महारा*+ा6माणे नािशक िज05ातही 

सं�था;मक जीवनाला सुMवात झाली. पढुील काळात एकूणचइ�ंजांशी झाले0या संघषा�चे नेत;ृव ह े नSयाने 

उदयाला आले0या नविशिkत म?यमवगpयांकडे ह�तांतPरत झाले व िQिटश सRे@या पPरणाम �वVप समान 

कायदा, समान 6शासन, समान 6शासकLय भाषा व सव� भारतीयांसाठी समान _याय, समान िशkणप#ती व समान 

वागणकू अशी िQिटशांची नवी नीती व ;या अनषंुगाने भारतीयांसाठी@या नSया चौकटीची उभारणी झाली. 

.यामळेु भारतीयांचा पाCा;य भाषा, कला, वाड़्मय आिण नSया सं�कृतीशी संबंध आला. ;यामळेु इ�ंजांना 

किनs पदावर काम करणारा व िततकाच 6भावी पाठीराखा असा नSयाने उदयाला आलेला सुिशिkत म?यमवग� 

िमळाला व भारतीयांनाही या नवसं�कृतीपरीचयासोबत रे0वे, पो�ट, तारायंDांसारखी दळणवळणाची साधने व 

इ�ंजीसारखी समान भाषा िमळून िविवधतेतील एकता मजबतू कर:यास परूक मा?यम िमळाले. थोडeयात, या सव� 

घडामोडOचा सार�वVप म?ययगुीन काळाचा अतं होवनू सव�सामा_य समाजजीवनाचे 6t समजनू घेणारा व ती 

सरकार दरबारात 6भावीपण े मांडणारा सुिशिkत म?यमवग� उदयाला यवेनू समाजाचे नेत;ृव व भारतीय 

राजकारणाचे सूDे सांभाळताना िदसू लागला. या सव� मा?यमांचा व इतरही अनेक मह;वपणू� घटकांचा पPरणाम 

होवनू पढुील काळात भारतीय रा*+ीय काँ�ेसची �थापना झाली व ितने सुMवातीला मवाळ व पढेु जहाल Vप 

धारण कVन �वरा.य व �वातं�याची मागणी केली. या सव� घडामोडOदरJयान@या देशकाया�त नािशकरांनीही 

वेळोवेळी आपला सहभाग नvदिवला.१ 

यादरJयान नािशक िज05ात उ@च िशkणासाठी पाw�भमूी िनमा�ण करणाbया अनेक इ�ंजी, मराठी व उदू� 

मा?यमा@या 6ाथिमक व मा?यिमक शाळा �थापन होव ूलाग0या. ;यामधनू 6ारंिभक िशkण पणू� केलेली व उ@च 

िशkणासाठी मुंबई, प:ुयासारUया मोठया शहरात गेलेली तMण िपढी आपले िशkण पणू� कVन गावी परत0यानंतर 

ती नविवचारांची व समाजजागतृीची कास धV लागली. सोबतच समाजाला नविवचारांशी ओळख कVन देणारे 

पणुे, मुंबईतील अनेक वRृपDे नािशक िज05ातही उपलyध होव ू लागली. या सवाEचा एकिDत पPरणाम होवनू 

नािशक िज05ातील �वातं�यलढा कमी अिधक फरकाने महारा*+भरातील घडामोडO6माणेच आकाराला येव ू

लागला. जो �वातं�य6ा<ीपयEत अितशय िनकराने व अिवरत सुV रािहला. नािशक िज05ातील हा लढा 

सुMवातीला एकेकट्याने, गटागटाने व नंतर संघटीत �वMपात समाजमानसांतून होव ूलागला. ;याम?ये िज05ातील 

अनेकांना आप0या 6ाणांचे बिलदानही करावे लागले. अनेकांना आप0या विडलोपािज�त मालमRा गमवाSया 

लाग0या, तुMंगात हालअपेsा सहन कराSया लाग0या तर अनेकांना सरकार@या सावटाखाली अzात जीवन जगावे 

लागले.२ 

िQिटशां@या सRा �थापनेने महारा*+ातील म?ययगुाचा अंत होऊन आधिुनकतेची पहाट उजाडली. ही 
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पहाट 6काशा@या िदशेने वाटचाल करणारी असली तरी ितची वाट माD बbयाच अंशी  काmया गडद अंधारातून 

जाणारी होती. ;यामळेु महारा*+ातील इतर सामा_य जनते6माणे नािशककरांचीही ि�थती अगदी गvधळाची होती. 

जनेु सोडता येत नाही व ता;काळ नSयाचा �वीकारही करता येत नाही. अशा या समाज ि�थ;यंतरा@या काळातच 

नािशकम?ये ि|�ती िमशनbयांनी समाजसेवेबरोबरच िशkण, Sयावसाियक 6िशkण व वै}कLय सेवा देणाbया 

सं�थांची �थापना केली. अथा�त िQिटशांची सRा �थापना व ितची मजबतू पायावर उभारणी ह ेयामागचे कारण 

असले तरी ;यामळेु येथील सामा_य जनता ;यां@याकडे कुतूहल िमि~त आCया�ने पाह� लागली, .यामळेु 

;यां@यािवषयीचा नवा समाज �ि�कोन तयार होव ूलागला. तर दसुरीकडे या काळात नािशकमधील नविशिkत 

िपढी ही देखील नवे िवचार व नSया �ि�कोनातून परंपरागत समाज जीवनाकडे व SयHL जीवनाकडे पाह� लागली. 

एकंदर हळूहळू का होईना माD सव�सामा_य समाजातून िशkण घेतले0या तMणांचा ओढा आता उ@च िशkणाकडे 

वाढू लागला. पढेु हचे िशkण व िहच तMण िशिkत िपढी �वातं�य िवचार 6साराचे व समाज पPरवत�नाचे मा?यम 

बन ूलागली.3 

अथा�त, प:ुयामुंबईह�न िशkण घेतलेली ही तMण मंडळी आप0या िज05ात नवे व �वतंD िवचारांचा 6सार 

कV लागली. या दरJयानच जनसामा_यां@या िवचारांना िदशा दे:याचे काय� िविवध वRृपDांनीही केले. याम?ये 

लोकमा_य िटळकांचे ‘केसरी’ व ‘मराठा’, िश. म. परांजपे यांचे ‘काळ’ वRृपD, ~ी. भोपटकर यांचे ‘भाला’ ह े

वRृपD याबरोबरच नािशकम?ये �थािनक पातळीवरील ‘नािशकवRृ’ तसेच ‘नािशक समाचार’ ह े सा<ािहक, 

‘िहदंिूमD’, ‘गंगालहरी’ व खरे विकलांचे ‘नािशक वैभव’, ~ी. अनंत वामन बवi यांचे ‘लोकसेवा’ वRृपD तसेच 

‘आय�पंच’, ‘राघवभषूण’, ‘येवला वैभव’,‘स;यिमD’ इ;यादी वRृपDे या काळात िनघाली. १८८५ म?ये 

नािशकम?ये ‘िवषय तरंिगणी’ ह े िनयतकािलक सुV झाले. सन १९००@या दरJयान नािशकम?ये िज0हाभरात 

‘पणुेवैभव’, ‘केसरी’, ‘काळ’, ‘जगतिहते  चछू’ तसेच ‘गरुाखी’ ही वRृपDे पोहच ू लागली. ;याच6माण े

‘zान6काश’ व ‘इदं6ुकाश’ यासारखी सामािजक सुधारणांवर भर देणारी वRृपDे देखील साव�जिनक वाचनालयात 

येऊ लागली. या सव� मा?यमांतून नािशक िज05ातील तMण मंडळOचे व एका अथा�त सबंध समाजजीवनाचे 

िवचार 6ग0भ हो:यास मदत होव ूलागली व यातूनच पढेु नािशक िज05ा@या सं�था;मक जीवना@या वाटचालीस 

गती िमळू लागली. ४ 

यावेळी िज0हाभरात िठकिठकाणी अनेक वHृ;व सभा, साव�जिनक वाचनालयांची झालेली �थापना 

तसेच नािशक व िस_नरम?ये �थापन झालेले 6ाथ�ना समाज, नािशक शहरात �थापन झालेले लवाद कोट�, नािशक 

नगरपािलकेची �थापना तसेच यवेला, िDंबक, िस_नर, इगतपरुी, मालेगाव अशा नािशक िज05ातील अनेक 

शहरांम?ये झालेली नगरपािलकांची �थापना ही नािशक िज05ा@या साव�जिनक तसेच सां�कृितक जीवनाला िदशा 
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देणारे ठरले.५ या सव� घडामोडOदरJयान नािशकम?ये 6भावी अशा वाड़्मयाची देखील िनिम�ती होऊ लागली. ~ी. 

गणेशशाnी लेले, ~ी. बळवंत खंडूजी पारख, मालेगावचे ~ी. बाळूसा मेहता, �वातं�यवीर सावरकर, �वातंD कवी 

गोिवंद, कवी नारायण िटळक  या सािहि;यक मंडळOनी आप0या kेDात नावलौिकक िमळिवला. नािशक@या ~ी. 

गणेशशाnी लेले यांनी िलिहलेले ‘जानकLपPरणय’ ह ेनाटक ;या काळात खपू गाजले. यावेळी कवी गोिवंदां@या 

किवता या महारा*+भर गणेशो;सवात गाय0या जाव ूलाग0या तर िव. दा. सावरकरांनी भाषांतर केलेले मझॅनीचे 

चPरD व िलिहलेले अठराशे सRावनचे �वातं�यसमर हा �ंथ अनेकांना 6ेरणादायी ठरला.६ अशा 6कारे, नािशक 

िज05ाची वाटचाल �वतंD िवचाराकडे व या िवचारातून �वरा.य, �वातं�य6ा<ीकडे होव ूलागली.  
अिभनव भारत संघटना :  

 एकोिणसाSया शतका@या शेवटी व िवसाSया शतका@या सुMवातीला देशभरातील काही मंडळी 

सरकार6ितची िनsा दाखिव:यात Sय�त असताना नािशकचा तMणवग� माD समाजात =ांतीची मशाल 

पेटिव:या@या मागा�वर होता. ;यामधील अ�णी नाव होते ते Jहणजे िवनायक दामोदर ऊफ�  ता;याराव सावरकर 

यांचे. ता;यारावांनी केसरी व काळ पDातून लोकमा_य िटळक व िशवरामपंत परांजपे यां@याकडून �फूतp घवेनू 

आपले िवwास ू िमD Jहसकर व पाग े यां@यासोबत सन १८९९@या अखेरीस रा*+भH समहू नावाची संघटना 

�थापन केली व पढेु या संघटनेत �वातं�य6ेमी तMणांची भरती व लोकसं�ह करणारी माD दश�नी िनMप�वी 

िदसणारी िमDमेळा संघटनेची ०१ जानेवारी, १९०० रोजी �थापना केली व ते या िमDमेmयामाफ� त लगेचच 

नािशक@या सां�कृितक जीवनात केवळ भागच नSह ेतर पढुाकार घेवनू, तMण मंडळOना एकD कVन गणेशो;सव व 

िशवजयंतीसारखे उ;सव मोठ्या उ;साहात साजरे कV लागले. यामळेु नािशक@या तMणांम?ये अिधकािधक उ;साह 

संचाV लागला.७  

 या िमDमेmया@या आठवड्या@या बैठकL होवनू ;याम?ये िविवध िवषयांची अ�यासपणू� SयाUयाने व ;यावर 

सिव�तर चचा�ही होव ूलागली. अथा�तच या चचiचा व अ�यासाचा उjशे समकालीन मािहतीचे िव7ेषण कVन या 

मा?यमातून सभासदां@या 6बोधनाचा व या सव� मा?यमातून लोकसं�ह कVन �वातं�याकडे जाणारा माग� मोकळा 

कर:याचा आिण तMणांना शाळेम?य े न िमळणारे रा*+6ेमाचे िशkण दे:याचा होता.८ सुMवाती@या काळात 

नवतMणांनी सुM केले0या या संघटनेची सार Vपाने मािहती घे:याचे कारण Jहणजे 5ाच संघटने@या नेत;ृवामळेु व 

काया�मळेु लवकरच नािशकचे नाव केवळ देशभरातच नSह े तर िवदेशातही दमुदमु ू लागले. अथा�त थोड्याच 

अवधीत या संघटने@या शाखा नािशक िज05ात िDंबक, कोठुरे, भगरू व पढुील काळात महारा*+ व 

महारा*+ाबाहरेही �थापन झा0या. िमDमेmयाची संUया िदवसWिदवस वाढत गलेी, ;यामळेु ग<ुपणे बैठका घवेनू 

कामाचा आढावा तसेच काया�चे िनयोजन कVन याअगोदर झाले0या चकुा दMु�त कर:याची योजना आख0या 
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जाव ू लाग0या. या काया�त तMणांसोबत अनेक �थािनक मंडळी तसेच शासकLय सेवेतील मंडळOचाही समावेश 

होता. ;यामळेु अनेक वेळा सरकारचे िनयोजन व धाडसD यांची अगोदरच खबरबात सद�यांपयEत पोहचून पढुील 

अनथ� टळत असे.९ अशा 6कार@या अनेक सभा उदा. १९०३ म?ये धmुयास, १९०४ म?ये नािशकला, १९०५ 

म?ये कोठूरला, १९०६ म?ये मुंबईला शीव येथे घ:ेयात आ0या. १९०४ म?ये नािशक@या मेळाSयाम?ये मुंबई, 

पणुे, सोलापरू, खानदेश, वbहाड व इतर असे सुमारे २०० 6ितिनधी जमले असता ;याम?ये िमDमेmयाचे मँझनी@या 
‘तMण इटली’ या संघटने@या धतpवर ‘अिभनव भारत’ असे नामकरण कर:यात आले.१० 
 

नािशक(या त)णांचा देशभरातील +ांितकारकांशी संबंध :   

 रा*+ीय कॉ�ंेस@या िनिमRाने देशभरातील समिवचारी काय�कतi एकD आ0याने महारा*+ातील ग<ु 

काय�क;याEचे मेळावे महारा*+ासह १९०६ कलकRा व १९०७ म?ये सुरत येथे पार पडले. कलकRा व सुरत येथे 

रा*+ीय सभे@या िनिमRाने जमले0या या समिवचारी मंडळOचा संवाद होवनू ;यां@याम?ये सम_वय साधला गेला. 

बंगाल@या =ांितकारकांशी संबंध जोड:यासाठी बाबाराव सावरकर, बाबासाहबे खरे वकLल, डॉ. भट व अ:णा 

कवi गेले असता बंगालमधील सं�थेबरोबर ;यांनी ग<ुकाया�@या मािहतीची देवाणघेवाण केली, .यामळेु 

बंगालमधील अनशुीलन सिमती, �वाधीन भारत, यगुांतर गट इ.शी नािशकचा संबंध जळूुन आला व सवाEनी 

एकमेकांना िवwासात घेवनू एकाच वेळी देशभरात सशn =ांतीची उठावणी कर:याचा सवा�नमुते िनण�य झाला. 

सुरत कॉ�ंेस@या वेळी बारी_�कुमार घोष (योगी अरिवंद घोष यांचे बंध)ू, म�ासचे =ांितकारक िच. द. देवर िप0ले 
ह ेअिभनव भारतचे शपथब# सभासद झाले. या सव� मा?यमातून नािशकमधील देशभHांची देशभरातील िविवध 

िठकाण@या काय�क;याEशी संबंध �ढ हो:यास मदत झाली.११ 

 अशा 6कारे, आतापयEत िनमा�ण झाले0या संबंधांतून देशभरातील =ांतीकारकांची िवचारसरणी एकसमान 

माD काय�िस#ीसाठी@या तयारीची व ती 6;येkात अंमलात आण:यासाठी लागणाbया वेळीची तफावत 

अस0याचे लkात आले. एका अथा�ने, यावेळी देशात 6ाितिनिधक �वMपात =ांितकाय� सुM होवनू ;यांचे रा*+ीय 

पातळीवरील संघटनही होव ू लागले. ;यामळेु या =ांितकारकांनी पढुील काया�साठी व िनयोजनासाठी तसेच 

सभासद व जनजागतृीसाठी �वातं�यिवचार 6वत�क अशा सािह;याचे लेखन व 6काशनावर भर दे:याचे ठरिवले. 

;या6माणे नािशकमधील अनेक तMणांनी पवूpपासूनच उ;�फुत�पणे लेखनाला सुMवातही केलेली होती. कवी 

गोिवंदां@या रा*+भHLपर किवता िठकिठकाणी गाय0या जाव ू लाग0या हो;या तर वीर सावरकरांचे लेखन व 

;यां@या वाणीची सरकारला भीती वाटू लागली होती. या काळात सावरकरांचे मिॅझनीचे चPरD हा �ंथ लोकि6य 
झाला व ;याचेच पPरणामी �वVप ;यांचा १८५७चे �वातं�य समर हा  �ंथ 6काशनापवूpच सरकारने ज< कVन 

;यावर बंदीही घातली. खरे तर सरकार@या या कृतीतून नािशकमधील तMणां@या लेखणीची धार व ;यामळेु 
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सरकारने ;यां@या िलखाणाची घेतलेली दखल, यांची जाणीव होते. ह ेसािह;य जवळ बाळगले व सरकारिवरोधी 

सािह;य 6कािशत के0यामळेु पढेु बाबाराव सावरकरांना सरकारने अटक कVन िशkाही केली.१२ 

 या सव� वातावरणाचा पPरणाम होवनू सरकारी अिधकारी वगा�ला व एकूणच परकLय सरकारला ही तMण 

मंडळी जमुानेसी झाली. ;याचाच एक पPरणाम Jहणनू नािशकमधील या तMणांना ‘वंदे मातरम’ खट0यात गोवले 

गेले. यावेळी संपणू� महारा*+भर हा खटला खपू गाजला. ;याम?ये वामनराव खरे वकLल, ग.दा. उफ�  बाबाराव 

सावरकर, ~ीधर रघनुाथ वत�क, नारायण दा. सावरकर अशी एकूण ११ मंडळी होती. शेवटी दडपशाहीचा पराजय 
होवनू या खट0यातून ही सव� मंडळी सुखVप बाहरे पडली.१३ 

 नािशक िज05ातील ठळक घटनांम?ये गाडीवान 6करण, लोकमा_य िटळकां@या िशkेिवM# जनजागतृी, 

खरे वकLल व बाबाराव सावरकर यांना झालेली िशkा या सव� घटनांचा एकिDत पPरणाम Jहणजे कलेeटर जँeसन 

वध 6करण (१९०९) ह े होय. ;याम?ये अनंत का_हरेे, कृ*णाजी गोपाल कवi, िवनायक देशपांडे या देशभH 

मंडळOना ठाणे तुMंगात १९ एि6ल १९१० रोजी फाशी दे:यात आले तसेच या 6करणात िवनायकराव सावरकर 
यांनाही गोवले गेले व ;यां@यासोबत ३८ SयHOवर िQिटश शासनािवM# कट कर:या@या आरोपावVन ‘नािशक 

कटाचा खटला’ भरिव:यात आला. नािशक खट0याचे पPरणाम केवळ नािशकपयEतच मया�िदत न राहता 

महारा*+भर िकंबहgना देशभर ;याचे पPरणाम झाले.िज0हाभर िQिटश 6शासना@या दडपशाहीचा कहर पहायला 

िमळाला. ;यामळेु यानंतरचा काही काळ नािशकम?ये राजकLय शांतता होती. १४ पढेु १९१७ म?ये नािशक शहरात 

होमVल लीगची �थापना व सोळावी 6ांितक पPरषद होवनू नािशक िज0हा प_ुहा देशकाया�साठी स.ज झाला. 

नािशकम4ये होम6ल लीगची �थापना व सोळावी :ांितक प;रषद : 

 २८ एि6ल, १९१६ रोजी लोकमा_य िटळकांनी महारा*+ात होमVल लीगची �थापना केली व ;यापाठोपाठ 

आप0या सभांतून होमVल लीगचा 6सारही केला. लोकमा_य िटळकां@या पढुाकाराने महारा*+ात होमVल लीगची 

�थापना झा0याने लवकरच ित@या िज0हािनहाय शाखा देखील �थापन होव ू लाग0या. या चळवळी@या 

लोकि6यतेमळेु िटळकांना सरकार@या दडपशाहीचे चटके देखील सहन करावे लागले. असे असले तरी 

नािशकम?ये १९१७ पयEत होमVलची शाखा नSहती. 6ांितक सभे@या िनिमRाने नािशकम?ये रा*+ीय चळवळीला 

होमVल लीगची जोड िमळून लोकमा_यां@या 6ेरणेने ~ी. िकसनलालजी ितवारी यांनी नािशकम?ये होमVल 

लीगची �थापना केली.१५ नािशकमधील 6ांितक पPरषदेबरोबरच नािशकम?ये �वरा.यसंघा@या वािष�क पPरषदेचेही 

आयोजन झाले. या दो_ही पPरषदां@या िनिमRाने महारा*+भरातून हजारो 6ितिनधी, काय�कतi नािशकला आले. 

नािशकची ही 6ांितक पPरषद ~ीिनवासशाnी यां@या अ?यkतेखाली व लोकमा_य िटळकां@या 6मखु उपि�थतीत 

पार पडली. या पPरषदे@या िनिमRाने िटळक नािशकला आले असता ;यांची भSयिदSय िमरवणकू काढून �वागत 



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  23 

कर:यात आले. या काया�त नािशक@या अनेक काय�क;याEनी मह�वपणू� भिूमका बजावली. यावेळी 

गोदेकाठी यशवंतराव महाराज पटांगणावर लोकमा_य िटळक, दादासाहबे खापडi आिद पढुाb यांची SयाUयाने 6चंड 

गाजली.१६ अशा 6कारे 6ांितक पPरषद यश�वीPर;या पार पडून नािशकम?ये होमVल लीगची �थापना होवनू 

िज05ात प_ुहा एकदा देशकाया�चे वारे वाह� लागले.  
असहकार चळवळ :  

 गांधीजO@या नेत;ृवाखाली सुM झाले0या असहकार चळवळीत नािशक िज05ाने स=Lय सहभाग घेतला. 

गांधीजOनीही पंिडत मोतीलाल नेहV व इतर मह;वा@या पढुाbयांसह नािशकला भेट देवनू व या िठकाणी सभा घवेनू 

असहकार चळवळीिवषयी जागतृी केली.१७ रा*+ीय पातळीवरील पढुाbयां@या भेटीमळेु नािशक िज05ात 

चळवळीिवषयी उ;साहाचे वातावरण पसरले. ;यामळेु िज0हाभरात असहकार चळवळी@या रचना;मक व 

बिह*कारा;मक अशा दो_ही अंगांचा 6भावीपणे 6योग सुM झाला.    

बिह*काराचा भाग Jहणनू ~ी. िव�ल उपा?ये विकलांनी आपला विकलीचा Sयवसाय सोडला व पढेु ;यांनी ग� े

वकLल व पाटणकर वकLल यां@या सहायाने नािशकम?ये लवाद कोटा�ची �थापना केली. ~ी. िशवरामपंत 

कळवणकर, ~ी. गोपाळराव जोशी, ~ी. बवi यांनी आप0या सरकारमा_य शाळेतील नोकरीचा राजीनामा देवनू ~ी. 

बाळासाहबे मराठे, कृ. ब. महाबळ, नरहरपंत kीरसागर यां@या मदतीने नािशकम?ये िटळक रा*+ीय शाळेची 

�थापना केली. यावेळी अनेक िव}ा�याEनी सरकारी शाळा सोडून रा*+ीय शाळेत 6वेश घेतला. गोिवंदराव देशपांडे, 

~ीराम गोसावी, वामनराव यादp, द. बा. खािडलकर ही ;याची काही  6ातेिनिधक उदाहरणे आहते, जी पढेु 

देशकाया�त अ�ेसर ठरली.१८ 

यावेळी नािशक िज0हाभर िवदेशी व�तूंवर बिह*कार टाक:यात आला. सकाळी 6भात फेरी, दपुारी खादी 

6चार, राDी सभा व बैठका होवनू परदेशी कापडा@या होmया पेटिव0या जाव ू लाग0या. घरोघर चरखे िफV 

लागले, खादीचा 6चार 6सार सुM झाला. रा*+ीय िशkणा@या मा?यमातून रा*+6ेमाचे 6भावी िवचार 6साPरत केले 

जाव ूलागले. येव0यातील पांडुरंग आपटे गMुजOची रा*+ीय शाळा ही महारा*+ातील आदश� रा*+ीय शाळा ठरली. 

या शाळेने रा*+ीय शाळेतील िशkकांसाठी रा.य�तरीय पPरषदेचे यश�वी आयोजनही केले. यादरJयान चांदवड 

येथे ~ी. केशवलालजी आबड यांनी जैन गMुकुलाची �थापना केली, .याम?ये बौि#क िशkणाबरोबरच शारीPरक 
िशkण व भारतीय सं�कृती, परंपरा संवध�नाचे धडेहीिदले जात होते.१९ 

सामािजक समते@या लढ्यात नािशकमधील काळाराम मंिदर स;या�ह संपणू� महारा*+भरच नSह े तर देशभर 
गाजला.२० बागलाण तालुeयातील शेतकbयांची आंदोलने सरकारला शेतसारा पनुिव�चार कर:यास भाग पाडणारी 

ठरली. यावेळी सरदार व0लभभाई पटेल, शंकरराव देव, मनीबेन यांनी बागलाणला भेट देऊन शेतकbयांना 
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माग�दश�न केले.२१अशा 6कारे असहकार चळवळ िज0हाभरात राबिवली गेली. 

नािशक िज��ातील असहकार चळवळ: 

 ०१ ऑग�ट १९२० रोजी लोकमा_य िटळकांचा म;ृय ुझाला. ;यां@यानंतर भारतीय राजकारणात म. गांधी हे 

रा*+ीय नेत;ृव Jहणनू पढेु आले. या अगोदर गांधीजOनी 6ादेिशक पातळीवरील लढ्यांचे नेत;ृव केले असले तरी 

यावेळी पिह0या 6थमच गांधीजी रा*+ीय पातळीवरील 6t घवेनू इ�ंज सरकारशी संघषा�स स.ज झाले. ;यासाठी 

गांधीजOनी संपणू� देशवािसयांना आप0यासोबत देशकाया�त सहभागी हो:याचे आवाहन केले. यादरJयान एक कोटी 

Mपयांचा िटळक फंड, एक कोटी काँ�ेस सद�यांची नावनvदणी, देशभर वीस लाख चरखे आिण सवाEत मह;वाचे 

Jहणजे एका वषा�त �वरा.य इ;यादी घोषणांमळेु गांधीजO6ित देशभरातील सव�च लोकांना िवलkण आकष�ण 

िनमा�ण झाले आिण ;यापढुील भारतीय राजकारणातील घटना या ;याम?ये अिधकची भर घालणाbया ठर0या 

आिण याचे पPरणाम �वVप गांधीजी रा*+ीय नेत;ृव व भारतीय रा.यकारभाराचे कW �िबंद ूबनले.२२ 

 सरकारने इिंडयन ि=िमनल लॉ अमWडमWट िबल =मांक एक, १९१९ व ि=िमनल इमज�_सी पॉवर िबल 

=मांक दोन, १९१९ ही दो_ही िबले पाPरत कVन भारतीयां@या SयिH�वातं�यावर गदा आणली. या 

SयHL�वातं�यावर गदा आणणाbया िबलािवM# गांधीजOनी देशवािसयांना चळवळीचे आवाहन केले. ;यानसुार, 

३० माच� १९१९ व ०६ एि6ल रोजी देशभर हरताळ पाळून 6ाथ�ना सभा घेऊन या काय}ाचा िनषेध केला गेला. 

यावेळी ०६ एि6ल रोजी िद0ली येथे पोिलसांनी केले0या लाठीमार व गोळीबारात अनेक लोक जखमी व 

म;ृयमुखुी पडले. या घटनेचा देशभर िनषेध होवनू सरकारिवरोधी सभा झा0या. यादरJयान पंजाबमधील पPरि�थती 

िनयंDणाबाहरे जाऊन �थािनक 6शासनाने अमतृसरचे �थािनक पढुारी डॉ. स;यपाल व डॉ. िकCलू यांना अटक 

कVन अzात �थळी ठेवले. पPरणामी पंजाबमधील पPरि�थती अजनूच िबघडली. पंजाबमधील पढुाbयां@या 

अटके@या िनषेधाथ� ३० एि6ल रोजी अमतृसर, जािलयानवाला बाग येथे जमले0या िनशn लोकांवर इ�ंज 

अिधकाbयांनी बेछूट गोळीबाराचा आदेश िदला, .याम?ये शेकडो लोक मारले गेले व हजारो लोक जखमी झाले. 

या अमानवी व ददु�वी घटनेचा देशभरात तसेच जगभरात देखील िनषेध नvदिवला गेला. नािशकम?ये देखील या 

घटनेचे पडसाद उमटले. सरकार@या या कृ;यािवM# नािशकम?ये 6चंड सभा घवेनू िनषेध नvदिवला गलेा. नािशक 

िज0हा काँ�ेस किमटीने ~ी. रघनुाथ हरी ग�े वकLल, ~ी. पाटणकर वकLल, ~ी. केतकर वकLल व इतर 

पढुाb यां@या माग�दश�नाखाली सभचेे आयोजन कVन संबंिधत घटनेची जनतेला मािहती कVन िदली व 

नािशककरां@या व संपणू� देशवासीयां@या वतीने अमतृसर@या घटनेचा व सरकार@या कृ;याचा जाहीर िनषेध 

केला.२३   

यावेळी असहकार चळवळीबरोबर गांधीजOनी िखलाफत चळवळीचे देखील नेत;ृव �वीकाVन देशभरात 
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िहदं-ूमिु�लमांम?ये ऐeय साधनू िQिटश सरकारला जेरीस आण:याचे 6य;न केले. या चळवळीदरJयान गांधीजOनी 

अली बंधुंसह देशभर दौरे कVन चळवळ अिहसंक मागा�ने चळवळ सुV ठेव:याचे आवाहन केले. यावेळी 

गांधीजOनी नािशक शहराला देखील भेट िदली. ०४ नोSहWबर, १९२० रोजी महा;मा गांधी, पंिडत मोतीलाल नेहV 

आिण मंजअूली रहमतअली खDी यांनी नािशकला भेट देऊन येथे 6चंड सभा देखील घेतली.२४ यावेळी 

नािशककरांनी गांधीजOचे भSय असे �वागत केले. नािशकम?ये आ0यानंतर सुMवातीला गांधीजOनी ~ी. शंकराचाय� 

डॉ. कुत�कोटी यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी काँ�ेसची अनेक काय�कतp मंडळी उपि�थत होती. ;यानंतर 

गोदावरीकाठी यशवंतराव महाराज पटांगणावर गांधीजOची 6चंड सभा झाली. सरकारी अहवालानसुार या सभलेा 

तीन ते चार हजार लोक उपि�थत होते. या सभेचे अ?यk ~ी. शंकराचाय� डॉ. कुत�कोटी ह ेहोते. यावेळी महा;मा 

गांधी, मोतीलाल नेहV व खDी यांनी असहकार चळवळ, िखलापत चळवळ यांची नािशककरांना मािहती कVन 

िदली. ;याचबरोबर भारतीय �वातं�य चळवळीत अिधकािधक संUयेने सहभागी हो:याचे व काँ�ेसचे सभासद;व 

�वीकार:याचेही आवाहन केले. सभेम?ये परदेशी मालावर बिह*कार टाकून �वदेशीचा अिधकािधक वापर कVन 

खादीधारण कर:याचेही आवाहन कर:यात आले.२५ अशा 6कारे गांधीजO@या Vपाने 6भावी रा*+ीय नेत;ृव 

नािशकम?ये आ0याने नािशकमधील असहकार चळवळीचा उ;साह अिधकच वाढला.  

यादरJयान नािशकम?ये असहकार चळवळी@या सव� काय�=मांचा काँ�ेस@या नेत;ृवाखाली 6ारंभ 

कर:यात आला.  ~ी. िशवरामपंत कळवणकर, ~ी. गोपाळराव जोशी व ~ी. बवi यांनी सरकारमा_य शाळांतील 

आप0या िशkक पदाचा राजीनामा देऊन ;यांनी बाळासाहबे मराठे व ~ी. कृ. ब. महाबळ,  ~ी. नगरकर व ~ी. 

kीरसागर यां@या मदतीने िटळक रा*+ीय शाळेची �थापना केली. यावेळी गोिवंदराव देशपांडे, ~ीराम गोसावी व 

वामनराव यादp यांसारUया अनेक तMणांनी सरकारी शाळा सोडून रा*+ीय शाळेत 6वेश घेतला. डॉ. खािडलकर ह े

यावेळी मुंबईला एम.बी.बी.एस.@या शेवट@या वगा�त होते. ;यांनी देखील मुंबईचे सरकारी कॉलेज सोडून रा*+ीय 

चळवळीत भाग घेतला व प:ुया@या िटळक महािव}ालयातफi  �थापन झाले0या िटळक िवwिव}ालया@या 

आयवुiद िवशारद या परीkेत उRीण� होऊन आपली डॉeटरेट ही रा*+ीय िशkण सं�थेतफi  पणू� केली. ~ी. 

िचंतामणराव पाटणकर वकLल ह ेप:ुया@या डेeकन कॉलेजात इटंर@या वगा�त होते. ;यांनी देखील यावेळी कॉलेज 

सोडून नािशकम?ये रा*+ीय काया�त सहभाग नvदिवला. अशा 6कारे अनेक िव}ा�याEनी आप0या िहताचा व 

सरकारी नोकरीचा िवचार न करता सरकारी सं�थावर बिह*कार टाकून देशकाया�त सहभाग घतेला.२६ नािशक 

शहरातील व िज05ातील ही 6ाितिनिधक उदाहरणे असली तरी अनेक पालकांनी आप0या मलुांना रा*+ीय शाळेत 

दाखल केले. ;यामळेुच पढुील काळात नािशक िज05ात रा*+ीय शाळांना यश िमळालेले िदसते.  

या चळवळीदरJयानच नािशकम?ये वेगवेगmया पढुाbयांची भाषण े देखील झाली. काळकतi ~ी. िश.म. 
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परांजपे ह ेनािशक@या तMणांचे एक 6ेरणा�थान होते. यावेळी परांजपे यांची झालेली सभा मोठ्या उ;साहात पार 

पडली. सरकारने िवनापरवानगी अशी सभा घेत0याबjल आकुत वकLल व ग� ेविकलांना एक हजार Mपये दंड 

देखील केला. माD अशा 6संगातून नािशक@या पढुारी मंडळO@या समाजजागतृी@या उ;साहात अिधकची भरच 

पडली.२७ अशा 6कारे, असहकार आंदोलन नािशक िज05ात आकारास येत होते.  

नािशक िज05ात िठकिठकाणी िवदेशी व�तूंवर बिह*कार टाकला जात होता. ;यासाठी नािशकम?ये 

आकुत वकLल, आर. जी. 6धान व ~ी. ग� ेवकLल यांनी िवदेशी कापडावर बिह*कार कVन �वदेशी@या वापराचे 

आवाहन कर:यासाठी संपणू� िज0हाभर दौरे काढून लोकांम?ये खादी व �वदेशीची जागतृी केली. या चळवळी@या 

पPरणाम �वVप याकाळात नािशकमधील अनेक तMणांनी व अनेक काय�क;याEनी खादी धारण केली. नािशक 

िज0हा काँ�ेस किमटीमाफ� त यावेळी साव�जिनक रीतीने सूतकताईचे काय�=म व 6िशkण वग�ही आयोिजत कVन 

खादीचे 6चारकाय� व खादीचा िवचार घरोघरी 6साPरत केले जाव ूलागले.२८ यादरJयान नािशकमधील अनेक तMण 

मंडळी गावांम?ये िफVन िवदेशी कापडां@या होmया कV लागली. चांदवड शहरातील काँ�सेचे पढुारी ~ी. 

केशवलालजी आबड यांनी गावागावांम?य े िफVन िवदेशी कापड गोळा कVन ;यां@या चौकाचौकात होmया 

के0या तसेच या िवदेशी कापडा@या एका होळीजवळ �वतः तहसीलदार आले असताना या तMणांनी 

तहसीलदारां@या डोeयावरील िवदेशी टोपी होळीत टाकून ;यांना �वदेशी टोपी भेट केली व सोबत रा*+पMुषां@या 

नावाचा जयघोषही केला. तMणांचा उ;साह व आवेश पाह�न तहसीलदारांनी यावेळी काढता पाय घतेला.२९ माD 

अशा घटनांतून नािशक िज05ातील तMणांचा देशकाया�तील उ;साह अिधकच वाढत गे0याचे िदसते. अशाच 

6कारचे खादी 6साराचे व रचना;मक काया�म?ये चांदवड तालुeयातील ~ी. वालचंद िहराचंद गजुराती यांनी 

देखील काय� केले. बिह*कार चळवळीत इगतपरुीचे लालचंदजी पारख यांनी काँ�ेस िवचारांचा 6चार 6सार केला. 

;यांनी �वतः खादी धारण कVन काँ�ेसचे काय�कतi जमव:यासाठी 6य;न केले. मालेगावम?ये 6ा. एस. के. शहा 

यांनी देखील अशाच 6कारचे काय� केले. ;यांनी �वतः �वदेशीचे 6दश�न भVन परदेशी मालावर बिह*काराचा 

6चार केला.३० अशा 6कारे नािशक िज05ाम?ये असहकार चळवळी@या रचना;मक व बिह*कारा;मक अशा 

दो_ही अंगांचा 6चार होव ूलागला. सोबतच िज0हाभरात खादी व �ामो}ोगाला देखील मह�व िदले गलेे. 
असहकार चळवळीदर?यानचे नािशक िज��ातील रचना@मक कायA: 

 नािशक िज05ाम?ये वर उ0लेख केले0या काया�बरोबरच सव�सामा_य जनतेचा देशकाया�तील सहभाग 

वाढिव:यासाठी रचना;मक काय�देखील 6भावीपणे राबिवले गेले. या मा?यमातून गांधीजOनी िदले0या संदेशाचे 

पालन कVन यावेळी चळवळीला िवधायक काया�ची जोड िदली गेली. या काय�=मात खादी6चार, अ�प�ृयता 

िनवारण, �ामसंघटन, रा*+ीय िशkण, म?यपान िनषेध अशा िविवध काय�=मांचा समावेश होता. या काय�=मां@या 
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मा?यमातून नािशक िज05ात सकारा;मक उजा� िनमा�ण कVन देशकाया�त लोकांना समािवs कVन घे:यात आले. 

िज0हाभरात ह ेकाय� जोमाने पढेु नेणारे अनेक काय�कतi यावेळी पढेु आले. बागलाणमधील ~ी. नरहर गोपाळशेट 

यांनी या काया�त �वतःला वाह�न घेतले. ;यांनी �वतः खादीचा �वीकार व 6चार 6सार मोठ्या 6माणावर केला.३१ 

इगतपरुी येथील ~ी. लालचंद धळूचंदजी पारख यांनी देखील खादीला आपले जीवन काय� मानले. ;यांनी 

िठकिठकाणी िफVन खादीचा 6चार 6सार केला. मालेगाव@या 6ा. एस के शहा यांनी खादीचे अनेक वष� 

6चारकाय� केले. नरहर गोपाळ शेठ यांनी नामपरुला खादी िनिम�तीचे कW � उभाVन तेथे खादी खरेदी-िव=Lचे 

भांडारही उभारले.३२ अशा 6कारे चरखा, खादी, सूतकताईचे काय�=म काँ�ेसचे व �वरा.याचे िवचार 

सव�सामा_यांपयEत पोहोचव:याचे मा?यम बनले.  

या वेळी@या काय�=मांम?ये रा*+ीय िशkण हा मह�वाचा घटक होता. नािशक शहरात झालेली रा*+ीय 

शाळेची �थापना ह े ;याचेच 6तीक होते. ;याच6माणे लासलगाव येथील जैन शैkिणक सं�था व ;याचबरोबर 

चांदवड यथेील ~ी. आबड यांची सं�था याच प#तीचे काय� करत होती. यवे0यातील ‘िटळक रा*+ीय शाळा’ ह े

महारा*+ातील रा*+ीय शाळेचे उRम उदाहरण होते. �वतः महा;मा गांधOनी येव0याला भेट िदली असताना रा*+ीय 

िशkणाचे मह�व समजावनू सांिगतले होते. यावेळी �थािनक Sयापारी ~ी. भागचंद शेटजी यांनी लोकमा_य 

िटळकांची �मतृी गावात राहावी Jहणनू शाळेसाठी २० हजार Mपयांची मदत गांधीजOकडे सुपतू� केली होती व या 

मदती@या सहा�याने ~ी. नानासाहबे वाघ, ~ी. काकासाहबे थRे, डॉ. साठे, डॉ. भट यांनी िटळक रा*+ीय शाळेची 

१९२१ म?ये �थापना केली.३३ या शाळेम?य े आदश�वत अशा देशभH िशkकांची परंपरा होती. ;याम?य े ~ी. 

पांडुरंग आपटे गMुजी. ~ी ल. ब. कुलकणp, ~ी. का.र. वैशंपायन, ~ी. द. ध. परुािणक व ~ी. उ#व वामन 

भाटवडेकर ह ेिशkक �थािनक तMणांचे व िव}ा�याEचे आदश� होते. ही िशkक मंडळी शाळेतील संपणू� कामे �वतः 

कVन िव}ा�याEसमोर आदश� ठेवत. शाळा �व@छ करण,े सारवणे, शाळेत रंगरंगोटी करणे, शाळेतील मलुांसाठी 

पाणी भरणे, ;यासाठीचे भांडी �व@छ करणे, इ;यादी काम िशkकच करत. िशkकां@या या िदन=मातून 

िव}ा�याEना िनिCतच 6ेरणा िमळत असे. यवे0यातील शाळे@या िव}ा�याEची संUया तलुनेने अिधक होती. या 

शाळेम?ये सकाळी कसरती, सूय�नम�कार, िविवध 6कारचे खळे ह ेिशkक िव}ा�याEसोबत �वतः खेळत. शाळेत 

िव}ा�याEना सुतकताईचेही िशkण िदले जात असे. अशा 6कारे यवे0याची शाळा रा*+ीय शाळांम?ये आदश�वत 

अशी शाळा ठरली. या शाळेतील उप=मांत छDपती िशवाजी महाराज यांची जयंती, लो. िटळकांची प:ुयितथी, 

गांधी जयंती यांसारखे रा*+ीय उ;सव साजरे केले जात असत व या उ;सवािनिमRाने SयाUयानासाठी अनेक 

राजकLय पढुारी, सािहि;यक, कLत�नकार व िशkणतz यांना आमंिDत केले जात असे. ;याम?ये ~ी. काकासाहबे 

कालेलकर, सेनापती बापट, साने गMुजी, द. िव. गोखले,  ~ी. छापेकर, िवनोबाजी भावे इ;यादी मंडळOनी देखील 
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SयाUयाने िदली होती. एकंदर ही शाळा महारा*+ रा*+ीय िशkणाची आदश� शाळा होती. सन १९२८ ची रा*+ीय 

िशkण पPरषद यवेला येथे भरली असता या शाळेने पPरषदेची जबाबदारी अितशय समथ�पणे प#तीने पार पाडली. 

प:ुयाचे आचाय� िव. 6. िलमये ह ेया पPरषदेत अ?यk होते. ;यांनी देखील या शाळेला िव}ाथp व पालक वगा�चा 

िमळालेला 6ितसाद पाह�न 6शंसाही केली होती.३४  
म4यपान िनषेध: 

  नािशक िज05ात असहकार आदंोलनातील िवदेशी कापडावरील व दाVवरील बिह*कार हा मह�वपणू� 

काय�=म होता. िज0हाभरातून या काय�=माला चांगला 6ितसाद िमळत होता. िज0हा काँ�ेस किमटीचे अ?यk 

~ी. ग� ेविकलांनी िज0हाभरातील काँ�ेस काय�क;याEना दाV िनरोधन व ;यावरील बिह*कारा@या सूचना िद0याने, 

;यानसुार नािशक िज05ातील अनेक काँ�ेस काय�क;याEनी िज0हाभर म}पान िनषेधाचा 6चार-6सार केला व 

;यासाठी 6;यk दाV ग�ुयांवर जाऊन  िपकेिटंग कVन लोकांना दाVपासून परावRृ केले. या काया�त नािशकमधील 

अनेक तMण मंडळी काय�रत होती. ;याम?ये ~ी. ग�े वकLल, ~ी. पाटणकर वकLल, ~ी. केतकर अशी काही 6मखु 

मंडळी देखील होती.३५ 

असहकार आंदोलनाम?ये वर उ0लेख केले0या काय�=मांसोबतच अ�प�ृयता िनमू�लनाचे व िहदं ूम�ुलीम 

एका;मतेचे देखील काय� व ;याचा 6चार 6सार केला गेला. या काया�त कॉ�ंेसचे जेs पढुारी ~ी. ग�े विकलांनी 

िज05ातील नािशक, मालेगाव व येवला भागात िठकिठकाणी सभा घेऊन एका;मतेचा संदेश िदला.३६ 

येव0याम?ये विनता संघा@या सद�या सौ. राधाबाई आपटे यांनी कLत�ना@या मा?यमातून सामािजक व राजकLय 

जागतृीचे काय� केले. सौ. राधाबाई व ;यांचे पती ~ी. आपटे गMुजी यांनी जाितभेद दरू कर:यासाठी िविवध उप=म 

राबिवले. यादरJयान आपटे गMुजOनी मळुशी स;या�हात देखील भाग घेतला. नािशक िज05ातील आपटे गMुजी, 

~ी. वैशंपायन गMुजी तसेच ~ी. ना. प. दाते, ~ी.  म. ग. पतळी, ~ी. द. प. साने, मालेगावचे ~ी. आ. ह. वै}, 

Dंबकेwरचे ~ी. ब.शी. गोरे यांनी मळुशी स;या�हात भाग घेत0यामळेु ;यांना अटक होऊन तुMंगवास देखील 

भोगावा लागला.३७ 

 यादरJयान म. गांधOनी २२ मे १९२१ रोजी येव0यास भेट िदली. यावेळी ;यां@यासोबत ~ी. माधवराव 

देसाई, ~ी. रमणलाल गजुराती तसेच नािशकचे उपा?ये वकLल इ;यादी मंडळी होती. यावेळी घे:यात आले0या 

सभेम?ये येवलेकरांनी िटळक फंडासाठी चारशे Mपये रोख रeकम गांधीजOकडे सुपतू� केली. याच आशयाची सभा 

म. गांधी यांनी मनमाड येथे देखील घेतली३८ तसेच या संपणू� चळवळीदरJयान नािशक िज05ाम?ये सामािजक 

समतेसाठी लढे देखील उभारले गलेे. नािशकम?ये १९३०-१९३५ यादरJयान नािशक@या काळाराम मंिदर या 

देव�थानातील 6वेशाचा 6t खपू गाजला. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां@या माग�दश�नाखाली या स;या�हाचे 
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नेत;ृव ~ी. भाऊराव गायकवाड यांनी केले. यावेळी महारा*+भरातून या आंदोलनाला पािठंबा 

िमळाला.३९ यादरJयानच बागलाणमधील सारावाढिवरोधी चळवळीने देखील संपणू� महारा*+ाचे लk वेधनू घतेले. 

नािशक िज05ातील बागलाण, कळवण व मालेगाव हा भाग मळुातच कमी पावसाचा व ;याम?ये द*ुकाळाची 

पPरि�थती असताना सरकारने वाढवलेला शेतसारा भरणे शेतकbयांना अशeय झाले व पPरणामी ;या िवरोधात 

�थािनक पढुाbयांनी शेतकbयांचे नेत;ृव कVन या चळवळीला आकार िदला. ;याम?य े डॉ. गंगाराम भतेुकर, 

सीतारामदासशाnी, ~ी. रघनुाथ हरी ग�े तसेच �थािनक नेत;ृव ~ी. नरहर गोपाळशेठ, ~ी. शंकरराव पोjार, ~ी. 

देवचंद पाटील ही मंडळी काय�रत होती. पढेु या आंदोलनाला महारा*+ 6ांितक किमटीने देखील पािठंबा जाहीर 

के0याने शेतकbयांचे 6t संपणू� महारा*+ाला लkात आले. या आंदोलनासाठी शेतकbयांना एकजटू कर:यासाठी 

~ी. मोिहनीराज काथे, डॉ. भतेुकर, ~ी. दे. िभ. पाटील, ~ी. शंकरराव पोतदार, ~ी. नारायण खोटाडे,  ~ी. सजन 

राघो पाटील, ~ी. गोपाळराव पाटील, ~ी. शंकरराव शेवाळे, ~ी. काळू तानाजी पाटील यांनी जायखेडे, ताहराबाद, 

म0ुहरे, िवरगाव, डांगस�दाने, सटाणा, लोहनेर, लखमापरू इ;यादी गावात सभा घवेनू जनजागतृी केली आिण 

मह�वाचे Jहणजे या चळवळीला सरदार व0लभभाई पटेल यांचे देखील माग�दश�न लाभले. या सव� घटकांचा 

एकिDत पPरणाम Jहणनू सरकारला या सव� पPरि�थतीचा आढावा घऊेन द*ुकाळ पाहणी सिमतीचे गठन करावे 

लागले व शेतकbयां@या सम�या सोडवाSया लाग0या.४० 
असहकार चळवळीला �थिगती: 

 अशा 6कारे, असहकार चळवळीने सबंध महारा*+ा6माणेच नािशक िज05ातील जनतेला देखील 

देशकाया�चे बाळकडू िदले. पढेु या चळवळीला चौरीचौरा 6करणामळेु गांधीजOनी �थिगती िदली व येथे 

जनआंदोलनाचा एक भाग संपला. गांधीजOनी ही चळवळ मागे घेत0याबरोबर ;यां@यावर झाले0या टीकेचा फायदा 

घे:यासाठी सरकारने गांधीजOना अटक केली. १० माच� १९२२ रोजी सरकारने गांधीजOना अटक केली. ;यां@यावर 

अहमदाबाद येथील सेशन कोटा�म?ये खटला चालून कलम १२४ 6माणे सहा वषा�ची िशkा झाली.४१ गांधीजOची 

अटक ही घटना देशवािसयांसाठी मोठा आघात होता. सरकार@या या िनण�यािवM# देशभरात िठकिठकाणी सभा, 

मोचi व िनदश�ने झाली. नािशक िज05ातील सभेम?ये ~ी. रघनुाथ हरी ग�े विकलांनी गांधीजO@या काया�चा गौरव 

कVन सरकारी िनण�याचा िनषेध केला व जमले0या लोकांना देशकाया�त सहभागाचेही आवाहन केले. या सभेत 

आकुत वकLल, आर. जी. 6धान वकLल, उपा?ये वकLल, ~ी. िव.ग. केतकर ही �थािनक पढुारी मंडळOबरोबरच 

हजारvचा जनसमदुाय उपि�थत होता.४२ 

या दरJयान@या काळात सायमन किमशन नेमले गलेे, माD या किमशनने भारतीयां@या राजकLय इ@छा-

आकांkा पणू� न के0यामळेु सवाEनी ;यावर बिह*कार टाकला. भारतीयांचे राजकLय अिधकार ठरिव:याचा देखील 
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अिधकार भारतीयांना नाही व या किमशनम?ये एकही भारतीय सद�य नाही, या गो�ीमळेु अपमान झा0याने या 

किमशनिवरोधी देशभर िठकिठकाणी सभा, मोचi झाले. लाहोरमधील अशाच एका मोचा�चे नेत;ृव करीत असताना 

लाला लजपतराय यांना लाठीह00यात जबर दखुापत झाली व पढेु ;यातच ;यांचा म;ृय ूझाला. या घटनेमळेु संपणू� 

देशभर हळहळ SयH केली गलेी तसेच सरकार@या या =ूर वागणकुLचा देखील िनषेध केला केला.४३ पढेु 

१९२९@या िडसWबर मिह_यात पंिडत जवाहरलाल नेहVं@या अ?यkतेखाली लाहोर येथे काँ�ेसचे अिधवेशन झाले. 

यावेळी २६ जानेवारी, १९३० हा िदवस सव� भारतीयांनी �वातं�य िदन Jहणनू पाळ:याचे ठरले. लाहोर@या या 

अिधवेशनाला नािशक िज0हा काँ�ेसचे काय�कतi ~ी. रघनुाथ हरी ग� े वकLल, ~ी. गोिवंदराव देशपांडे, महतं 

सीतारामदासशाnी वगैरे मंडळी उपि�थत होती. या मंडळOनी काँ�ेसकडून िमळाले0या सूचना िज0हाभरात 

पोहोचव:याचे मह�वपणू� काय� केले व पंिडत जवाहरलाल नेहV यां@या सूचनेनसुार देशभरा6माणे नािशक 

िज05ातही �वातं�य िदन उ;साहात साजरा झाला. यावेळी काँ�सेने 6िस# केले0या पDकाचे वाचन देखील 

कर:यात आले.४४ अशा 6कारे, �वातं�याचे हमीपD देशभर 6साPरत होऊन जनतेतील उ;साह दणुावला व 

�वातं�य6ितची भावनाही बळावली.  
सिवनय कायदेभंग चळवळ :  

गांधीजOनी आप0या स;य, अिहसंा व स;या�ह या िवचारत;वांसह संपणू� भारतवासीयांना असहकारानंतर 

कायदेभंग चळवळीचा संदेश िदला. ;यासाठी ;यांनी दांडी येथे आप0या अनयुायांसह िमठाचा कायदा मोडून 

कायदेभंग चळवळीला सुMवात केली. याबरोबरच नािशकम?ये ~ी. बाळकृ*ण जनाद�न मराठे, ~ी. गो. ह. देशपांडे, 

दादासाहबे ग�े वकLल, के. आर. सुमंत, सीतारामदास शाnी यांनी 6चंड जनसमदुाया@या उपि�थतीत सभा घेऊन 

सिवनय कायदेभंग चळवळीला पािठंबा देऊन जनतेला या चळवळीत सहभागाचे आवाहन केले. या 

चळवळीदरJयान िज0हाभरात शंकरराव देव, डॉ. खािडलकर या पढुाbयांचे दौरे व भाषणे झाली. ;याचबरोबर 

सभा, बैठका तसेच �वयंसेवक नvदणी, 6ितबंिधत िमठाची िव=L, रा*+ीय स<ाह, गांधीजयंती यांसारखे रा*+ीय 
उप=म देखील उ;साहात साजरे झाले.४५ यादरJयान रा*+ीय पढुाbयां@या अटके@या िनषधाथ� सभा, बैठकL देखील 

झा0या. महा;मा गांधी,पंिडत जवाहरलाल नेहV,अyबास त�यबजी,सरोिजनी नायडू,डॉ. स�यद महमंद,व0लभभाई 

पटेल, मदनमोहन मालवीय अशा अनेक रा*+ीय पढुाbयांना सरकारने अटक के0याने कायदेभंग चळवळीचे लोन 

सव�सामा_य जनतेपयEत अिधक ती�तेने पोहचले.४६ 

कायदेभंग चळवळीदरJयान िज0हाभरात सरकारी नोकर व अिधकारी यां@यावर बिह*कार टाक:यात 

आला. ;याचबरोबर काहOवर आप0या नोकरीचा राजीनामा दे:यासाठी दबाव तंDाचाही वापर कर:यात आला. 

दाV दकुाने व या दकुानां@या िललावांवर िनरोधने, परदेशी कपड्यांवर बिह*कार व परदेशी कापडा@या होmया, 
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�वदेशी, कायदेभंग व बिह*कारा@या सभा, ;याच6माणे 6भात फेरी, ?वजावंदन, जंगल स;या�ह नािशक 

िज05ातील काय�=म महारा*+भर गाजले.  

नािशक िज��ातील सिवनय कायदेभंग चळवळ: 

 यावेळी महा;मा गांधOनी जनतेला परकLय सRेशी स;या�हा@या मा?यमातून संघष� के0यािशवाय 

�वातं�य6ा<ी अशeय6ाय अस0याची जाणीव कVन िदली. ;यामळेु या संघषा�@या मा?यमातूनदेशभर अिधकािधक 

जनजागतृी होव ू लागली.गांधीजOनी सुMवातीला असहकार आंदोलना@या मा?यमातून जनतेला स;या�हाचे 

6िशkण िदले व मुंबई, चौरीचौरासारUया घटना या स;या�हासारUया नैितक काय�=माला घातक अस0याचेही 

अधोरेिखत केले. ;यामळेु भारतीय जनतेला व पढुाbयांना प_ुहा एकदा स;या�हा@या संदभा�तील त;वे �प� होऊ 

लागली व या मा?यमातून गांधीजOना अपेिkत असलेला स;या�हाचा माग� व काय�=म सव�सामा_यांपयEत पोहोच ू

लागला. २०माच�, १९३० रोजी@या रा*+सभे@या बैठकLत सिवनय कायदेभंग सुV कर:याचा ठराव संमत होवनू 

;याचे नेत;ृव गांधीजOकडे सोपिव:यात आले. यावेळी गांधीजOनी सरकारला पD िलह�न आप0या काही माग:या 

कळिव0या व या माग:या पणू� न झा0यास सिवनय कायदेभंग चळवळीला पया�य नस0याचेही पDात नमदू केले. 

अशा 6कारे, आगामी कायदेभंग चळवळीत अ_या�य अशा काय}ांची व सरकारी हgकुमांची िनवड कVन ;यांचा 

सिवनय भंग कर:याचे बैठकLत ठरिव:यात आले.४७ 
 सिवनय कायदेभंग चळवळीचे �व6प: 

 गांधीजOनी सरकारकडे सोपिवले0या माग:या मा_य न झा0यामळेु सिवनय कायदेभंग चळवळ िनिCत झाली 

व ;यानसुार िमठा@या काय}ांचा भगं कVन, भारतीय िकनारप�ीवर मीठ तयार कVन व या िमठाची िव=L कVन 

सरकारी काय}ांचे उ0लंघन कVन, जंगल स;या�ह कVन, जंगल काय}ांचा भंग कVन, सरकारी कुरणातील गवत 

कापनू, गरेु चाVन, लाकूड तोडून, जंगल काय}ांचा भंग करणे, दाV दकुानांवर व दाV@या िललावावर बिह*कार 

टाकून, परदेशी कापडावर बिह*कार टाकून, देशभर खादीचा 6चार 6सार कVन, �वातं�याचे 6तीक असलेले 

ितरंगी ?वजाचे वंदन करणे तसेच 6भातफेbया काढून सरकारी जमाबंदी@या आदेशाचे उ0लंघन करणे व 

याबरोबरच अ�प�ृयता िनवारणाचे काय� हाती घेणे, अशा 6कारचे सव� काय�=म ह ेसिवनय कायदेभगं चळवळीचे 

�वVप होते.४८ 

या चळवळीसाठी गांधीजOनी १२ माच�, १९३० रोजी साबरमती आ~मातून दांडीकडे 6याण केले व ही 

ऐितहािसक घटना व ितला संपणू� देशभरातून नSह े तर जगभरातून पािठंबा िमळाला. नािशक िज05ाम?ये दांडी 

याDे@या पािठंyयासाठी सभा घे:यात आली. नािशक काँ�ेस किमटीने जाहीर सभेचे आयोजन कVन उपि�थतांना 

देशकाया�चे आवाहन केले. २९ माच� १९३० रोजी नािशक शहरात झाले0या सभेत सरकारी अहवालानसुार सुमारे 
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एक हजार लोक उपि�थत होते. यावेळी ~ी. बाळकृ* ण जनाद�न मराठे, ~ी. गोपाळ हरी देशपांडे, ~ी. रघनुाथ हरी 

ग�े वकLल, ~ी. के.आर. सुमंत तसेच सीतारामदास शाnी यांची भाषणे झाली.४९ 

या भाषणात ;यांनी लोकांना गांधीजOनी सरकारला िलिहले0या पDाचे िव7ेषण कVन कायदेभंग 

चळवळीचे �वVप व काय�=म समजावनू सांिगतले. अशा 6कारे िज0हाभरात सिवनय कायदेभंग चळवळीचे लोण 

पसरिवले गलेे. ;याचबरोबर नािशकम?ये ~ी. दRाDय यादव िपंगळे, ~ी. देशपांडे, ~ी. अ�यकंर, ~ी. गो. ह. 

देशपांडे, ~ी. सुमंत यां@या माग�दश�नाखाली अनेक िठकाणी सभा झा0या. २ एि6ल १९३० रोजी महारा*+ काँ�ेस 

6ांितक सभचेे अ?यk शंकरराव देव यांनी नािशकम?ये सभा घेऊन, आप0या भाषणात नािशक@या ~ी. बाळकृ*ण 

मराठे यांना भारतीय दंड संिहता १२४ अ 6माणे नऊ मिह_यांची िशkा झा0याचा आनंद SयH कVन, ;याबjल 

;यांचे अिभनंदनही केले. ;याचबरोबर शंकरराव देवांनी परकLय सरकारिवM# असंतोष पसरिवणे, ह ेआपले आ} 

कत�Sय अस0याचे देखील लोकांना समजावनू सांिगतले.५० 

अशा 6कारे नािशकम?ये सिवनय कायदेभंग चळवळीला सुMवात होवनू िविवध िठकाणी सभा व �थािनक 

पढुाbयां@या मा?यमातून सिवनय कायदेभंग चळवळीला �वयंसेवकांची व आिथ�क मदतीची मागणी देखील 

कर:यात आली. Dंबक येथील सभेत या आवाहनाला 6ितसाद िमळून ~ी. मोतीराम दयाराम खDी व ~ी. बळवंत 

सदािशव गोरे यांनी �वयसेंवक Jहणनू नावनvदणी केली. १ एि6ल १९३० रोजी@या भगरू येथील सभेत ~ी. 

गोपाळराव आनंदराव देसाई, ~ी. सुमंत, ~ी. सी. Sही. काळे, ~ी. सीतारामदास शाnी यां@या �वयसेंवक नvदणी 

आSहानाला 6ितसाद Jहणनू १४ तMणांनी �वयसेंवक Jहणनू नावनvदणी केली. नांदगाव येथील सभेत ~ी. 60हाद 

छोटीलाल यांनी देशकाया�ला पाचशे Mपयांची मदत केली तसेच अनेक तMणांनी �वयंसेवक Jहणनू नावनvदणी 

देखील केली. बागलाणम?य ेतर या �वयसेंवकांची संUया शंभरपयEत पोहोचली. नामपरूला ३१ माच� रोजी@या ~ी. 

नरहर गोपाळशेठ यां@या अ?यkतेखाली झाले0या सभते सुमारे दीड हजार शेतकbयांनी हजेरी लावली. या सभते 

~ी. शंकर बाबाजी पोjार, ~ी. नथ ूिभला पाटील यांची 6भावी भाषणे झाली.५१ 

अशा 6कारे, बागलाण पPरसरातून �वातं�य चळवळीला व देशकाया�ला चांगला 6ितसाद िमळाला. ०६ 

एि6ल रोजी@या नािशक येथील सभेत 6ितबंिधत िमठाची िव=L कर:यात आली. या सभते नागपरुचे डॉ. नारायण 

भा�कर खरे ह े उपि�थत होते. यावेळी डॉ. खरे यांनी कायदेभंग चळवळीची आव�यकता उपि�थतांना पटवनू 

िदली. ;याचबरोबर या सभेत ~ी. िव. ग. केतकर यांचेही भाषण झाले. आप0या भाषणात केतकरांनी उपि�थतांना 

चळवळीत सहभागाचे आवाहन केले.५२ 
नािशकम4ये राCDीय सEाह उ@साहात साजरा: 

०५ एि6ल रोजी महा;मा गांधी दांडीला पोहोचले व ०६ एि6ल रोजी पहाटे गांधीजOनी 6ितका;मक 
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िमठाचा कायदा मोडून देशवासीयांना िमठाचा कायदा भंग कर:याचे आवाहन केले. गांधीजO@या या 

आवाहनाबरोबरच देशातील सम�ुालगत@या भागात िमठाचा कायदा मोड:यास सुMवात झाली. .या भागात मीठ 

तयार होत नाही, अशा िठकाणी लोकांनी उ;�फूत� सभा घवेनू, परदेशी मालावर बिह*कार टाकून, �वदेशी व काँ�ेस 

िवचारांची पDके िठकिठकाणी वाटून, ितरंगी ?वज फडकवनू व ;याला मानवंदना देऊन, जमीन महसूल काय}ाचे 

उ0लंघन कर:याचा िनधा�र कVन, असे अनेकिवध काय�=म राबवनू काँ�ेसकडून हा संपणू� स<ाह रा*+ीय स<ाह 

Jहणनू घोिषत कर:यात आला. नािशकम?ये देखील रा*+ीय स<ाहाचे उ;साहात �वागत व पालन कर:यात आले. 

नािशक िज0हा काँ�ेस किमटीचे पढुारी सीतारामदास शाnी, ~ी. दRाDय यादव िपंगळे, ~ी. रामचं� िभकाजी 

महाजन या मंडळOनी �थािनक तMणांबरोबर शहरातून 6भातफेरी काढून देशभHLचे गीत, रा*+पMुषांचा जयजयकार 

कVन व सोबतच जनतेकडून परदेशी कपडे जमा कVन ही 6भात फेरी पेशवेवाड्यासमोर (स?याचा सरकारवाडा) 

पटांगणावर सभेम?ये Vपांतरीत झाली. या तMणां@या सभेत नािशकमधील जेs पढुारी दादासाहबे ग�े विकलांनी 

?वजवंदन कVन सभलेा माग�दश�न केले.५३  

िद. ०७ एि6ल, १९३०रोजी अशीच उ;साही तMणांची सभा डॉ. दRाDय खािडलकर यां@या 

अ?यkतेखाली पार पडली. यावेळी सभेला ~ी. मोिहनीराज गणेश काथे यांनी माग�दश�न केले. ;याचबरोबर डॉ. 

खािडलकरांनी देखील तMणांना कायदेभंग चळवळीचे मह;व व आव�यकता पटवनू िदली. या सभ@ेया पढुील 

िदवशी Jहणजे ०८ एि6ल रोजी नािशकम?ये ~ी. गोपाळ हरी देशपांडे व ~ी. दRाDय यादव िपंगळे यांनी देखील 

वरील आशयाची सभा घेऊन तMणांना माग�दश�न केले तसेच भगरू येथील सभेत काँ�सेचे �थािनक काय�कतi ~ी. 

गोपाळराव आनंदराव देसाई तसेच डॉ. गगंाराम भतेुकर यांनी सिवनय कायदेभंग चळवळ, मीठ स;या�ह आिण 

स?या@या राजकारणाची उपि�थतांना जाणीव कVन िदली. याबरोबरच िवदेशी कपडे व िवदेशी व�तूंवर बिह*कार 

टाकून �वदेशी वापराचे देखील आवाहन केले. यादरJयान येवला येथे दखेील ~ी. आपटे गMुजी, कुलकणp गMुजी, 

वैशंपायन गMुजी या काँ�ेस काय�क;याEनी मोठमोठ्या सभा घेऊन तेथील तMणांना �वदेशीचे मह;व पटवनू िदले. 

;याचबरोबर कायदेभंग चळवळीची आव�यकता देखील समजावनू सांिगतली.५४  
नािशकमधील स@याही िशबीर: 

 गांधीजO@या माग�दश�नाखाली सुV झालेली सिवनय कायदेभंग चळवळ संपणू� महारा*+भर राबव:यासाठी 

शंकरराव देव यां@या अ?यkतेखाली महारा*+ कायदेभगं मंडळाची �थापना कर:यात आली. या मंडळा@या 

िनदiशा6माणे 6;येक िज05ात स;या�हOसाठी माग�दश�न िशिबराचे आयोजन कर:यात आले. या सचूनेनसुार 

नािशक िज05ात दौरे, 6चार सभा, मोचi, बैठका घऊेन काँ�ेस@या मंडळOनी तMणांना �वयसेंवक हो:याचे 

आवाहन केले. नािशक िज05ात या आवाहनाला 6ितसाद िमळून शेकडो तMणांनी आपली �वयसेंवक Jहणनू 
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नावनvदणी केली. या स;या�ही तMणांना माग�दश�न कर:यासाठी नािशकम?ये केतकर टाऊन हॉलम?ये स;या�ह 

िशबीर उघड:यात आले.५५ या िशिबराम?ये काँ�ेस@या सूचने6माणे स;या�हOना माग�दश�न व आव�यक ;या 

स;या�हा@या िठकाणी पाठिव:याची Sयव�था केली गलेी. यावेळी िशिबराचे 6मखु Jहणनू ~ी. दादासाहबे ग� े

वकLल यांनी मह;वाची भिूमका पार पाडली. ;यां@यासोबत नािशकमधील कॉ�ंेसची अनेक मंडळी काय�रत होती. 

िज0हाभरातील िठकिठकाण@या तुकड्या येथे दाखल होत, ;यांना यो�य ;या सूचना व माग�दश�न िमळाले Jहणजे 

;या पढुील काया�साठी रवाना होत. यावेळी िज0हाभरातून सभासद नvदणीसाठी डॉ. गंगाराम भRेूकर व ~ी. नरहर 

गोपाळशेठ  तसेच ~ी. आ;माराम धvडू िशंपी, नामपरु यांनी बागलाण पPरसरात अनेक िठकाणी सभा, बैठका घेऊन 

सरकारिवरोधी वातावरणात भर घातली. पPरणामी बागलाणमधील नामपरु, टWभी या गावातील अनेक तMणांनी 

आपली �वयसेंवक Jहणनू नावनvदणी कVन स;या�हात सहभागी हो:याचे ठरिवले व ;यां@या तुकड्या 

नािशकम?ये येऊन दाखल झा0या व ;यांना महारा*+भरात आव�यक ;या िठकाणी पाठिव:यात आले.५६ 

राCDीय पुढाI यां(या अटके(या िनषेधाथA नािशकमधील गाजले�या सभा: 

 सिवनय कायदेभगं चळवळीदरJयान रा*+ीय पातळीवरील नेत;ृव महा;मा गांधी, पंिडत जवाहरलाल नेहV 

यांना सरकारने अटक केली व या अटके@या िनषेधाथ� नािशकम?ये मोठ्या 6माणात सभा घेऊन िनषेध नvदवला 

गेला. यावेळी सभलेा हजारvचा जनसमदुाय उपि�थत होता. या सभेत सरकार@या दडपशाहीचा िनषेध केला गलेा. 

अशाच आशया@या सभा अyबास त�यyजी यांना अटक झा0यानंतर िज05ाभरात अनेक िठकाणी झा0या तसेच 

सरोजनी नायडू यांना अटक झा0या@या िनषेधाथ� देखील नािशक@या जनतेने जमावबंदीचा आदेश धडुकावनू सभा 

घेतली. अशा 6कारे सिवनय कायदेभंग चळवळ सरकार दडप ूपाहत असले तरी जनता माD अिधकच उ;साहाने व 

6ेरणेने देशकाया�कडे आकिष�ली जाऊ लागली. मोतीलाल नेहV यां@या अटके@या िनषेधाथ� नािशक शहरात 

झालेली ०१ मे रोजीची सभा ही ;यामळेुच गाजली. िज0हाभरात अशा 6कार@या सभा होऊन सरकारी अ;याचारी 

कृतीचा िनषेध केला गलेा. ०१ जलैु रोजी येव0यात आपटे गVुजी व काँ�से मंडळOनी देखील जाहीर सभा घेऊन 

सरकारी दडपशाहीचा सुमारे तीन हजार लोकां@या साkीने िनषेध केला. याच आशया@या सभा ०१ जलैु रोजी 

नांदगाव, ०२ जलैु रोजी भगरू, िस_नर, िवंचूर, नामपरु, सटाणा येथे झा0या. अशा 6कारे अटक झाले0या SयHLचा 

गौरव व सरकारी यंDणचेा िनषेध या सभांतून होव ूलागला.५७  

अशा 6कारे, वर उ0लेख केले0या सभां@या मा?यमातून नािशकम?ये रा*+ीय पातळीवरील ने;यांचे काय� 

जनमानसापयEत पोहचिवले गलेे. यादरJयान सरकारने व0लभभाई पटेल व मदनमोहन मालवीय यांना देखील अटक 

केली, या घटनेचे पडसाद देशभरा6माणे महारा*+ात व नािशक िज05ातही उमटले. नािशक शहरात सुमारे एक 

हजार लोकांची सभा होवनू या सभेत रा*+ीय पढुाbयां@या अटकेचा िनषेध केला गेला. नािशक िज05ातील भगरू, 
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घोटी, िस_नर, लासलगाव, �यंबक, इगतपरुी, िनफाड, चांदवड, यवेला, सटाणा इ;यादी िठकाणी देखील याच 

आशया@या सभा झा0या व िज05ातील बहgसंUय गावात शहरात हरताळही पाळ:यात आला.५८ 

कायदेभंग चळवळीदरJयान सरकारिवरोधी जनजागतृी करणाbया काय�=मांत नािशक िज05ातील अनेक 

काय�क;याEना अटक कर:यात आली. ;याम?ये 6ामUुयाने ग. िव. केतकर, गो. ह. देशपांडे, डॉ. गंगाराम भतेुकर, 

आपटे गMुजी, ~ी. दRाDय यादव िपंगळे, ~ी. ब_सीलाल चुनीलाल मारवाडी, ~ी. शंकर रामदास मारवाडी,  

जसराज मोतीराम मारवाडी तसेच लासलगावचे ~ी. परशरुाम मारवाडी व ~ी. मोहनराज हसंराज राखा यांना 

देखील अटक कर:यात आली. यादरJयान िवदेशी कापडावर बिह*कार टाकून, दाV दकुानावर िनरोधने कVन, 

सरकारी नोकरांवर बिह*कार टाकून, िठकिठकाणी सभा व िनदश�ने कर:यात आली. सरकारी नोकरांवर टाकलेला 

बिह*कार हा सामािजक दडपणाचा एक माग� होता. ;यामळेु नािशक िज05ातील अनेक अिधकाbयांनी व अनेक 

सरकारी कम�चाbयांनी आप0या पदाचे राजीनामे देऊन देशकाया�त सहभाग नvदवला.५९   

या चळवळीदरJयान नािशक िज05ात िठकिठकाणी परदेशी कापडावर बिह*कार टाक:या@या सभा 

झा0या व �वदेशी वापराचेही आवाहन केले गलेे. अशा 6कार@या सभा िस_नर, मालेगाव या तालुeयात मोठ्या 

6माणात झा0या. काही सभांम?य े परदेशी टोGया जमा कVन खादी@या गांधी टोGयांची वाटप देखील कर:यात 

आली. २९ जनू रोजी नांदगाव येथे, २५ जलैु रोजी अंदरसलू येथे अशा 6कार@या सभा पार पड0या. २८ जलैु रोजी 

नांदगाव येथे सुमारे दोनशे मिहलांनी सभा घेऊन परदेशी व�त ून वापर:याची व परदेशी साखरेचा चहा न िप:याची 

शपथ घेतली. याच आशयाची सभा २६ जनू रोजी येवला येथे सौ. राधाबाई आपटे यां@या विनता संघाने देखील 

घेतली व विनता संघाने �वदेशी व�तूंचे दकुान सुV कVन पढेु �वदेशी 6साराचे काय� देखील केले.६० या संपणू� 

चळवळीदरJयान िज0हाभरात 6भात फेरी व ?वजवंदनाचेही काय�=म मोठ्या 6माणात साजरे कर:यात आले. 
 जंगल स@याहाकडे वाटचाल:  

 कायदेभंग चळवळीदरJयान .या शहर वा गावांलगत सम�ुिकनारा आह,े अशा िठकाणी िमठाचा स;या�ह 

कर:यात आला. माD .या िठकाणी सम�ुिकनारा उपलyध नाही. अशा िठकाणी पावसाmयाम?ये जंगल 

स;या�हाTारे अ_यायी सरकारी काय}ांचा भंग केला जाव ू लागला. महारा*+ातील कायदेभंग मंडळाने यावेळी 

अहमदनगर िज05ातील संगमनेर@या म?यवतp पPरसराची कायदेभंगासाठी िनवड केली व या जंगल 

स;या�हासाठी महारा*+भर 6चार 6सार सुV झाला. ;यासाठी िठकिठकाणी सभा घेऊन, भजन कLत�ना@या 

काय�=मांत देखील कायदेभंगाची आव�यकता व ;याम?ये सहभागी हो:याचे आवाहन केले गलेे. ~ी. रघनुाथ हरी 

ग�े, वकLल, डॉ. खािडलकर, डॉ. गगंाराम भतेुकर, ~ी. सीतारामदास शाnी, यवे0याचे आपटे गVुजी तसेच 

बागलाणम?ये ~ी. शंकर गणपत शेवाळे वकLल, ~ी. िव�ल बळवंत पाठक यांनी यादरJयान बागलाणम?य ेतसेच 
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िज0हाभर जंगल स;या�हाचे लोण पसरिवले. ;याचेच पPरणाम �वVप िज0हाभरात जंगल स;या�हाला उ�फूत� 

6ितसाद िमळून नािशक@या अनेक तMणांनी संगमनेर@या जंगल स;या�हात भाग घेतला.६१ ;याचबरोबर 

नािशकमधील िभलवाड जंगल स;या�ह व पठावे जंगल स;या�ह या दोन घटना बbयाच गाज0या. या काळात 

बागलाण पPरसराम?ये संपणू� िज05ाचे नSह े तर संपणू� महारा*+ाचे लk होते. जंगल स;या�हाला उपि�थत 

असले0या लोकांची संUया हजारांवर आिण ;यांचा बंदोब�त करणारी शासकLय यंDणा, पोलीस यंDणा ही अव�या 

बोटावर मोज:याइतकL असायची. ;यामळेु याकाळात सरकारी यंDणा अगदी िनCल झा0यासारखी होती. ;यामळेु 

पोिलसांना बbयाचदा जंगल स;या�हाचे काय�कतi व पढुाbयांना अटक न करता सोडून दे:याची वेळ यते असे. 

अशा 6कारे, बागलाणातील जंगल स;या�ह हा ग� ेविकलां@या, ~ी. िसतारामदास शाnी यां@या पढुाकाराने व  

शेवाळे वकLल व ;यां@या सहकाbयां@या पाठबळाने यश�वी झालेला िदसून येतो.६२  

कायदेभंग चळवळीपासून वैयिLक स@याहापयMत(या घडामोडी:  

महा;मा गांधO@या नेत;ृवाखाली सिवनय कायदेभंग चळवळ देशभर राबवली गलेी. कायदेभंगाचे 

देशSयापी आंदोलन सुV असताना िQिटश सरकारने नोSहWबर १९३० म?ये सायमन किमशन अहवालावर चचा� 

कर:यासाठी पिहली गोलमेज पPरषद बोलावली. रा*+ीय सभेने या पPरषदेवर बिह*कार टाक0यामळेु या 

पPरषदेमधनू सरकारला काही सा?य झाले नाही. पPरणामी भारतीय जनkोभ लkात घेऊन Sहाइसरॉय लॉड� 

आयिव�न यांनी गांधीजOशी बोलणी कVन ०५ माच� १९३१ रोजी गांधी-आयिव�न करार घडून आणला. ;यामळेु 

गांधीजOनी कायदेभंग चळवळीला �थिगती िदली. सरकारनेही राजबंदOना मHु केले व करारानसुार गांधीजOनी 

दसुbया गोलमेज पPरषदेला उपि�थत राह:यास संमती िदली. दसुरी पPरषद ७ सGटWबर १९३८ रोजी झाली. ही 

पPरषद देखील अपयशी ठरली. ;यामळेु गोलमेज पPरषदेह�न भारतात परत येताच गांधीजOनी स;या�ह चळवळ सुV 

केली. प_ुहा एकदा देशात हजारो काय�क;याEना सरकारने तुMंगात डांबले. नािशकमधील अनेक स;या�हOना अटक 

झाली व ते जेलबंद झाले, असे असले तरी नािशकम?ये �वातं�याची चळवळ ही �थािनक काय�क;याEनी ग<ुपण े

चालवली. ;यासाठी पDके काढून, बैठकांतून, सभा घेऊन काय�=मांचा जोर सतत सुV ठेवला. ;यामळेु 

नािशकम?ये अनेक तMण देशकाया�कडे वळले.६३ 

दसुbया गोलमेज पPरषदे@या अपयशानंतर ितसरी गोलमेज पPरषद १७ नोSहWबर १९३२ रोजी भरली. या 

पPरषदेनेही काही मह�वाचे िनण�य सा?य झाले नाही. यादरJयानची मह�वाची घटना Jहणजे इ�ंलंडचे पंत6धान रॅJसे 

मeॅडोना0ड यांनी जातीय िनवाडा जाहीर कVन �वतंD मतदार संघ घोिषत केले. या िनण�याTारे समाजात सरकारने 

दहुीची िबजे रोवली. ;यामळेु हा िनण�य रिहत कर:यासाठी महा;मा गांधOनी तुMंगात 6ाणांितक उपोषण केले. शेवटी 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर व महा;मा गांधी यां@याम?ये ‘पणुे करार’ होऊन अिधक राखीव जागांचा तोडगा िनघनू 
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जातीय िनवाड्याचा 6t िमटला.६४ सन १९३५@या काय}ानसुार देशात फेQवुारी १९३७ म?ये 6ांितक 

सरकारसाठी िनवडणकुा झा0या. या िनवडणकू 6चारासाठी सरदार व0लभाई पटेल, मणीबेन तसेच शंकरराव 

देवांनी महारा*+ासह नािशक िज05ातही दौरे केले. यावेळी नािशक िज05ातून ~ी. भाऊसाहबे िहरे, लालचंद 

िहराचंद, गोपाळ हरी देशपांडे, ~ी. प�ृवीराजशेठ िनमाणी आिण ~ी. वसंतराव नारायणराव नाईक यांना काँ�ेसने 

आपले अिधकृत उमेदवार Jहणनू िनवड केली. या िनवडणकुांम?ये काँ�ेसला भरपरू यश िमळाले. नािशक 

मतदारसंघात काँ�सेचे ~ी. गोिवंदराव देशपांडे, ~ी. वसंतराव नाईक,  ~ी. प�ृवीराजशेठ िनमाणी ह ेयश�वी झाले 

तर मालेगाव िवभागात ~ी. भाऊसाहबे िहरे ह े काँ�ेसचे व ~ी. रावसाहबे थोरात ह े शेतकरी कामगार पkाचे 

आमदार Jहणनू िनवडून आले.६५ 

या िनवडणकुLत बbयाच रा.यात कॉ�ंेसचे बहgमत आले. अनेक रा.यात काँ�ेसने आपली मंिDमंडळे 

�थापन केली. मुंबई 6ांतात ~ी. बाळासाहबे खेर यां@या नेत;ृवाखाली मंिDमंडळ �थापन झाले. ;याम?य े ~ी. 

भाऊसाहबे िहरे यांची पाल�मWटरी से=ेटरी Jहणनू िनवड झाली. पढेु २६ जानेवारी, १९३९ हा िदवस �वातं�य िदन 

Jहणनू 6चंड उ;साहात साजरा कर:यात आला. ;यानंतर सGटWबर, १९३९ म?य ेइ�ंलंडने जम�नीिवM# य#ु पकुारले 

व भारताला इ�ंलंड@या बाजनेू य#ुात ओढले. ही बाब काँ�ेस पढुाb यांना मा_य नSहती पPरणामी रा*+सभे@या 

6ांितक मंिDमंडळाने नोSहWबर १९३९ म?ये राजीनामे िदले व प_ुहा काँ�ेस सरकारिवM# संघषा�ला स.ज झाली. 

यावेळी गांधीजOनी संघष� प#तीत बदल कVन सामिूहक स;या�हाऐवजी वैयिHक स;या�हाचा माग� िनवडला व 

;यातून वैयिHक स;या�ह चळवळ सुV झाली.६६ हा कालावधी संपणू� देशभर भारतीय जनतेचा राजकLय 

जागतृीचा कालखंड ठरला. या काळात रा*+सभा देशकाया�चे आSहान कVन महाय#ुावर बिह*काराचे आवाहन 

करीत होती व या उलट सरकार जनतेला मदतीची याचना करीत होते. अशा पर�परिवरोधी दो_ही मा?यमातून 

जनतेने राजकLय zान वाढीचा हा काळ होता.  
वैयिLक स@याह चळवळ : 

सव�च बाजूंनी 6ितकूल पPरि�थती व सरकारची दडपशाही वाढणार याची जाणीव असतानाही हा �वातं�य 

लढा सबंध देशभरा6माणे नािशक िज05ातही िततeयाच ती�तेने व आ;मीयतेने लढला गलेा. या लढयाचे माग� 

वेगवेगळे असले तरी 6ेरणा व भावना 5ा �वातं�यावर कW ि�त झाले0या हो;या. भारतीय �वातं�यलढ्यातील 

वैयिHक स;या�हाचे पव� नािशक िज05ात मह;वपणू� ठरले. �वतः महा;मा गांधOकडून वैयिHक स;या�हOची 

िनवड होणे, हीच बाब मळुी गौरवाची होती. स;या�हाची पाDता धारण करणारी बरीच मंडळी नािशक िज05ात 

होती. .यांनी 6;यk स;या�ह पकुाVन आंदोलनात भाग घेतला व देशकाया�ला आपले जीवन वाह�न रा*+ा6तीचे 

आपले कत�Sय बजावले. 6भातफेरी, ?वजावंदन, सभा, बठैका, मोचi, सूतकताई, खादी 6चार, खादी िव=L अशा 
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अनेकिवध रचना;मक मागा�ने रा*+ीय स<ाह, िटळक प:ुयितथी, गांधी जयंती असे रा*+ीय उ;सव या 

चळवळीदरJयान राबिवले गलेे.६७  

 दसुरे महाय#ु सुM होताच िQिटशांनी (Sहाईसरॉय लॉड� िलनिलथगो यांनी ‘Defense of India 

Ordinance’ Tारे) भारतीय पढुाbयांना वा जनतेला िवwासात न घेता भारताला इ�ंलंड@या बाजनेू महाय#ुात 

ओढले, ही बाब अSयवहाय� व न पटणारी होती. ;यापेkाही मह;वाचे Jहणजे 5ा य#ुाचा हतेू हgकुमशाहीचा 

पाडाव, लोकशाहीचे संवध�न कL आणखी काही ह े �प� कर:यात देखील सरकारला अपयश आले. सरकारने 

यावेळी SयHL�वातं�यावर बंधने घालून भाषण �वातं�यही िहरावनू घेतले, जबरीची सै_य भरती, महागाई, 

नाणेटंचाई, द*ुकाळ याबरोबर सरकारी दडपशाहीसह अनेक कारणांनी जनता D�त झाली. यादरJयानच सरकारची 

‘ऑग�ट घोषणा’ फोल ठर0याने, प_ुहा एकदा काँ�सेला रा*+ीय चळवळीची आव�यकता भासली.६८ ही 

आव�यकता वैयिHक स;या�ह चळवळीने पणू� केली. रा*+ीय ते �थािनक पातळीवर वैयिHक स;या�ह चळवळ 

एकसूDात बांध:यात आली. नािशक िज05ाने देखील याम?ये आपला सहभाग नvदवनू मह;वपणू� काय� केले.  
वैयिLक स@याह चळवळ :         

 दसुbया महाय#ुादरJयान गांधीजOनी सेवा�ाम आ~मात तीन िदवसीय बैठकLत वैयिHक स;या�ह 

चळवळीचा िनण�य घेतला. वैयिHक स;या�ह आंदोलन ह े यापवूp@या जनआंदोलनापेkा िनराळे होते. एका 

स;या�हीला अटक झा0यास दसुbया स;या�हीने स;या�ह पकुारणे, हा वैयिHक स;या�हाचा वैयिHक �वVपाचा 

काय�=म होता. यावेळी काँ�ेसने सरकारशी संघष� कमी केला असला तरी संघष� संपिवला नSहता. या 

स;या�हासाठी स;या�ही Jहणनू काँ�ेसचा पणू�वेळ काय�कता� असले0या, खादी अथ�शाnाचे zान असले0या, 

अिहसंक त;वांवर िवwास, सामािजक, आिथ�क अशा िविवध kेDांचा अनभुव असले0या काय�क;याEची िनवड 

�वतः गांधीजी करणार होते. ;यामळेु स;या�हOची देखील यावेळी कसोटी लागणार होती. अशा त;विन� रा*+ीय 
स;या�हाची सुMवात १७ ऑeटो. १९४० रोजी झाली.६९ गांधीजOनी वैयिHक स;या�हाचे पिहले स;या�ही Jहणनू 

आचाय� िवनोबाजी भावे यांची िनवड केली. गांधीजO@या सचूनेनसुार िवनोबाजOनी पवणार या गावापासून 

य?ुदिवरोधात 6चाराला सुMवात केली. ‘य?ुदिवरोधी 6चारा’चा पPरणाम Jहणजे आचायाEची अटक व तीन 

मिह_यांची कारावासाची िशkा ठरली. ;यां@यानंतर पं. जवाहरलाल नेहV व ;यां@या पाठोपाठ गांधीजO@या 
सूचनेनसुार देशभरातील अनेक काँ�ेस काय�क;याEनी य?ुदिवरोधात 6चार कVन स;या�ह पकुारला.७० 

नािशक िज��ातील वैयिLक स@याह चळवळ :   

 दसुbया महाय#ुादरJयान सरकारशी मंदावलेले संघष� वैयिHक स;या�ह चळवळीने सुM ठेवला. सरकार 

पkाकडून याकाळात िठकिठकाणी सभा, बैठका घवेनू जनतेला मदतीचे आवाहन होत होते तर दसुरीकडे 
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काँ�ेसकडून य#ुाला असहकाराचे आवाहन होत होते. अशा 6कार@या सभा, बैठका अगदी रा*+ीय ते �थािनक 
नािशक िज0हा पातळीवर होवनू दतुफा� जागतृीची मोहीम राबिवली जात होती.७१ 

 िज0हा काँ�ेस किमटी- महारा*+ 6देश काँ�ेस किमटी- गांधीजी अशी =माने अनमुती िमळा0यानंतर 

स;या�हOना वैयिHक स;या�ह कर:याची संमती िमळत होती. संबंिधत स;या�हOनी 6शासनाला पवू�सचूना देवनू 

जाहीर सभेत य#ुिवरोधी भाषण कVन, लोकांना य#ु 6य;नांना असहकार कर:याचे आवाहन करणे, ही 

स;या�हाची ठरलेली प#त होती. नािशकम?य े काँ�ेसचे जेs पढुारी ~ी. रघनुाथ हरी ग�े वकLल ह े पिहले 

स;या�ही ठरले. ;यांनी २८ नोSहWबर, १९४० रोजी सभा घेवनू य#ुिवरोधी भाषण कVन स;या�ह पकुारला. 

पPरणामी ;यांना अटक होवनू ;यां@यावर ०२ िडसWबर रोजी खटला भVन एक वषा�ची िशkा झाली. दादासाहबे 
ग�W@या अटकेिवरोधात नािशकम?ये सभा-बैठका होवनू िज0हाभर य#ुिवरोधी 6चाराला सुMवात झाली.७२ 

 देशातील या वातावरणावर उपाय Jहणनू िQिटश सरकारने य?ुद 6य;नांना होणारा िवरोध कमी कर:यासाठी 

नेहमी6माणे काँ�ेस पढुाbयांचे अटक सD सुM केले. यादरJयान मौलाना अyदलु कलाम यांना झाले0या 

अटकेिवरोधात नािशक िज05ात (नािशक शहर, भगरू, देवळाली गाव, मालेगाव, कळवण, नांदगाव) Sयापाbयांनी 
बाजारपेठा बंद ठेवनू, हरताळ पाळून सरकारिवM# असंतोष 6कट केला.७३तसेच मालेगाव, चांदवड शहरांत जाहीर 

सभा घेवनू सरकारचा िनषेध नvदिवला. यादरJयान िज0हाभरात िठकिठकाणी सभा होवनू सरकार व य#ुिवरोधी 

जनजागतृी मोहीम सुM झाली. ;याचाच एक भाग Jहणनू िवंचूर ता. िनफाड, देवळाली गाव, वडनेर भैरव ता. 
चांदवड या छोट्याशा गावांत 6भात फेरOTारे जनजागतृी केली गलेी.७४ या उदाहरणांतून देशकाया�ची जाणीव अगदी 

�थािनक पातळीपयEत पोहच0याचे िदसते.  
२६ जाने. १९४१ हा िदवस �वातं�य िदन ?हणून साजरा :    

 १९३०@या काँ�ेस अिधवेशनातील पं. जवाहरलाल नेहVं@या आवाहना6माणे देशभर २६ जानेवारी हा 

िदवस �वातं�य िदन Jहणनू साजरा होव ूलागला. वैयिHक स;या�ह चळवळीदरJयान ‘�वातं�य िदवस’ साजरा 

कर:यासाठी या िदवशी स;या�ह न करता रचना;मक काय� कर:याचे आवाहन म. गांधीनी केले. (The Bombay 

Chronicle- “No Satyagraha on Jan. 26, Independence Day will be devoted to Constructive 
Work.”- Gandhiji)७५गांधीजO@या सूचनेनसुार देशभरा6माणे नािशक िज05ातही �वातं�यिदन उ;साहात साजरा 

झाला. िज0हाभरात नािशक शहर, िदंडोरी, िवंचूर, मालेगाव, सटाणा, वडनेर भैरव, यवेला, कळवण, भगरू, 

चांदवड येथे 6भातफेरी, ?वजावंदन, सभा, बैठका, सतूकताई, खादी 6चार, खादी िव=L इ;यािद काय�=म 
उ;साहात साजरे झाले.७६ 
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कO Pीय िनवडणूक व युQिवरोधी :चार मोहीम :  

 १९४१ म?ये होणाbया कW �ीय िनवडणकुL@या पाw�भमूीवर नािशक िज05ात िनवडणकुLचा 6चार सुM 

झाला. या 6चार सभते सरकारिवरोधी जनमत चेतिवले गेले. िज5ातील काँ�ेस@या अनेक काय�क;याEबरोबर 

महारा*+ातील पढुारी मंडळी या मोिहमेत सहभागी झाली. साताbयाचे ~ी. बाबरुाव मारोतराव जेधे, 6ांितक काँ�से 

किमटीचे ~ी. िDंबक रघनुाथ देविगरीकर, ~ी. राजमल लखीचंद, ~ी. ना.ग. गोरे, ~ी. अ:णासाहबे ल�े, ~ी. 

गंगाधर रामचं� देशपांडे (बेळगाव), ल�मणशाnी जोशी (वाई), मुंबईचे जमनादास मेहता, ~ी. ना. दा. सावरकर 

या महारा*+ा@या राजकारणावर 6भाव असणाbया अनेक SयिHम;वांनी नािशक िज0हाभरात सभा घेवनू लोकांना 
माग�दश�न केले.७७ पPरणामी िज05ात उ;साहाचे वातावरण पसरले.  

राCDीय सEाह उ@साहात साजरा :    

 काँ�ेसतफi  वैयिHक स;या�ह चळवळीदरJयान रा*+ीय स<ाहाचे आयोजन कर:यात आले. रा*+ीय 

पातळीवरील काय�=मांची �थािनक पातळीवरील अंमलबजावणीतून काय�=मांत एकसंघता सांधली गलेी. नािशक 

िज05ात या रा*+ीय स<ाहात दररोज 6भातफेरी, ?वजावंदन, सभा, बैठका, सूतकताई, खादी 6चार, खादी िव=L 
असे अनेक रचना;मक काय�=म राबवनू स<ाह मोठ्या उ;साहात साजरा केला गेला.७८ 

नािशक शहरात RयाSयानांचे आयोजन :     

 वैयिHक स;या�हाचा व जनजागतृीचा भाग Jहणनू नािशक शहरात मे व जनू, १९४१ दरJयान 

महारा*+ातील अनेक त.z मंडळOना SयाUयानांसाठी आमंिDत कVन िनयिमत सभा व SयाUयानांचे आयोजन 

कर:यात आले. या मंडळOनी SयाUयानाTारे आपले अनभुव 6कट कVन समाजिवचारांना िदशा दे:याचे काय� 

केले. या SयाUयानांम?ये 6ामUुयाने अंधेरी महािव}ालयाचे 6ाचाय� सी. जे. भट (जीवनातील नवी ��ी), 

भसुावळचे ~ी. मरुलीधर िव�ल दा�ताने (आ;मसंरkण), सातारा-मसूर आ~माचे Q¾चारी हPरहर बवुा (आदश� 

तMण), मुंबईचे वकLल ~ी. राजाराम पांडे (य?ुद व भारतीय राजकारण), वधा� येथील ~ी. अनंत वासुदेव सहnब#ेु 

(खादीचे अथ�शाn), मुंबईचे ~ी. वसंत किण�क (य#ु व लोकशाही), महारा*+ 6ांितक पPरषदेचे ~ी. दRाDय 

गोसावी (स?यपPरि�थती), वधा� येथील 6ाचाय� ~ीमत नारायण अ�वाल (िव}ा�याEचे कत�Sय), अमरावतीचे ~ी. 
नारायणराव अमतृकर (भारताचे भिव*य)७९ प:ुयाचे ~ी. हरी रामचं� महाजनी (य?ुद व काँ�से), डॉ. कुत�कोटी 

शंकराचाय� (पढुील आSहाने), आचाय� ~ीराम गोसावी (स?यपPरि�थती), प:ुयाचे ~ी. अGपासाहबे सह¿ब#ेु 
(खादीचे अथ�शाn)८०इ. िवषयांवर तzांनी नािशककरांशी संवाद साधनू माग�दश�न केले. पPरणामी �थािनक 

जनतेला देश व देशाबाहरेील य#ुज_य व राजकLय पPरि�थतीचे आकलन हो:यास मदत झाली. 

 यादरJयान भगरूचे ~ी. िवwनाथ आडके यांनी स;या�ह पकुाVन नािशककरांना पु_हा एकदा वैयिHक 
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स;या�ह चळवळीची 6ेरणा िदली. आडके यांना भारत संरkण कलम ३८ (५) अ_वय े तीन मिह_याची िशkा 
झाली. ;यां@या अटकेचा िनषेध Sयापाbयांनी बाजारपेठा बंद ठेवनू, हरताळ पाळून केला.८१ 

वैयिLक स@याह चळवळीदर?यानचे िविवध कायA+म:    

 वैयिHक स;या�ह चळवळीदरJयान नािशक िज05ात नािशक शहर, येवला, मालेगाव येथे मािसक 

?वजावंदन काय�=म िनयिमत साजरे झाले. या काय�=मांत 6भातफेरी- ?वजावंदन- सभा- भाषणे- वंदे मातरमचे 

जय घोष व ;यानंतर सभा िवसज�न असा िनयिमत काय�=म असे. वैयिHक स;या�ह चळवळीदरJयान येव0याचे 

~ी. पांडुरंग आपटे गMुजी यांनी २९ जनू, १९४१ रोजी िवनय मंिदरात शांतता सेवादलाची �थापना कVन िज05ात 
आदश� घालून िदला. या सेवादलामाफ� त िविवध काय�=मांचे आयोजन होत असे.८२ यादरJयान नािशक शहरात 

खादी 6चारिवषयक िविवध 6योग राबिवले गलेे. ;याम?ये 6ामUुयाने SयाUयाने, सूतकताई काय�=म, खादी िव=L 
अशा मा?यमातून देशकाया�6तीचा आदरभाव SयH केला गेला. ;याच6माणे लोकमा_य िटळक प:ुयितथी,८३ 

महा;मा गांधी जयंती८४यांसारखे रा*+ीय उ;सवही िठकिठकाणी उ;साहात साजरे झाले. वैयिHक स;या�ह 

चळवळीदरJयान डॉ. गंगाराम भRेूकर यांनी िस_नर व बागलाण तालुeयातील संपणू� गावे िपंजनू शेतकbयांना 

;या@या अिधकारांची, हeकांची, द*ुकाळी पPरि�थतीची आिण ;यामधील सरकार@या भिूमकेची जाणीव कVन 
िदली.८५याचदरJयान ~ी. रामचं� दामोदर पÀनाभी यांनी (१० नोSहW., १९४१) वैयिHक स;या�ह पकुाVन 

नािशककरांपढेु आदश� उभा केला.८६मालेगाव येथे ~ी. केशवलाल दगडूसा गजुराथी यां@या पढुाकाराने रा*+ीय 

सेवादलाची �थापना (१५ नोSहWबर, १९४१) झाली.८७तरJहसVळ येथे ~ी. पनुमचंद शहा यांची Sयापारी 

बांधवांसाठीची सभा रचना;मक काया�ला 6ेरणादायी ठरली.८८ अशा 6कारे नािशक िज0हाभरात िविवध 

मा?यमांTारे सरकार िवरोधात जनमत चेतिवले गेले.  
नािशक िज��ातील स@याही : 

 नािशक िज05ातील वैयिHक स;या�ह चळवळीत सहभागी झालेले �वातं�य सैिनक- ~ी. लखमीचंद 

रामचं� आबड, ~ी. दRाDय गोिवंद कुलकणp, ~ी. राजाराम िभकाजी कुलकणp, सौ. ल�मीबाई बापरूाव 

कुलकणp, ~ी. रघनुाथ हरी ग�े वकLल, ~ी. रामचं� संभाजी गवारे, मकंुुद रंगनाथ गजुराथी, ~ी. 6भाकर Dंबक 

गोसावी, ~ी. जयराम ता;याजी चSहाण, ~ी. शंकर रघनुाथ चं�ाDेय, ~ी. िभकाजी रामचं� जाधव, ~ी. गोिवंद 

गणेश जोशी, ~ी. Dंबक फुला ठोके, ~ी. िभका मालजी ठोके पाटील, ~ी. िभमाजी बवुा Dंबकराज, ~ी. गोिवंद हरी 

देशपांडे, ~ी. वसंतराव नारायणराव नाईक, ~ी. रामाचाय� दामोदराचाय� पÀनाभी, ~ी. िवwनाथ िचमाजी पवार, ~ी. 

अमतृ पांडू पाटील, ~ी. नानाजी भाऊ पाटील, ~ी. वाV िभवसन पाटील, ~ी. सजन राघो पाटील, ~ी. जग_नाथ 

रामनाथ पारीख, ~ी. जग_नाथ महादेव पैठणकर, ~ी. दRाDय नरहर बवi, ~ी. बापरूाव कािशनाथ भावसार, ~ी. 
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वामन गंगाधर यादp, ~ी. गोपीनाथ शंकर लचके, ~ी. कािशनाथ पMुषोRम वैशंपायन, ~ी. केशवलाल दगडूसा 

शहा, सौ. मालतीबाई पांडुरंग सबनीस, मनुशी असगरअली हकLम, ~ी. भाऊसाहबे सखाराम िहरे, ~ी. ~ीसागर 

~ीधर धvडोपंत या देशभHांनी िQिटश सरकार@या य#ुनीतीला तसेच महाय#ुाला सहकाय� न कर:याचे आवाहन 
कVन गांधीजO@या सूचने6माणे वैयिHक स;या�ह पकुारला.८९ अशा 6कारे, वैयिHक स;या�ह चळवळीत 

नािशक िज05ातील अनेक देशभHांनी िहरीरीने भाग घेतला. ;यांनी 6भातफेरी, ?वजावंदन, सभा, बैठका, 

सूतकताई, खादी 6चार-िव=L, रा*+ीय उ;सव व रा*+ीय स<ाह साजरे कVन अनेक काय�=मांTारे समाजात 

�वातं�याचे व देशभHLचे िवचार पोहचिवले.  
छोडो भारत आंदोलन : 

 गांधीजOनी वैयिHक स;या�ह चळवळी@या मा?यमातून भारतीय जनमनाची �वातं�यिवषयक चाचपणी 

के0यामळेु यानंतरचा संघष� हा अंितम ठरणार, अशी ;यांची खाDी पटली. Jहणनूच ;यांनी सबंध देशवासीयांना 

�वातं�यासाठी या लढ्यात 6ाणपणाला लावनू ‘करो या मरो’चा, ‘Do or Die’चा संदेश िदला.  

मुंबई अिधवेशनात पाPरत झाले0या ‘छोडो भारत’ ठरावामळेु सरकार काँ�ेस पढुाbयांशी तडजोड करेल असा 

अंदाज असताना सरकारने ;याचिदवशी म?यराDीपासून काँ�ेस पढुाbयांचे अटकसD सुV कVन सव�D िमरवणकू 

बंदी, लाठीकाठी, ह;यार बंदी, संचारबंदी, जमावबंदी अशा 6कारचे आदेश काढून आगामी आंदोलन िचरड:यास 

सुMवात केली. या आदेशांचे पालन न करणाbयांवर पोलीस बेभान लाठीमार कVन कैदेत टाकून िकंवा ;यांची 

संपRी ज< कVन िशkाही कV लागले. यावेळी काँ�से@या एका गटाने भिूमगत राह�न िविवध काय�=मांचे 

आयोजन केले. ह े भिूमगत काय�=म Jहणजे समाजात देशकाया�िवषयी िवचार मांडून, जनतेला िवwासात घेवनू 

;यांना या आंदोलनात समािव� कVन घेण,े ह ेहोते. या सव� काया�त ~ी. जय6काश नारायण, अMणा असफअली, 

अ@यतुराव पटवध�न यांसारखी मंडळी भिूमगत राह�न नेत;ृव कV लागली तर �थािनक पातळीवर �थािनक 

काय�क;याEना या लढ्याचे नेत;ृव िमळाले.९० 
चळवळीचे �व6प:  

 देशभर व महारा*+भर या लढ्याचे �वVप व तपशीलही सामा_यपणे समानच होता. या काळातील घातपाती 

कृ;यांचा तपशील तर देशभर एक सारखाच होता. िनरोधने, कायदेभंग कVन काढले0या िमरवणकुL, टेिलफोन व 

तारायंD यां@या तारा तोडणे, रे0वेचे पलू व Vळ यांचा नाश करणे, रे0वेत धोeयाची साखळी ओढून रे0वे थांबवणे, 

िवनाितकLट 6वास करण,े सरकारी कचेbया व पोलीस ठाणे यांची जाळपोळ करणे, सरकारी नोकरांना राजीनामा 

दे:यास भाग पाडणे, सरकारी पPरसरात बॉJबचे �फोट करणे, वारंवार िमरवणकुL काढून, हरताळ पाळणे, 6चंड 

समदुायाने कायदेभंग करणे, ग<ुपणे छापखाना चालवण,े सरकारी खिजना लुटणे, सरकारला सामील लोकांशी 
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असहकार करण,े इ;यादी 6कारचे काय�=म या आंदोलनात समािव� होते. सरकारने पकड वॉरंट काढ0यानंतर 

भिूमगत झाले0या व ग<ुपणे िदवसा व िवशेषतः राDीबेराDी संचार करणाbया काँ�ेस काय�क;याE@या आदेशाने ही 

सव� कृ;ये घडत होती. काँ�से काय�कतi चळवळीचे आदेश छापनू िकंवा टंकिलिखत 6ती काढून बलेुटीन िकंवा 

ह�तपDकां@या �वVपात वाटप करीत. अशा 6कार@या घटना नािशक िज05ात वारंवार घडून जनतेने 

िठकिठकाणी कायदेभंग कVन सरकारी यंDणलेा जेरीस आण:याचा 6य;न केला.९१ 

 ‘छोडो भारत’चा ठराव मंजरू झा0याबरोबर अनेक काँ�ेस पढुाb यांना अटक झा0याने संपणू� देशभर 

चळवळीचा भडका उडाला व जनता संघषा�ला स.ज होऊन िमळेल ;या मागा�ने सरकारी यंDणेचा िव?वंस कV 

लागली. यादरJयान देशभर सरकारी यंDणेची मोठी हानी झाली. शाळा-कॉलेज@या तMण िव}ा�याEनी सरकारी 

शाळा, कॉलेज बंद पाडले, िठकिठकाणी घातपाता@या घटना घड0या. अनेक वRृपDांतून या घातपाता@या बातJया 

6िस# होऊ लाग0या व ;यातून इतरांनाही देशकाया�चे माग�दश�न िमळू लागले. पPरणामी सरकारने या बातमीपDांवर 

व वRृपDांवर आंदोलना@या बातJया छाप:यावर बंदी घातली. यादरJयान काँ�से@या भिूमगत पढुाbयांनी बैठक 

घेऊन बारा कलमी योजना आखनू ही देशभर अगदी खेड्यापाड्यापयEत पोहोचव:याची Sयव�था केली. 

यादरJयानच ~ी. िकशोरीलाल मशVवाला यांनी देखील ‘हPरजन’ वRृपDांTारे संघषा�;मक मागाEचे देशवािसयांना 

माग�दश�न केले व या एकंदर पPरि�थती@या पPरणाम �वVप ऑग�ट =ांती@या सुMवातीपासून पढुील चार सहा 

मिहने अशा िहसंक घटना वाढत गे0या, पढेु माD या घटनांची ती�ता कमी होवनू आंदोलन दसुbया टGGयात 

पोहचले.९२  

नािशक िज��ातील छोडो भारत आंदोलनाची सु)वात:  

०९ ऑग�ट रोजी देशभर झाले0या काँ�ेस पढुाbयां@या अटकेची बातमी वाbयासारखी देशभर पसरली. ;यामळेु 

संपणू� देशाचे वातावरण ढवळून िनघाले. देशभर सभा, मोचi, िनदश�ने होऊ लागली. मUुय Jहणजे या सवाEवर 

सरकारने बंदी घातलेली असूनही मोठ्या 6माणात िनदश�न होवनू िहसंक घटना घडू लाग0या. सामा_य जनता 

र�;यावर उतVन काँ�ेस पढुाbयां@या अटकेचा िनषेध कV लागली. नािशक िज05ात देखील अशा 6कार@या 

अनेक घटना घड0या. काँ�से पढुाbयां@या अटकेची बातमी नािशकला येऊन धडकताच िव}ा�याEनी नािशक 

शहरातून मोचा�चे आयोजन केले. हा मोचा� शहरा@या म?यभागातून ‘महा;मा गांधी कL जय’, ‘भारत माता कL 

जय’, ‘छोडो भारत’ अशा घोषणा देत असताना पोिलसांनी मो@या�वर लाठीमार कVन मोचा�ला परतवनू लावले. 

तरीदेखील काही िठकाणी अशा 6कारचे मोचi िनघाले. ;यामळेु पोिलसांनी मोचा�@या 6ितिनधीला अटक केली. 

पPरणामी थोड्याच वेळात अचानक शहरातून अनेक लोक एकD आले व ;यांनी देशभHां@या िवजया@या घोषणा 

देऊन पोिलसांना न जमुानता मोचा�चे आयोजन केले. यादरJयान पोलीस व नागPरकांम?ये झालेला संघष� 
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सोडिव:यासाठी �वतः नािशकचे िज0हािधकारी व पोिलस 6मखुांना घटना�थळी पोहचावे लागले.९३ 

 अशा 6कारचे मोचi व देशकाया�@या घटना िज0हाभरात अनेक िठकाणी घडत हो;या. यावर उपाय Jहणनू 

िज0हािधकारी जे. बथु यांनी िज05ातील काँ�ेस पढुाb यांना अटक कर:याचे ठरिवले. याबरोबरच ;यांनी कलम 

१२९ व कलम २६ लाग ू कVन नागPरकांना सभा, बैठकL, मोचi, िनदश�ने यावर बंदी घातली. असे असले तरी 

नािशक िज05ातील आंदोलनाचा उ;साह िदवसWिदवस वाढत गलेा.९४  

िज05ातील पPरि�थती िनयंDणात ठेव:यासाठी नािशकह�न मुंबई अिधवेशनाला गलेे0या पढुाbयांना (~ी. गोपाळ 

हरी देशपांडे व दRाDय शंकर पोतनीस) नािशकरोड रे0वे�टेशनवरच अटक कर:यात आली. ;यामळेु अ}ाप अटक 

न झालेले ~ी. रघनुाथ हरी ग� ेउफ�  दादासाहबे ग�े यांनी नािशकम?ये पोहोच0यानंतर लागलीच जाहीर सभा घवेनू, 

या सभेत नािशककरांना ‘छोडो भारत’ आंदोलनाची मािहती िदली व या आदंोलनाम?ये सहभागी हो:याचे 

आवाहनही केले. या सभेदरJयान नागPरक व पोिलसांत संघष� होवनू बराच गvधळ उडाला, पPरणामी दादासाहबे 

ग�े, डॉ. खािडलकर व ~ी. आर.एन.  चौधरी यांना अटक कर:यात आली. ;यामळेु नािशकमधील इतर काय�कतi 

व पढुारी सतक�  होऊन देशकाय� सुM ठेव:या@या उjशेाने ता;काळ भिूमगत झाले. ;यामळेु िज0हािधकारी जे. बथु 

यांनी गहृिवभागाला पाठवले0या पDाम?ये पढुील मजकूर आढळतो. ‘I tried to get hold of some local 

leaders to talk about the Panchavati disturbances yesterday, but out of eight called only one 

could be found. The rest had gone to earth!’95  

 अशा 6कारे, नािशक शहरातून िज0हाभरात छोडो भारत आंदोलनाचे लोण पसM लागले व ;यातूनच पढेु 

िज05ात चळवळीला पोषक व परूक वातावरण िनमा�ण झाले.  

०९ ऑग�ट रोजी ~ी. बी. एम. भावसार यांनी मालेगाव शहरातून 6चंड मोचा� काढला. ;यांनी यावेळी सभाबंदीचा 

आदेश मोडून नागPरकांना �वदेशी वापराचे व �वातं�य चळवळीत सहभागी हो:याचेही आवाहन केले. सरकारी 

आदेशाचे उ0लंघन के0या6करणी ~ी. भावसार यांना अटक होवनू एक वष� कारावासाची िशkा देखील झाली.९६ 

अशाच 6कारचा भSय मोचा� १० ऑग�ट रोजी िस_नर यथेे िनघाला. यावेळी झाले0या सभेत ~ी. मारवाडी व ~ी. 

जी. एम. िशंपी यांनी सरकारिवरोधी भाषण केले. ;यामळेु या दो_ही पढुाbयांना अटक झाली. माD ;याचे पPरणाम 

�वVप िस_नरम?ये नागPरक व पोिलसांम?ये बराच संघष� झाला. ;याम?ये एक पोिलस उपिनरीkकासह पाच 

पोलीस िशपाई जखमी झाले. संत< जमावाने यावेळी पोलीस चौकLची मोडतोडही केली.९७ अशा 6कार@या घटना 

िज0हाभरात होऊ लाग0या. येव0याम?ये सरकारिवरोधी भाषण के0यामळेु आपटे गMुजOना अटक कर:यात आली 

तर भगरूम?य े देखील अशाच 6कारे मोचा�चे आयोजन झाले. भगरू पPरसरातील पPरि�थती हाताबाहरे जाऊ नये, 

Jहणनू देवळाली येथे एक सैिनकL तुकडी तैनात कर:यात आली तसेच �थािनक पढुाbयांना पोिलसांनी अटकही 
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केली.९८ अशा 6कारे, सरकार दडपशाही करत असले तरी नािशक शहराबरोबरच संपणू� िज0हाभरात इ�ंज 

सरकारिवM# िनषेध सभा, मोचi, िनदश�ने होवनू िठकिठकाणी जनता व पोिलसांम?ये संघष� होव ूलागले. यादरJयान 

अनेक िठकाणी िवदेशी कापडा@या होmया देखील झा0या तर भगरूसारUया िठकाणी �वयंसेवकांनी जेलभरो 

आंदोलन केले. िस_नर पPरसराम?ये यादरJयान अनेक िठकाणी टेिलफोन@या तारा तोडून सरकारी यDंणे@या 

दळणवळणाची साधने न� कर:यात आली तसेच सरकारी काया�लय, कचेbया, अिधकाbयांचे बंगले 

यावरही दगडफेक झाली. ह ेिचD �थािनक पातळीवरील असले तरी देशभर याकाळात अशाच घटना घडत हो;या.    

अशा 6कारे, नािशक िज05ातील राजकLय वातावरण तापलेले असताना भगरूसारUया िठकाणी काही 

�वयसेंवकांनी अिहसंा;मक स;या�ह कVन गांधीजO@या जयघोषात �वतःला अटक कVन घेतली तर िज05ातील 

बbयाच िठकाणी जनतेचा सरकारी यंDणेशी संघष� देखील होऊ लागला.यावेळी िस_नरमधील एक िमरवणकुLला 

पोिलसांनी अटकाव केला असता लोकांनी संबंिधत पोिलसा@या हाताम?ये ितरंगा ?वज देऊन िमरवणकू पार 

पाडली. कळवण येथे सरकारी कचेरीवर मोठे िनदश�ने कर:यात आली. तसेच या तालुeयात िठकिठकाणी सरकारी 

यंDणेचा संपक�  व दळणवळणही न� कर:यात आले.सरकारी यंDणेला गाफLल ठेव:यासाठी व देशकाय� Sयवि�थत 

पार पाड:यासाठी यावेळी ग<ुपणे कॉ�ंेसचे बलेुटीन वाटून तMणांना देशकाया�चे आवाहन कर:यात आले.अशा 

6कारे, या चळवळीदरJयान िज0हाभरातील वातावरण देशभHLने 6ेPरत होवनू िज05ात काही िठकाणी शांतते@या 

मागा�ने तर काही िठकाणी आ=मकपणे जनतेने देशकाया�त भाग घेत0याचे िदसून येते.९९ 

 छोडो भारत आंदोलना@या सुMवातीपासूनच नािशक िज05ातील वातावरण तापलेले होते. सरकारी यंDणा 

केवळ संशयावVन सव�सामा_यांना अटक कV लागली होती. असे असले तरी एकंदर या वातावरणातून लkात 

येणारी बाब Jहणजे समाजातील सव�च घटक या अंितम लढ्यासाठी तयार होवनू िज05ाभरात अनेक िठकाणी 

सभा, मोचi होऊन सरकारिवरोधी िनदश�ने देखील झाली. या काळात केवळ सामा_य जनताच सरकारचे िनयम 

मोडत नSहती तर बरेच सरकारी अिधकारी देखील जनतेला 6;यk-अ6;यkपपणे मदत करीत होते. याकाळात 

बbयाच अिधकाbयांनी आप0या नोकरीचे राजीनामे देखील िदले होते.  

 मालेगावम?ये या चळवळीला उRेजन दे:यासाठी ~ी. भाऊसाहबे िहरे, ~ी. केशवलाल दगडूसा शहा, 

वकLल ही पढुारी मंडळी काय�रत होती. .याचे पPरणाम �वVप ;यांना अटक होऊन िशkाही झाली. या काळात 

मालेगावम?ये जंगल स;या�हाचे आयोजनही होऊ लागले तसेच अनेक शाळांमधील सरकारी िशkकांना शाळा 

बंद कर:यासाठी आवाहन देखील होव ू लागले.१०० िदंडोरी येथे देखील ~ी. नरवाडकर यांनी  आंदोलनासाठी 

पाw�भमूी तयार केली. या काया�त ~ी. भंडारी व ~ी. िकसन दौलतराव बोरा या मंडळOनी भिूमगत काय� कVन 

देशभHLपर संदेश जनमानसात पोहोचिवले.१०१ हचे काय� इगतपरुी तालुeयात ~ी. लालचंद मळुचंद पारख यांनी 
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केले. ;यामळेु ;यांना अटक होऊन िशkा देखील झाली. िनफाड तालुeयाम?ये भिूमगत काय� के0याबjल ~ी. 

भैVलाल दगडूसा बरिडया यांना तुMंगवास भोगावा लागला.१०२ अशा 6कारे िज05ा@या अनेक िठकाणी व 

तालुeया@या मह�वा@या शहरांत सरकारी यंDणेवर दबाव आणला गलेा. िनफाडम?ये झाले0या सभेत पोलीस व 

जनतेम?ये बराच संघष� होवनू अनेक िठकाणी परदेशी कापडा@या व कपड्यां@या होmया देखील पेटिव0या गे0या. 

यादरJयान िनफाड येथे मामलेदार कचेरी जाळ:याचा देखील 6य;न झाला. नािशक िज05ात भिूमगत काय� 

करणाbया मंडळीत ~ी. वसंतराव नारायणराव नाईक ह ेिठकिठकाणी सभा घेऊन भिूमगतांना माग�दश�न करीत होते. 

;यांना देखील नांदगावम?य े झाले0या एका सभेत सरकारिवरोधी भाषण के0याबjल अटक कर:यात आली व 

तुMंगात टाक:यात आले.१०३ सरकारी यंDणा अशा 6कारे �थािनक पढुाbयांना अटक कV लाग0याने नाशकातील 

बbयाच मंडळOनी भिूमगत होऊन िज05ाभर आपले काय� सुV ठेवले व ;याचे पPरणाम �वVप रा*+ीय 

पातळीवरील चळवळीचे पडसाद 6ादेिशक पातळीवर व नािशक िज05ा@या �थािनक पातळीवर देखील उमटले 

जाऊ लागले. यावेळी �थािनक पातळीवरील संपणू� चळवळीचे नेत;ृव �थािनक पढुाbयांनी अगदी खंबीरपणे पार 

पाडले. ;यामळेु नािशक िज05ातील चळवळीला चांगला उ;साह आला व ;यावर िनयंDणासाठी सरकारला 

नािशक िज05ात िठकिठकाणी पोिलसांबरोबरच सैिनकां@या तुकड्या देखील तैनात कराSया लाग0या.१०४  

                पढुील काही काळातच छोडो भारत चळवळीचे दसुरे पव� सुM झाले, .याम?ये भिूमगत काया�ला मह;व 

होते. 6;येk काय� करताना सरकारकडून पकडले जा:याची शeयता अस0याने बरीच मंडळी यावेळी भिूमगत 

काया�तून देशसेवा कV लागली. देशकाया�@या बातJया 6साPरत कर:यासाठी सायeलो�टाईल पDके, ह�तिलिखते 

यांचेही वाटप ही मंडळी कV लागली. अथा�त सामा_य जनतेला नeकL काय करावे?, काय कV नये? याचे 

माग�दश�न ;यातून िमळू लागले. अशा 6कारची पDके िज05ातील 6मखु शहरांत, हमर�;यावर वाटप केली जाव ू

लागली. ही पDके वाट:यात शाळकरी, तMण मलेु यांचा अिधक भरणा असे. मालेगावातील काही िव}ा�याEनी तर 

मोचा� काढून परदेशी कापड, टोGया, कोट जमा कVन सरकारिवरोधी िनदश�ने केली व रा*+पMुषांचा जयघोषात 

संपणू� पPरसर दमुदमुनू टाकला. अशा 6कार@या घटना व घातपाता@या घटना 5ा इतर तMणांना माग�दश�क ठरत. 

;यामळेुच नािशकचे िज0हािधकारी जे. बथु गहृसिचवांना आप0या अहवालात, ‘Rumors may easily be 

more dangerous then the factual news of the sort that was freely published.’ असे नमदू 

करतात.105 

 अशा 6कारे नािशक िज05ातील वातावरण ह े देशकाया�ला परूक होते. िज0हाभरात मोचा�, सभा, िनदश�ने 

होत होती. �वातं�यकाया�तील जनतेचा सहभाग िदवसWिदवस वाढत चालला होता व हा जनआंदोलनाचा 6वाह 

शहराकडून गावाकडे, खेड्यांकडे व खेड्यांकडून प_ुहा शहराकडे सतत सुV होता.१०६ 
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नािशक िज��ातील घातपाता(या घटना: 

 छोडो भारत आंदोलनातील सभा, मोचi व िनदश�ने यांचे सD संपनू आता रा*+ीय, 6ादेिशक पातळीवरील 

घातपाताचे सD नािशकसारUया िज0हा पातळीवर येऊन पोहोचले. यादरJयान सरकारी कम�चारी, अिधकाbयांना 

आप0या पदावVन राजीनामा दे:याचे आवाहन होवनू इ�ंजी अिधकाbयांना ‘Q’ for Quit India’ अशा 6कारचे 

पDके पाठिवली जाव ू लागली.१०७ आता ह े सD घातपाताकडे वळून िज0हाभरात अनेक िठकाणी टेिलफोन@या 

तारा तोडून, खांब उ?व�त कVन, पो�ट ऑिफसवर ह0ले कVन, पDपेट्या व पDा@या िपशSया पळवनू 

घातपातासारUया घटनांकडे वळले. यादरJयान मालेगावम?ये एका सरकारी शाळेची मोडतोड कVन अनेक व�त ू

जाळ:यात आ0या, चांदवड व िस_नर तालुeयात पो�टा@या पेट्या पळिव:यात आ0या. येवला, बागलाण व 

नािशक तालुeयात मोठ्या 6माणात टेिलफोन@या तारा व खांब तोड:यात आले. घोटीसारUया िठकाणी 

रे0वे�थानकावर घातपाताचे 6य;न झाले तर इगतपरुी पPरसरात रे0वे उडिव:याचा 6य;न झाला. चांदवडम?य े

मामलेदारांचा टांगा ;यां@या समkच जाळ:यात आला. ;याच6माण े चांदवड मोटर �टÊडवर हातबॉJबचा �फोट 

कर:यात आला.१०८ 

 अशा 6कारे नािशक िज05ातील जनता आता अंितम संघषा�ला तयार झाली होती. नािशक िज05ातील 

िविवध काय�=मात नािशक शहरातील मिहला देखील आघाडीवर हो;या. ;यांनी अनेक वेळा मोचi काढून 

सरकारचा िनषेध कVन ‘महा;मा गांधी कL जय’ ‘वंदे मातरम’, अशा घोषणा देऊन अनेक िठकाणी यश�वी 

मोचा�चे आयोजनही केले.१०९ 

 अशा 6कारे हा काळ सव�सामा_यांसाठी खरोखरच कृती6वण काळ होता. देशभर द*ुकाळ, अ_नटंचाई, 

अथ�Sयव�थेत नानेटंचाई, िवदेशी आ=मणाची भीती, यामळेु भारताला �वातं�य िमळवनू दे:यासाठी शहरातील व 

खेड्यातीलही जनता र�;यावर उतV लागली.  

 यादरJयान रा*+ीय व 6ादेिशक पातळीवर होणाbया पढुाbयां@या अटकसDाचे ती� पडसाद नािशक 

िज0हाभरातून उमटू लागले. सोबतच ‘गांधी जयंती उ;सव’ व ‘गांधी जयंती स<ाह’ यांसारखे उ;सवही िज05ात 

उ;साहात साजरे कर:यात येव ू लागले. गांधी जयंती स<ाहात नािशक िज05ात कोणतीही घातपाताची घटना 

घडली नाही तर यादरJयान िज05ात िठकिठकाणी 6भात फेरी काढून गांधीजO@या जयघोषात तMण मंडळी, 

मिहलावग� गांधीजO 6ितचा आदर व ;यां@या िवचारांचा 6चार 6सार कV लागली व या सव� मा?यमातून 

देशकाया�चे िवचार 6साPरत होव ू लागली. ;यानंतर पढेु अनेक िठकाणी ?वजवंदन, िमरवणकुL, 6भातफेbया, 

सायंफेbया होऊ लाग0या.११० या संपणू� घटना व घडामोडOचा सार हा िज0हाभरातील जनजागतृी हा तर होताच व 

;याहीपढेु या घटना व घडामोडOना एक मोठा अथ� होता व तो Jहणजे जनता आता �वातं�य6ा<ीसाठी आतुर झाली 
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होती.  

 पढेु कॉ�ंसे@या सचूनेनसुार िद. २६ जानेवारी १९४३ हा िदवस िज0हाभरात अनेक िठकाणी ‘�वातं�य िदन’ 

Jहणनू साजरा कर:यात आला. या िदवसासाठीचे �वतंD पDक छापनू ;याचे वाटपही कर:यात आले. या िदवशी 

काँ�ेस पढुाbयांनी झWडा उभाVन ;याचे वंदन कVन देशकाया�चे िवचार 6कट केले व या सवाEची सांगता 

�वातं�या@या 6ितzेचे वाचन कVन झाले.१११ 

 नािशक िज05ात अशा 6कारचे वातावरण असतानाच गांधीजOनी आगाखान पलेॅसम?य ेदीघ� उपोषण सुM 

के0याची बातमी आली. पPरणामी नािशक शहरात िमरवणकुा िनघनू गांधीजOिवषयी आदर व सरकार6ितचा Tषे 

6कट केला गेला तसेच िज0हाभरातील अनेक Sयापाbयांनी यादरJयान बंद पाळला. िस_नर, नािशक, मालेगाव, 

भगरू ;याच6माणे अनेक खेड्यात हरताळ पाळ:यात आले तर काही िठकाणी टेिलफोन@या तारा तोडून सरकारी 

मालमRेचे नकुसान कVन सरकारिवM#चा असंतोष SयH झाला.११२ यादरJयान गांधीजOची 6कृती खालाव0याने 

;यां@यािवषयी जनमानसात िचंता अिधकच वाढली. यादरJयान ;यां@या 6कृतीसाठी अनेक िठकाणी 6ाथ�ना सभा 

देखील झा0या. पढेु गांधीजO@या 6कृतीम?ये सुधारणा झा0याने नािशकम?ये प_ुहा चैत_याचे व उ;साहाचे 

वातावरण पसरले. नािशक िज05ात नािशक, येवला, मनमाड तसेच अनेक िठकाणी िव}ा�याEनी मोचi काढून 

महा;मा गांधीजOचा जयघोष कVन आपला आनंद SयH केला.११३ अशा 6कारे िज05ात आनंदाचे वातावरण 

पसरताच िज0हािधकारी जे. बथु यांनी देखील गांधीजOचे उपोषण संप0यानंतर सुटकेचा wास टाकला. ते आप0या 

गोपनीय अहवालात िलिहतात, ‘After the tension of Gandhi’s fast the general feeling is now 

relaxed.’114 

 अशा 6कारे,नािशक िज05ातील जनसमहुाने छोडो भारत आंदोलनात आप0या वाट्याला आलेले काय� 

अगदी नेटाने के0याचे िदसून येते. ;यासाठी ;यांनी सभा, मोचi, आंदोलने, िनदश�ने कVन देशकाया�चा 6चार व 

6सारासाठी ग<ुकाय�ही सुVच ठेवले.  
स ांतराकडे वाटचाल व �वातं�य:ाEी :   

  ६ मे १९४४ रोजी लॉड� वेSहले यांनी महा;मा गांधीजOची 6कृती@या कारणाने कैदेतून सुटका केली व पढेु 

जनू १९४५ म?ये कॉ�ंेस@या अनेक पढुाb यांना देखील बंधमHु केले. खbया अथा�ने देशातील पPरि�थती आता 

शांत होवनू राजकLय वाटाघाटी सुV झा0या. यावेळी दसुरे महाय#ु संपनू ;याम?य े िवजयी झाले0या इ�ंलंडम?ये 

6चंड िवR व जीिवत हानी झा0यामळेु िवजय महो;सव साजरा कर:याचेही Dाण रािहले नाही. याबरोबरच 

भारतातील �वातं�यासाठीचे रा*+Sयापी आंदोलने, =ांितकारकां@या सशn चळवळी, आझाद िहदं सेनेचा सशn 

लढा, या संपणू� घटना व घडामोडOचा पPरणाम होवनू भारतातील िQिटश सRेचा पाया िखळिखळा झाला व 
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;याचीच फल~तुी Jहणजे िद. १५ ऑग�ट १९४७ रोजी देशाला �वातं�य िमळाले. यावेळी भारताचे पिहले 

पंत6धान पंिडत जवाहरलाल नेहV यांनी ‘िनयतीशी करार’ ह े जग6िस# भाषण कVन संपणू� भारतीयांना 

�वातं�या@या शभु@ेछा िद0या. देशभरात िठकिठकाणी ?वजावंदन होवनू �वातं�याचा उ;सव मोठ्या हषÎ0हासात 

साजरा कर:यात आला. नािशकम?ये ~ी. रघनुाथ हरी ग�े उफ�  दादासाहबे ग�े यां@या ह�ते म?यराDी 

नगरपािलकेवर ितरंगी ?वज मोठ्या उ;साहात फडकिव:यात आला.११५ िज0हाभरात अशा 6कारचे काय�=म 

िठकिठकाणी झाले.  

 थोडeयात, भारताला िमळालेले �वातं�य ह े केवळ योगायोग नSहते तर ;यासाठी अनेकांना आप0या 

6ाणाची आहgती }ावी लागली होती. आधिुनक काळा@या सुMवातीला .या6माण े �वातं�य6ा<ीसाठी भारतीय 

�वातं�यलढा हा रा*+ीय पातळीवर पायाभरणी, =ांितपव�, िटळकयगु, गांधीपव�, �वातं�य6ा<ी या उतार-चढावा@या 

टGGयातून गेले. ;याच6माणे �थािनक पातळीवरील नािशक िज05ातील �वातं�य आंदोलनही कमी अिधक 

6माणात या टGGयांतून गेले. दरJयान@या काळात नािशक िज05ातील शेतकरी आंदोलने, कामगार चळवळी, 

समतेसाठीचे लढे मह;वपणू� ठरले. �वातं�यलढ्या@या या उप6वाहांनी �वातं�यलढ्याला अिधकची धार व 

जनाधार देवनू ती� बनिव:याचे काय� केले. अथा�त, पारतं�या@या 6दीघ� अंधारातून भारताचे �वातं�य उदयाला 

आले. याम?य ेसबंध भारतीयांनी आपला �वाथ�;याग कVन एकजटुीने, एक िदलाने एकD येऊन मोठा संघष� िदला. 

अथा�त, ही �वातं�य6ा<ी �वातं�यसैिनकां@या संघषा�ची व संपणू� ;यागाची फल~तुी होती. 
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शरद पाट�ल यांचा माफुआ �वचार�वाह : आ�दवासीं�या सामािजक व �ामीण चौकट�चा अ�यास. 
 

डॉ. "ीहर� रामच#ं थोरवत 

डॉ. �वजय �बडकर महा�व�यालय, अभोणे,  

ता. कळवण, िज. ना�शक 

 

�ा'ता�वक 

 इ.स. १९५० पासनू इ.स. १९७० पय$त आंबेडकरांकड े �वशेष ल( गेले नाह*, कारण इ+तहास 

लेखनावर रा-.वाद* आ0ण मा1स2वा�यांचा 4भाव होता. रा-.वाद* आ0ण मा1स2वा�यांनी जाती 

6यव7थेकडे दलु2( केले. दो:ह* 4वाहांकडे भारतीय इ+तहासामधील जातींची भ�ूमका, अवण2 

आ<दवासींकडे आ0ण तळागाळातील व=ंचत जातींकडे व >यां?या सम7याकडे पाह@यासाठB वेळ 

न6हता. काल2 मा1स2, महा>मा फुले आ0ण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां?या ताि>वक �वचारांचे पDर4ेEय 

आ<दवासीं?या अFयासासाठB उपयु1त ठरते. या आधारे आ<दवासी समाजाचा अFयास आकलनाचा 

गाभा अ=धक वा7तवाशी जवळीकता साधतो. महा>मा फुले आ0ण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 

भारतीय समाजाचा जेवढा खोलवर �वचार केला तेवढा कोणीह* केला नाह*. 

शरद पाट*ल यांचा माफुआ �वचार4वाह 

 आजतागायत भारता?या इ+तहासाचे व7तु+न-ट आकलन कर@यात मा1स2वा�यांना बJयापकैL 

यश आले आहे. परंतु >यां?या ऐ+तहा�सक अ=धभौ+तकवादाचे 7वOप एक�वाह� रा<हले आहे. काल2 

मा1स2ने वग2वादाची मांडणी केल*, परंतु जाती6यव7थेला >यात 7थान न6हत.े जाती6यव7थेचा प<हला 

आघात 6यि1त7वातंQयावर होता. मा1स2?या वग2वादात 6यि1त7वातंQयाला 7थान नाह*, >यात सारा 

भर कामगार वगा2?या हुकुमशाह*वर आहे. हुकुमशाह* मग ती कामगारांची असो Rकं6हा भांडवलदारांची 

>यात जा+त6यव7था न-ट होऊ शकत नाह*. मा1स2वादात समता आहे आ0ण बधंतुाह* आहे, परंतु 

7वातंQय नाह*. 7वातंQयाअभावी येथे (भारतात) पDरवत2न श1य नाह*, हे बाबासाहेब आंबेडकरां?या 

�वचारांचे सार आहे.
१  

 आ<दवासी समाज आज <हदं ूसमाजाचा भाग Tहणनू 6यवहार करतो. सहािजकच <हदं ूधमा$तग2त 

जात अि7मतेचे असलेले बधं हा समाज 7वीकारतो. आ<दवासी समाजातील काह* घटकांनी हे 
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अि7मतेचे बधं झुगारलेले असले तर* आपVयाकडील आ<दवासीं?या बाबतीत माW हे आढळत नाह*. 

सामािजक आ0ण Xामीण इ+तहास अFयासा?या चौकट*त >याचा सYैां+तक �वचार करावा लागतो. 

>यासदंभा2त परकLय व 7था+नक अFयास पYती?या 4वाह आकलनशी एकOप 6हावे लागते. 7था+नक 

अFयास पYतीम[ये वग2वाद* अ:वेषण पYतीला बहु4वाह* कर@यात शरद पाट*ल यांना यश आले 

आहे. >यांनी फुले-आंबेडकर यांची सांगड मा1स2वाद*२ 4वाहाशी घातला. काल2 मा1स2 हा हेगेल व अडम 

ि7मथ या दोघांचा �श-य होता. >याने हेगेलची ‘�व]वचेतना?या चतुराईची’ सकंVपना व ि7मथची 

‘अ_]य ह7त’ सकंVपना सामनाथ` मानून, वग2-लaया?या bपात cांतीचे त>>वdान 4>य(ात 

आणले.   

 ऐ+तहा�सक शोध घे@यासाठB शरद पाट*ल यांनी माफुआ अ:वेषण पYतीचे दालन उभारले.
३

 

>यांचे बहु4वाह* अ:वेषण हे वादा?या गुंतावfयात अडकले असVयाने, >यातून +नि]चत +न-कष2 

अ�याप बाहेर आले नाह*त. फुले-आंबेडकर* �वचारधारा Tहणजे सव2कष पDरवत2नाचे सपंणू2 शा7W 

आहे. हा �वचार कg h7थानी मांडून आ<दवासी समाजाचाचा इ+तहास �लह@यासाठB माफुआ �वचार4वाह 

उपयु1त ठरतो. आ<दवासी लोकांचा अFयास हा 4ामiुयाने सामािजक इ+तहासाचे 4मखु अगं आहे. या 

जाणीवेतून सामािजक इ+तहासाचे भान ठेवणे आव]यक आहे. सामािजक इ+तहास, jयाचा काह*वेळा 

'लोकांचा इ+तहास' (history of the people) Rकंवा 'तळातून इ+तहास' (history from below) असे 

वण2न केले जाते. 

 परंपरागत राजकLय इ+तहासाला पया2य Tहणनू सामािजक इ+तहास उदयास आला. आवडीची 

घ<टत ेआ0ण खोलवर bजलेVया आ=थ2क आ0ण सामािजक इ+तहास हे �व]वासा?या _-ट*ने इ+तहास 

पDरवत2नाचे 4ती+न=धक �वषय ठरले.
४सामािजक इ+तहास, jयाला अनेकदा नवीन सामािजक 

इ+तहास Tहटले जाते. ह* इ+तहासाची एक �व7ततृ शाखा आहे. जी सामा:य लोकां?या अनुभवांचा 

अFयास करते. हे �व�वानांम[ये इ.स. १९६० ते १९७०?या दशकात एक 4मखु वाढ*चे (ेW होत.े 

अजनूह* याचे इ+तहास �वभागांम[ये चांगले 4+त+न=ध>व केले जाते. सामािजक इ+तहास लेखनाची 

परंपरा मा1स2वाद* चौकट*त उ>तर मा1स2वादापय$त �वक�सत झाल*.५ मा1स2वाद 4भावातून सपंणू2 

जग आपले �वचार 4द�श2त कO लागले. महारा-.ात हा 4वाह व या 4वाहाबाहेर 7वतंW लेखन करणारे 
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�व�वान होते. याम[ये 7वतंW �वचारांचे Tहणनू आचाय2 जावडेकर, <द.के. बेडेकर, गं.बा. सरदार व 

डी.डी. कोसबंी यांचा �वचार केला जातो. जग, भारत व महारा-. या पDर4ेEयात मा1स2वादाचे 7वOप 

�भ:न रा<हले. 

 फुले-आंबेडकर चळवळ व >यांची महान �वचारधारा आ<दवासींना यशा?या �शखरावर नेणार* 

आहे. +तचा ताि>वक अ=ध-ठानावर �वचार कOन >यास मा1स2वादाची जोड दे@याची आव]यकता 

मह>वाची ठरते. भारतातील मा1स2वाद* वग2-लaयास मह>व देतात पण ते जा+त+नमु2लनास मह>व देत 

नाह*त. मा1स2वाद* एक4वाह* भौ+तकवाद* Oप बदलनू ते बहु4वाह* कर@यास तयार नाह*त. �शवाय 

>यांचा _-ट*कोन जाणीवेशी +नगडीत आहे. ई.एच. कार �ल<हतात कL, ‘इ+तहास Tहणजे जाणीवे?या 

जागतृीमळेु +नसगा2शी घडून आलेल* फारकत.’ परंतु आपणास येथे एक गो-ट ल(ात nयावी लागेल ती 

Tहणजे 6य1ती?या आ>मपर*(णाची बाजू मांडणे.  

मा)स*वादा�या मया*दा   

 आध+ुनको>तर काळात मा1स2वादा?या मया2दा दाखव@याचा 4य>न सbु झाला. �सoंमडं pाईड 

याने मा1स2?या �वचारला पाठबळ देऊन इ+तहासकाराला आ>मपर*(ण कर@यास 4व>ृत केले. 

मा1स2?या जाणीवे?या कqqया?या पल*कडे जाऊन नेणीवेचा कqपा उलघड@याचा �वचार >याने 

मांडला. अrाsमणी ऐ+तहा�सक भौ+तकवाद* अ:वेषण पYतीचे सामtयu देखील नेणीवेचा रह7यभेद 

करणे हेच आहे. इ+तहास आ0ण स7ंकृती?या �व�वध Oपांचे बाजार*करण करणे या गो-ट*पण उ>तर 

आध+ुनकवादात येतात. >यामळेु सां7कृ+तक सघंषा2ची �ममांसा उ>तर आध+ुनकवादात cम4ाqत 

बनVयाचे आढळते.  

 एडवड2 सदै यांनी मा1स2?या उ0णवा दाखवनू पि]चम व पवू2 या सदंभा2त ‘सां7कृ+तक वच27वाची’ 

सYैां+तक मांडणी केल*.६ फुकोने मांडलेल* स>ता 7थापनेमागील अनाम सबंधंाची साखळी देखील सदै 

यांनी नाकारल*.७ शासनामुळे स>ता +नमा2ण होत नाह*, हा फुकोचा �वचार सदै यांनी नाकारला. >यांनी 

पि]चमेकडील देशांची स>ताकां(ा ह* जाणीवपूव2क असणार* Rcया सांगतल*. पाि]चमा>यांनी पवूuला 

मकू, वषै+यक 7WीOपी, +नरंकुश, अताRक2 क आ0ण �वखडंीत असVयाचे Tहंटले आहे. मा1स2ने 

समाजाला केवळ दोनच धवुा2?या 7वbपात पहा@यास नकार <दला होता.८ आ<दवासीं?या 
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अFयासासाठB मा1स2चा उ>पादनाची साधने (Mode of Production) हे सWू 4भावी ठरते. परंतु >याची 

सांगड 7था+नक �वचार4वाहांशी जोडावी लागते. 

 एडवड2 सदै यांनी आपल* पाि]चमा>य व पौवा2>>य सां7कृ+तक सघंषा2ची मांडणी केलेल* आहे. 

उ>तर आध+ुनकवादाने इ+तहास आ0ण समाजशा7W यांना मोडीत काढून परुाण, �मथक आ0ण 

स7ंकृती?या अFयासाला मह>व <दले. >यापवू`?या आध+ुनकवादाने �वdान व ब�ुYवाद यांनाच धम2 

मानलेले होते. जाग+तक 7तरावर*ल �ममांसा रा-.*य 7तरावर पहाताना आ=थ2क <हतसबंधंाना अ=धक 

मह>व असते, हे [यानात nयावे लागेल. भारता?या बाबतीत �वचार करताना जाती-जमातीचे 

<हतसबंधं ल(ात nयावे लागतात. इ+तहास अFयासाची परूक अ:वेषण पYती 7वीकारताना पढु*ल 

मत ल(ात घेणे आव]यक आहे. वसतं आबाजी डहाके यां?या मतानुसार, ‘उ>तर आध+ुनकवाद, उ>तर 

वसाहतवाद समांतर काळात आंबेडकरवाद व देशीवाद यांची सYैां+तक मांडणी कOन, पा]?यात 

सां7कृ+तक bपसरणी तसेच देशी चातुव2@या2=ध-ठBत bपसरणीऐवजी वण2-जाती�वह*न असे 4+तOप 

या7थानी ठेवावे का? या 4]नाची स�व7तर चचा2 झाल* पा<हजे.
९  

 शरद पाट*ल यांनी अ]या 4कारची चचा2 केलेल* आहे. >यांची अrाsमणी अ:वेषण पYती ह* 

बहु4वाह* आहे. +त?या वापरामुळे आ<दवासी, द�लत, आ0ण इतर डा6या श1ती या rाsमणीकरणावर 

मात कO शकतात. आ<दवासी जमातीची 6याiया शरद पाट*ल यांनी, ‘उपजी�वकेपरु>या 

उ>पादनापय$त आलेVया जमाती अशी केल* आहे.’ या सीमारेषेवOन �पतसृ>ताक आ<दवासी जमाती व 

नवजात 7Wीस>ताक गण वरकड उ>पादनाकडे व �वषमतेकडे जातात.
१०

 या 4ाOपा6य+तDर1त इतर 

4ाOप देखील पाहावे लागेल. उदा. आ<दवासी समाजाचे Xामीण जीवन वा7तव. जे सामािजक 

इ+तहासाचा आधार घेऊन तपासवे लागते. 

आ�दवासीं�या सामािजक व �ामीण चौकट�चा अ�यास 

 आ<दवासी लोकांचा अFयास हा 4ामiुयाने Xामीण (Rural) भागाशी +नगडीत आहे. >यां?या 

आ=थ2क उYार*करणाचा माग2 शेतीवर +नधा2Dरत असतो. >यांचे शेतीचे अथ2शा7W भांडवल* 6यव7थेला 

पोषक असते. पाि]चमा>यां?या बाबतील Xामीण भागातील शेतीचे अथ2शा7W याचा �वचार करता 

इंoलडंमधील शेतीशी +नगडीत जीवन पहावे लागते. येथील सामािजक अगंाचे 7वOप पढु*ल 4माणे 
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अFयासलेले आढळते. 4ामiुयाने Xामीण इ+तहास सामािजक पDरमाण हाताळतो. जेरेमी बच2ड2 यांचे 

काम आध+ुनक इंoलडंमधील Xामीण इ+तहासा?या ि7थतीचे मVूयमापन करते. शेती?या आ=थ2क 

इ+तहासावर कg <hत असलेला जनुा वा सनातन 4वाह (ऑथyडॉ1स) Tहणनू ओळखला जातो. या 

इ+तहासलेखनाने ‘कृषी cांती’ पासनू इंoलडंमधील शेतीचे उ>पादन, उ>पादकता �सYी मोजमाप 

7प-ट कर@यात 4भावी 4गती केल*.११सनातन 4वाहा?या _-ट*कोणाला असतंु-ट परंपरेने आ6हान 

<दले. jयात कृषी 4गती?या सामािजक खचा2वर भर <दला गेला. �वशेषत: ब<ंद7तता, jयाने गर*ब 

भाडेकO शेतकJयांना जमीन सोड@यास भाग पाडले. अल*कडे, ‘Oरल <ह7.*’ या जन2लशी सबं=ंधत 

असलेल* एक नवीन 4वाह, कृषी बदला?या या कथनापासनू दरू गेला आहे. jयाने 6यापक सामािजक 

इ+तहास �वशद केला. 

 भारता?याXामीण �वशेषत: आ<दवासी भागातील शेती �वकास हा वग2 भेद आ0ण जात-जमात 

भेद यामधनू तपासावा लागतो. तरच आ<दवासीं?या सामािजक इ+तहासाची मीमांसा करणे सलुभ 

बनत.े इंoलडंमधील सामािजक अFयासाची परंपरा अल*कड?या इ+तहासलेखनात अलनु हॉRक:स?या 

अFयासात आढळते.  ते देखील >या?या पवू2सरु*ं4माणेच शेती आ0ण Xामीण भागा?या वाढ>या 

कालदोष (अनाcो+नि7टक) समीकरणामळेु �ववश ठरले. या अFयासकांनी Tहणजेच भगूोलशा7Wd 

आ0ण समाजशा7Wdांनी ‘Xामीण रमणीयते’?या कVपनेला स7ुथा�पत केले. >यांनी 

इ+तहासलेखना?या सयंोगाने, उपभोग आ0ण 4+त+न=ध>वाने वच27व असलेVया ‘उ>पादको>तर’ 

Xामीण भागाची सकंVपना �वक�सत केल*.   

 इंoलडंमधील सामािजक अFयासाची परंपरा अलुन हॉRक:सने सां=गतलेVया तीन परंपरां?या 

सदंभा2त मह>>वपणू2 ठरते.१२ एक Tहणजे, इ.स. १९५० पय$त उ>तरेकडील ‘नवीन Xामीण इ+तहास’ 

याकडे ल( कg h*त केले. ते चांगले कृषी भांडवलदार बन@याऐवजी, शेतकर* कुटंुब आ0ण समदुायावर 

जोर देणाJया पवू2औ�यो=गक भांडवलशाह* मVूयांना धOन रा<हले. Xामीण भागात लोकसiंया 

ि7थरता राखल*. दसुरे Tहणजे, नातेसबंधं सबंधं Xामीण 7थलांतDरत सेटलमgट आ0ण समदुाय 

सरंचना +नधा2Dरत कर@यास 4ो>साहन <दले गेले. आ0ण +तसरे Tहणजे, शेती?या कामा?या 

7Wीकरणाने ‘म<हला (ेWा’?या Xामीण 4व>ृतीला देखील 4ो>साहन <दले. हे +न-कष2 ज:ुया सीमावत` 
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इ+तहासातील तसेच नवीन शहर* इ+तहासात सापडलेVया +न-कषा$शी ती| �वरोधाभास असलेले 

आहेत.
१३इ.स. १९४७ पय$त भारतातील आ<दवासींचे जीवन हे वसाहतवाद* आ=थ2क धोरणांशी जळुलेले 

होते. >यांची वना=ध-ठBत अथ26यव7था शेतीशी +नगडीत होती. ती केवळ शेतीवर अवलंबनू बनल* 

होती. +तने �r<टश अथ26यव7थेचे भरण-पोषण केले. 7वातंQयो>तर काळात 7वकLयांचे शासन आले, 

तर* आ<दवासी Xामीण जीवन शहर* अथवा इतर Xामीण िजवनमाना?या तुलनेत �भ:न रा<हले.    
 

 भारतीय समाजमना?या समX म1ुतीचा 4]न हा नवआंबेडकरवादा?या ि7वकारातून सटुणार 

आहे, अशी माझी धारणा आहे, असे }ीपाल सबनीस यांनी Tहंटले आहे.
१४

 परंतु नवआंबेडकरवादाचे 

सYैां+तक �व]लेषण अथवा अ:वेषणमलूक बठैकLचे अ=ध-ठान >यांना साकारता आले नाह*. शरद 

पाट*ल यांनी माW, ‘4>येक देशाने आपला इ+तहास बहु4वाह* ऐ+तहा�सक भौ+तकवाद* अ:वेषण 

पYतीने �ल<हVया�शवाय >यां?या म1ुतीची क~डी फुटणार नाह*.’ असा �वचार मांडून माफुआ अ:वेषण 

पYतीचा आयाम उभारला आहे. जो आ<दवासीं?या सामािजक व Xामीण अFयासा?या अ:वयाथा2साठB 

उपयु1त ठO शकतो.                

 

सदंभ* व तळट�पा
  

१.  मनोहर पाट*ल, (२०१०) फुले आंबेडकर* चळवळीचे cांतीशा7W, सगुावा, पणेु, प.ृ ४२९. 

२.  ई.एच. कार, अनुवाद- �व.गो. लेले, (२०१२) इ+तहास Tहणजे काय?, कॉि:टने:टल, पणेु.  

३.  मनोहर पाट*ल, पवूy1त, प.ृ ४. 

४.  https:www.google.co.in#social+history 

५.  अशोक चौसाळकर, (२०१०) मा1स2वाद-उ>तरमा1स2वाद, 4+तमा, पणेु.  

६.  उदय नारकर, (२०१४) मा1स2 काय Tहणाला, लोकवा�मय गहृ, मुबंई, प.ृ १७७. 
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८.  उदय नारकर, पवूy1त, प.ृ १९०. 

९.  वसतं आबाजी डहाके, (२०११) मराठB समी(ेची स�यि7थती, पॉqयुलर, मुबंई, प.ृ २०६.   

१०.  शरद पाट*ल, (२००३) जा>य:तक भांडवलदार* लोकशाह* cांती व +तची समाजवाद* पतू`- खडं:३, 

सगुावा, पणेु, प.ृ ४९.  
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११.  https:www.google.co.in#social+history 

�r<टश Xामीण इ+तहासावर जेरेमी बच2ड2, कृषी इ+तहास, Xामीण इ+तहास पहाणे. (ऐ+तहा�सक 

जन2ल, २००७) इ.स. १९७५ ते १९९५ या दोन दशकांत, सामािजक इ+तहासाची ओळख असलेVया 

अमेDरकन �व�यापीठांम[ये इ+तहासा?या 4ा[यापकांचे 4माण ३१% वOन ४१% पय$त वाढले. 

तर राजकLय इ+तहासकारांचे 4माण ४०% वOन ३०% पय$त घसरले. राजनै+तक ५% वOन ३% 

पय$त घसरले. आ=थ2क इ+तहास ७% वOन ५% आ0ण सां7कृ+तक इ+तहास १४% वOन १६% वर 

आला. 

१२.  https:www.google.co.in#social+history- 

 अलनू हॉRक:स, ‘द डेथ bरल इंoलडं’, (२००३) 

१३.  https:www.google.co.in#social+history  

Hal S. Barron, Rediscovering the Majority: The New Rural History of the Nineteenth-Century 

North, Historical Methods, Fall 1986, Vol. 19 Issue 4, pp. 141-152. 

१४.  }ीपाल सब+नस, (१९९२) भारतीय 4बोधन आ0ण नव-आंबेडकरवाद, मधरुाज, पणेु. 
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भारतीय वातं य चळवळीतील भारतीय वातं य चळवळीतील भारतीय वातं य चळवळीतील भारतीय वातं य चळवळीतील नािशक नािशक नािशक नािशक िज ातील हेया ीिज ातील हेया ीिज ातील हेया ीिज ातील हेया ी 
    दादासाहबे िबडकर आिण दादासाहबे पोतनीसदादासाहबे िबडकर आिण दादासाहबे पोतनीसदादासाहबे िबडकर आिण दादासाहबे पोतनीसदादासाहबे िबडकर आिण दादासाहबे पोतनीस 

 

ो ो ो ो ((((डॉडॉडॉडॉ).).).). वायवायवायवाय.... एमएमएमएम.... साळंुकेसाळंुकेसाळंुकेसाळंुके 

म.िव. .समजाचे, कमवीर रावसाहबे  थोरात 

कला आिण वािण य महािव ालय, 
वणी, ता. दडोरी, िज.नािशक , महारा . 

 

ा तिवक ा तिवक ा तिवक ा तिवक  
 थािनक इितहासातून रा ीय इितहासाची बांधणी होत असते. हणून थािनक इितहासाचे थान  

रा ा या इितहासात मह वपूण असते .आपण भारतीय वातं य चळवळीचा अ यास भारतीय रा ीय 
सभा अंतगत मावळ,जहाल ,गांधी युग असे करत असतो.तसेच िविवध संघटना ,वेगवेग या िवचारा या 
चळवळी या िविवध अंगाने झालेली रा ीय चळवळ असा भारतीय वातं य चळवळीचा अ यास होत 

असतो. अशा भारतीय वातं  चळवळीत भारतीय रा ीय कां ेसची भूिमका मह वपूण ठरली आह े . 
वातं यपूव चा  नािशक िज हा हा भारतीय वातं  चळवळीतील योगदानात मह वपूण होता.अशा 

नािशक िज ात भारतीय वातं  चळवळीतील सवच िवचारसरणीने भाग घेत याचे दसते. यातील 

एक िवचारसरणी हणजे गांधी िवचारसरणी होय. नािशक िज ाला या गांधी िवचारसरणीने फ  
वातं सेनानी दले नाही तर प रपूण असे   सामािजक,राजक य,सहकार, ामीण, आ दवासी,  शै िणक 
े ात िन वाथ  काम करणारे ऋषीतु य नेतृ व दले.अशा नेतृ वापैक  एक हणजे भारतीय वातं य 

चळवळीतील, म.गांधी आिण सव दयी नेते आचाय वनोबा भावे यां या िवचारांने े रत नािशक 
िज ातील ेहया ी मा. ी द ा ेय (दादासाहबे) म हार िबडकर आिण द ा ेय (दादासाहबे) शंकर  
पोतनीस होय. तुत लखेात या ेहया या नािशकमधील  भारतीय वातं य चळवळीतील या 

ेहया या सहवासा या  कायाचा धांडोळा घेतला आह.े  
सिवनय कायदेभगं चळवळ आिण चरखा क  सिवनय कायदेभगं चळवळ आिण चरखा क  सिवनय कायदेभगं चळवळ आिण चरखा क  सिवनय कायदेभगं चळवळ आिण चरखा क   
 गो वदभाई ॉफ , अ युतभाई देशपांडे व नारायणराव च हाण असे अनेकजण हदैराबाद न इ.स. 

१९३० म ये स या हात भाग यावयाचा हणून मंुबईस नवजीवन संघात आले यां या बरोबर 
दादासाहबे िबडकर पण होते . यावेळी सरोिजनी नायडंूची क या प जा नायडू  यांनी या सवाना  
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मंुबईला नवजीवन संघाचे से े टरी ीलाल भट यां यासाठी प  दले . यानुसार ह े सव स या ह  
िशिबरात दाखल झाले  .याचवेळी  पु या न जे स या ही तेथे आले होते , या समूहाम ये म ये 
दादासाहबे  पोतनीसही आले होते .या सिवनय कायदेभंग चळवळ काळात  रोज पहाटे भातफेरी िनघत 

होती, दपुारी चर यावर सूत कात याचे िश ण दले जात होते. परंतु पुढे इ.स. १९३० चा स या ह व        

म. गांधी – लॉड आय वन समझोता झाला. सिवनय कायदेभंग चळवळ स या ह थिगत केली 

गेली.समजोता करारा माणे ि टशांनी  सव स या ंिहची कारागृहातून सुटका केली . काही  स या ही 
परत घरी गेले. काही स या ही यात  अ युतभाई देशपांडे, दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस 

यांनी परत घरी न जाता िवधायक कामात राहावयाचे ठरवले . नवजीवन संघाने नािशक व पुणे येथे 
चरखा वग सु  केले. यात  दादासाहबे पोतनीस नािशकला आले तर दादासाहबे िबडकर पु यास 
बाळूकाका कािनटकर यां याकडे चरखा वग सु  कर यास गेले  .नािशकला पोतनीस यांनी काकासाहेब 

ग े यां या जु या घरी रिववार पेठेत चरखा वग सु  केला . नािशकमधील अनेक त ण - त णी चरखा 
वगात दाखल झाले. देशभ पर वाड:मयाचे एक वाचनालय सु  कर यात  आले. नािशकम ये भातफेरी 
सु  केली. सामुदाियक गीते व छोटी छोटी देशभ पर ा याने सु  केली. पुढे  दादासाहबे िबडकर 

पु यातील चर यावरील कताई िश णाचे काम आटोपून नािशकला आले. परंतु यावेळी नािशकचे चरखा 
क  बंद करावे लागले होते  कारण ि टीश  सी.आय.डी.अिधका यांनी काकासाहबे ग े यांना ह ेक  बंद 
कर याब ल सूचना दली. गांधी िवचाराने े रत दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस या 

ेहया नी  वदेशी सू ाचे चरखा क  मू य बंद पडू दले नाही.  नंतर मनमाडला मामा नाईक यां या 
राममं दरात चरखा क  सु  केले .नािशक िज ातील मनमाड प रसरातील  अनेक त ण - त णी या 
चरखा  वगात दाखल झाले .नािशक माणेच भातफेरी, वाचनालय, देशभ पर समूहगीते ह ेकाय म 

चालू ठेवले. मनमाड या आसपास या गावातही वातं  चळवळ व क ेस िवचार  चाराचे काय सु  
केले. 

ामसवेतेनू गाधंी िवचार सार ामसवेतेनू गाधंी िवचार सार ामसवेतेनू गाधंी िवचार सार ामसवेतेनू गाधंी िवचार सार  

       नािशक जवळील येवले येथे आपटे गु ज नी   रा ीय शाळा अनेक वष चालवली होती. दादासाहेब 
िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस येवले येथे जाऊन आपटे गु ज ना भेटले. इ.स. १९३० या चळवळीत  
शाळेतील अनेक िश कांना कारागृहात टाकले. यामुळे ही  शाळा बंद होती. आपटे गु ज ना दादासाहेब 

िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस भेटले आ हाला ामसेवेचे काम करावयाचे आह,े आपण आ हाला 
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मागदशन करावे व एखादे चांगले गाव िनवडून आमची तेथे व था करावी अशी िवनंती केली 
असता,यावेळी या दो ही ेहया ना आपटे गुरज नी बागलाणमधील  नामपूरचे गांधी िवचाराचे, इ.स. 
१९३० या सिवनय कायदेभंग चळवळीत भाग घेतलेले व कारागृहातून नुकतेच सुटलेले   वातं सैिनक, 

मोठे शेतकरी व सावकार नरहरशेठ वाणी यांना भेट यास सांिगतले. यांना तेथे काय कर यासाठी 
कायक याची गरज आह,े असे सांगून नरहरशेठ यां या नावाने  आपटे गुरज नी एक प  दले. ते प  घेऊन 
दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस ह े  दोघे येव या न नामपूरला पायी जा यास िनघाले  . 

येवला ते नामपूर ह े जवळजवळ ८० कलोमीटर अंतर २ दवसात पार क न नामपूरला ह े ेहया ी  
पोहोचले  . आपटे गु ज चे प  यांना दले. यांनी एकदा आम याकडे िनरखून पािहले व आ थेने चौकशी 

केली . पायी आलो ह े सांिगतले असता. यांना नवल वाटले . िव ांती घे यास सुचवले. रा ी जेवण 
झा यावर या दो ही ेहया ीकडून   सव ह कगत ऐकून घेतली. दादासाहबे िबडकर  व दादासाहेब 
पोतनीस यांची     ामसेवेची तळमळ पा न  नरहरशेठ यांनी  टभे या गावी पाठवले. तेथील आपले घर 

देऊन सव व था केली. नरहरशेठ यांनी टभे येथील आप या   जु या घराची क ली या ेहया ना  
दली . वासातील बैलगाडीत अंथ ण पांघ ण , काही भांडी व सव कारचे धा य या ेहया ना  दले 

टभे गावातील  पोिलस पाटील सजन राघो  पाटील ह े वातं यसैिनक आप याला मदत करतील. यां या 

स याने पुढील काय म करावा असे सांिगतले. दसु या दवशी बैलगाडीतून टभे या गावी ेहया ी 
पोहचले . सजन राघो पाटील यांना दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस भेटले. यां याकडे 

ामसेवा िवषयी िवचारिविनमय सु  झाला. लवकरच या कामात दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे 

पोतनीस अ युतभाई देशपांडे, दांडेकर ह ेयेऊन िमळाले. या गांधी िवचारा या कायक यानी  ते जुनाट घर 
सारवून, लपून व छ क न घेतले . पांढरा चु याचा रंग दला . मागची पुढची जागा साफ केली . टभे 
गावातील ी - पु ष व त ण मंडळी आ याने पाहात होती. ह े काम कर यासाठी या ेहया नी 

गावाकडे  मदत मािगतली नाही. पुढे  आसपास या गावात जाऊन ओळखी क न घेत या .यावेळी या 
ेहया चे  एकच येय होते ते हणजे रा ीय शाळे ारे रा  जागृती व ामसेवा करणे होय. 

सिवनय कायदेभगं चळवळसिवनय कायदेभगं चळवळसिवनय कायदेभगं चळवळसिवनय कायदेभगं चळवळ    दसुरे पव आिण हेया ना आचाय  िवनोबा भावचा सहवास दसुरे पव आिण हेया ना आचाय  िवनोबा भावचा सहवास दसुरे पव आिण हेया ना आचाय  िवनोबा भावचा सहवास दसुरे पव आिण हेया ना आचाय  िवनोबा भावचा सहवास  

      दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस यांचे  सजन पाटील यां या बरोबर  काँ ेस िवचाराचा  
चार व समूहगीते हे काय म जोमाने चालू होते. दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस,सजन 

पाटील यांनी  िनरिनरा या गावात रा ीय  शाळा सु  के या. काही गावात त ण मंडळे, ायामाचे वग 

,छोटे मोठे उ सव सु  क न या ारे गांधी िवचार व काँ ेसचे मह व ेहया  सांगत होते. समूहगीता ारे 
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ि टीश अ यायािव   वातं  जनतेत िनमाण केली.या सव घडामोड वर ि टीश  पोिलसांचे ल  होतेच. 
म.गांधी लंडनव न  दसु या गोलमेज प रषदेतून  िनराशाने भारतात आले .म.गांधीनी क ेसी  
कायक यांना    भावी ल ािवषयी िवषयी मागदशन कर यास सुरवात केली यावेळी ि टीशांनी दडपशाही 

सु  केली.खास वट कुम काढून लोकांवर अ याचार सु  केले      लॉड िव ल टन याने रा सभेची चळवळ 
दडपशाहीने न  करता येईल असे याला वाटत होते हणून    गांधीजी  इं लंड न भारतात  ये या या 
अगोदर पं .जवाहरलाल नेह ं ना इ.स. १९३२ म ये अटक झाली होती....म.गांधीनी ३ जानेवारी इ.स. 

१९३२ ला    सिवनय कायदेभंग चळवळ दसुरे पव सु  कर याचे अ वान  केले. यानंतर ४ जानेवारीला  
म. गांधी, सरदार पटेल व इतर ने यांना  अटक क न पुणे येथे  येरवडा कारागृहात  ठेवले. 

       ि टशांनी याच माणे ठीक ठकाणी  काँ ेसी कायक याची धरपकड सु  केली. इ.स.१९३२ म येच  
दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस, अ युतभा  देशपांडे यांना  अटक झाली . या सवाना धुळे 
येथील कारागृहात ठेवले .या  धुळे कारागृहात आ याची बाब हणजे  िवनोबाजी ,जमनालाल बजाज , 

मिणभाई कोठारी , साने गु जी , बाळूभाई मेहता , देवक नंदन नारायण , आ णासाहबे दा तानेही सव 
व र  मंडळी आधीच तेथे होती . इ.स.  १९३२ या काळात  िवनोबाज ची मािहती फार जणांना न हती. 
या व र  मंडळ ना कारागृहात ब वग दला होता . बाक  सव वगात क  होते. परंत ु िवनोबाज नी ब वग 

न वीकारता क वगच पसंत केला . कारागृहाम ये िविहरीचे पाणी मोटेने ओढणे, जा यावर धा य दळणे , 
िवणकाम , शेतीकाम , खडी फोडणे ही कामे होती . दादासाहबे िबडकर  व दादासाहबे पोतनीस, 
अ युतभा  देशपांडे यांना दळणाचे, पाणी ओढणे काम दले होते . इ.स. १९३२ म ये धुळे कारागृहाम ये 

िवनोबाज ची गीतेवरील वचने दर रिववारी होत असत . सव कैदी , राजक य कैदी वचनास हजर 
असत . साने गु जी वचनाचे टपण करीत होते .याकाळात  िवनोबां या सहवासात दादासाहबे पोतनीस 
कारागृहाम येच आले . यांचे वैयि क संबंधही वाढले .तर दादासाहबे िबडकर वेग या बराक त 

अस याने दादासाहबे पोतनीस यां याशी रिववार सोडून सिव तर   भेट होत न हती . फ  रोज या 
कामा या ठकाणीही भेट होत असे . दादासाहबे पोतनीस िवनोबां या िवशेष प रचयात आले.कारागृहात 
राजक य कैदीम ये काही कुरबुरी झा यास िवनोबाजी या िमटिव यासाठी दादासाहबे पोतनीस यांना 

सांगत असत . िवनोबाज नी पोतनीसांचे नाव डी.एस.पी.असे ठेवले होते . राजक य कैद चे  काही काम 
िनघाले , काही अडचण असली तर िवनोबाजी  डी.एस.प . याकडे पाठवीत . यामुळे सव राजबं ांम ये 
पोतनीस डी.एस.पी. हणूनच प रिचत झाले .पुढे  िवनोबाजी सुटून व यास गेले . दादासाहबे पोतनीस व 

अ युतभाई कारागृहातून  सुट यानंतर काही दवस  िवनोबाज कडे आ मात गेले . तर दादासाहबे 
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िबडकर यांना  िवसापूरला जेलम ये पाठव यात आले . पुढे इ.स. १९३३ म ये कारागृहातून सुटले.  
खादी भांडार खादी भांडार खादी भांडार खादी भांडार     आिण आिण आिण आिण चरखा वगाची थापनाचरखा वगाची थापनाचरखा वगाची थापनाचरखा वगाची थापना 
       इ.स. १९३३ म ये कारागृहातून  सुट यावर काही दवसांनी  दादासाहेब िबडकर  व दादासाहेब 

पोतनीस परत नामपूरला आले. आता नामपूर येथे न राहाता सटाणे येथे राहावयाचे असे ठरवून तेथे 
राह यास आलो . दादासाहबे िबडकर  व दादासाहेब पोतनीस या मंडळीना  गावात जागा िमळू नये , 

असा य  तेथील पोिलस पाटील अिभमन नानाजी यांनी केला . मा  पुढे यांनीच एक खोली िमळवून 

दली .सटा यात  भातफेरी, मुलांना एक  गो ी सांगणे , गाणी हणून घेणे , थोरांची च र े सांगणे ही 
कामे ेहया नी  सु  केली . सटाणे येथे खादी भांडार आिण चरखा वगही सु  केला संपक वाढत गेला . 

दादासाहबे पोतनीस मालेगाव तालु यात कामास गेले . बाळूभाई मेहता यां याकडे अ युतभाई मदतनीस 
हणून कासारे , ता . सा  येथे गेले. इ.स. १९३४ म ये दादासाहबे पोतनीस  िबहार भूकंपात मदत 

कर यासाठी  वयंसेवक हणून गेले. यावेळी यां याबरोबर दादासाहबे िबडकर  यांनी  वसंतराव नाईक 

यांनाही नेले होते . दादासाहबे पोतनीस यांनी मालेगाव येथे थांबून मालेगाव तालु यातील गावोगाव 
फ न या गावी शाळा न हती तेथे ामीण शाळा सु  के या . मालेगाव तालुका िश ण सार मंडळ ही 

सं था थापन क न सव शाळा या सं थेमाफत चालत असत . सरकारी अनुदान न हते . गावकरीच सव 

व था करीत असत . पाचवी सहावीपयत िशकलेले त ण शाळा चालिवत असत . जनता संपक वाढला . 
यामुळे यांनी मालेगाव येथे दादासाहेब पोतनीस गांवकरी ह े सा ािहक सु  केले . यावेळी हणजे 

इ.स.१९३६-३७ साली नािशक िज ात कोणतेही सा ािहक कवा दैिनक वृ प  न हते . गांवकरी 

सा ािहक लोकि य कर यासाठी दादासाहबेांनी य  केले .िबहारमधून परत यानंतर दादासाहबे 
िबडकर  सटा यात परत आले  . मले रयाने आजारी झा याने दादासाहबे िबडकर यांना सटाणे येथून वधा 
येथे िवनोबाज या आ मात नेले . आ मात काही दवस रा न नंतर दादासाहबे िबडकर गांधी सेवा 

संघाचे िचटणीस भाईसाहबे धो े यां याकडे रािहलो . बरा झा यानंतर परत सटा यास आले  . 
भाईसाहबे घो े यां यामुळे दादासाहबे िबडकर यांचा  अनेक थोर मंडळ शी प रचय झाला .  
      इ.स.१९३५ म ये दादासाहबे िबडकर  व दादासाहेब पोतनीस गांधी सेवा संघाचे सभासद क न 

घे यात आले होते . दादासाहबे पोतनीस मालेगाव येथे काही काळ रािहले  सा ािहक गांवकरी चांगला 
चालू झाला .यावेळी  दादासाहबे पोतनीस मालेगावी तर दादासाहबे िबडकर  सटा यास होते.असे असले 
तरी दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस या ेहया चा सतत संपक असे .या काळात  सा ािहक 

गांवकरी दादासाहबे िबडकर सटा यात व इतर गावातही िवकत होते . सा ािहक गांवकरी बात या 
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पाठवीत होते  . दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस दोघेही काँ ेसचे कायही करीत होतो . या 
ेहया नी  मालेगाव व बागलाण तालु यात तालुका काँ ेस किम ा थापन के या . इ.स. १९३६ म ये 

फैजपूर येथे अिखल भारतीय काँ ेसचे अिधवेशन झाले . ते हा दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस 

एक  मिहनाभर फैजपूर येथे होते. इ.स.१९३७ म ये असे ली या िनवडणुक  झा या . मालेगाव 
िवभागात भाऊसाहबे िहरे, लालचंद िहराचंद व सजन राघो पाटील असे ३ जण काँ ेसचे उमेदवार होते . 
भाऊसाहबे िहरे व लालचंद िहराचंद िनवडून आले . सजन राघो पाटील हे पराभूत झाले . ही िनवडणूक 

चाराची जबाबदारी काँ ेस किमटीने दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस यां यावर सोपवली 
होती . इ.स.१९३७ म ये मंुबई रा यात व इतर  सवच रा यात काँ ेसची मंि मंडळे आली होती.  

डागं सवेा मंडळडागं सवेा मंडळडागं सवेा मंडळडागं सवेा मंडळ     
      सा ािहक गांवकरी दैिनक झा यानंतर दादासाहबे पोतनीस नंतर गांवकरी नािशक न िस द क  
लागले. दादासाहबे िबडकर यांनी इ.स.१९३७ म ये आ दवास म ये काम कर याचे ठरवून डांग सेवा 

मंडळ ही सं था थापन क न कामास सु वात केली.डांग सेवा मंडळ थापन कर यात दादासाहेब 
पोतनीस यांचा सहभाग होता . दादासाहबे पोतनीसांनी क ाने  वृ प  वसायास सु वात केली. दैिनक 
गांवकरी जरी काँ ेस ेमी वृ प  होते तरी काँ ेसने ह ेआपले प  आह े, असे मानले नाही व मदतही केली 

न हती. इ.स.१९४२ म ये दादासाहबे पोतनीस मंुबईस काँ ेस अिधवेशनास गेले. अिधवेशना न परत 
आले या सव काँ ेस कायक याना नािशकरोड टेशनवरच अटक होऊन यांना  नािशकरोड कारागृहात 
ठेवले. दादासाहबे िबडकर यां यावरही पकड वॉरंट होते.यावेळी दादासाहबे िबडकर सटा यात होते. 

यांनी दोन मिहने भूिमगत रा न रा ीय चळवळीचे  िवचार मागदशन ामीण भागात करत होते.  शेवटी 
ि टीश पोलीसांनी  दादासाहबे िबडकर यानाही  अटक क न नािशकरोड कारागृहात ठेवले . यांना  सब 
िडि हजनल मॅिज ेटनी २ वषाची िश ा ठोठवून दादासाहबे िबडकर यांची  रवानगी धुळे कारागृहात 

केली दादासाहबे पोतनीस कारागृहात अस याने इ.स. १९४२ ते १९४४ या कालावधीत  गांवकरी बंद 
होता. 
       दादासाहबे पोतनीस इ.स. १९४४ म ये सुटले दैिनक गांवकरी पूववत सु  झाला. दैिनक गांवकरीचे 

काम दवस दवस वाढत गेले. दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस हे सतत  नािशक िज ा या 
िवकासासाठी काही करता येईल हा िवचार करत , िवनोबाजी , गांधीजी यां या िवचारांचा पगडा यां या 
वभावात व आचरणात होता .िवधायक काय करत असतांना दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस 

या  दोघांचे िवचार काही बाबतीत िभ   असत . पण  दोघांनी  आपापले िवचार एकमेकांवर लादले 
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नाहीत .  
      आ थक,सामािजक व इतर अडीअडचण या संगी दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस 
एकमेकाला साव नच घेत गेले . सव िवचारात िवधायक दृ ीच होती . दादासाहबे िबडकर दैिनक 

गांवकरी या ेहया ी या मृती ंथात हणतात "दादासाहबे पोतनीस यांचा  संतवा याचा अ यासही 
बराच होता.गीता, ाने री, उपिनषदातील उतारे व उदाहरणे सतत देत असत . यामुळे रामदास सेवा 
मंडळ , संत भारती , गणेशो सव मंडळ या सं थांमधून सि चार व सदाचार चाराचे वातावरण िनमाण 

कर याचा यांचा सतत य  असे. नािशक सहकारी साखर कारखाना सु  कर यासाठी यांनी फार य  
केले. नािशक सहकारी साखर कारखानाचे ते  शासन िनयु  संचालक मंडळाचे ते अ य  होते . नािशक 

औ ोिगक वसाहत व नािशक मचट बँक थाप यासाठी यांनी अतोनात य  केले व या सं था 
नावा पास आण या . नािशक सहकारी ाहक भांडाराची यांनी थापना केली . नािशक या व नािशक 
िज हया या िवकासासाठी यांनी केलेले य  अवणनीय आहते , ह े िवस न चालणार नाही .उ र 

महारा  िव ापीठ हावे , यासाठी यांनी य  केले . उ र महारा ात धुळे , जळगाव , अहमदनगर 
येथेही गांवकरी वतं  रतीने चालत आह े . पोतनीसां या या वाटचालीत मी यांचे बोट ध नच 
चाललो" 

           जीवनातील अनेक संगात इ.स. १९३० साली धरलेली रलेली संगत दादासाहबे िबडकर व 
दादासाहबे पोतनीस यांनी  कधी सोडली नाही . अनेक बाबतीत िनराळे िवचार असणारे दादासाहबे 
िबडकर व दादासाहबे पोतनीस एक  रािहले, व आपापले जीवन संप  केले . नासले या राजकारणात 

आपले िवचार व आचार व शु द ठेवूनच ते कसे वागावे याचे व प हणजे  दादासाहबे िबडकर व 
दादासाहबे पोतनीस ह े े ा ी होय. दादासाहबे िबडकर व दादासाहबे पोतनीस या ेहया मुळे 
दनदबुळे, ामीण,आ दवासी जनतेची जीवने संप  झाली. दादासाहबे पोतनीस यांचा ज म २२ नो हबर 

इ.स. १९०९ चा तर  दादासाहबे िबडकर यांचा ज म १९ माच इ.स. १९१० चा हणजे दो ही ेहया ी 
तसे समवय क समजले पािहजे.जसे दो ही ेहया ी समवय क होते तसे समिवचारी रंज या गांज या  
साम य जनतेचे कनवाळू होते. दादासाहेब िबडकर व दादासाहबे पोतनीस वातं यसेनानी, ,योगा यासी, 

िन ावान गांधीवादी अशा  दो ही ेहया ी दादासाहेबांचे ऋषीतु य ि म व सुंदर व मोहक दीप तंभ 
भावी िपढीला मागदशक आह.े  
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नािशक शहरा(या िवशेष संदभाAत �थािनक इितहास लेखनाची आवWयकता  

डॉ. एम. आर. थोरात  

कला, िव�ान, व वािण य महािव�ालय,  

ओझर (िमग)  िज. नािशक  

 

 नािशकला 6ाचीन ते आधिुनक काळातील मोठा इितहास लाभलेला आह.े ;यामळेु �थािनक इितहासाचा 

वेगवेगmया परी6ेkातनू अ�यास करणे शeय आह.े आज नािशकबाबत अनेक अगंानंी अ�यास केला जात असला तरी 

काही घटक दलु�िkत रािहले तर काही घटकांबाबत सखोल अ�यास होणे आव�यक आह.े 6ामUुयाने भारतीय �वातं�य 

चळवळीत नािशककरांच ेमोठे योगदान असनू �वातं�य 6ा<ीनंतर शहराची वाढ व िवकास झपाट्याने घडून आला आह.े 

;या अनषुगंाने नािशक@या इितहासलेखना@या आव�यकतेचा आढावा सदर शोधिनबंधातनू घे:यात आला आह.े  

उYेश :- 

१.  भारतीय �वातं�य चळवळीत नािशकचे योगदान या िवषयाचे �थािनक इितहास लेखनातील मह�व अधोरेिखत 

करणे.  

२.  नािशक शहरा@या �थािनक इितहास लेखनाची आव�यकता 6कट करणे.  

संशोधनपQती :- ऐितहािसक संशोधनप#ती.  

 इितहास लेखनाम?ये SयिH, समाज, �थल व काल या चार घटकानंा अितशय मह;वाचे �थान आह.े१या 

घटकां@या आधारे मानवी जीवना@या िवकासा@या टGGयाचंा अ�यास केला जातो. (इित + ह + आस) इितहास या 

सं�कृत शyदाचा अथ� ‘असे घडले, अशा 6कारे घडले’. सव�साधारणपण ेइितहास Jहणजे भतूकाळातील मािहतीचा  शोध 

घेवनू जे घडले ;याच े जसे@या तस े वण�न तक� श#ु व अथ�पणू�Pर;या करण े होय.२ग.ह. खरे यां@या मते गतकालीन 

ि�थ;यंतराचे यथाि�थतzान Jहणजे इितहास होय. सदािशव आठवले यां@या मते इितहास Jहणजे बदल, इितहास Jहणजे 

ि�थ;यंतर होय.३या SयाUयावVन गतकालीन मानवी जीवनातील ि�थ;यंतरांचे इितहासातील मह�व समजते.  

 �थािनक इितहास ही एक इितहाची मह�वाची शाखा होय. �थािनक पPरसराचा अथवा एखा}ा गावाचा स�ूम 

पातळीवरील अ�यास या अतंग�त केला जातो. �थािनक इितहासा@या अ�यासामळेु रा*+ा@या इितहासातही मोलाची भर 

पडते.४याचा अथ� रा*+ीय �तरावरील इितहास लेखनास �थािनक इितहास लेखन परूक ठरते.�थािनक इितहास 

लेखनासाठी 6;येक गाव ऐितहािसक��्या मह�वाचे आह.े6थम गावचे  इितहासलेखन, तालeुया@या �थलाच े

इितहासलेखन अशी मांडणी के0यास 6ादिेशक व रा*+ीय इितहासाम?ये भर घालता येईल.५ सव�साधारणपण े �थािनक 

इितहास Jहणजे �थािनक इितहासकाराने, �थािनकासंाठी, �थािनक इितहासाचा, �थािनक उपलyध सदंभ� साधनां@या 
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मदतीने घेतलेला शोध आिण बोध  होय.६तर अMण िटकेकर  यांनी  �थािनक इितहास  याऐवजी �थानीय इितहास  हा 

शyद अिधक समप�क मानला. ;यां@या मते �थानीय इितहास हा एक 6कारे सामािजक इितहास असतो. शहराचा वा 

6भागाचा इितहास सामािजक बदलाचंा इितहास असतो. ;यामळेु तो आतंरिव}ाशाखीय असतो. एखा}ा शहरा@या 

वाटचालीत अनके 6कारचे बदल होत असतात. कपड्यां@या बदल;या फॅश_स, पादDाणे, घरे, वाहने, खा} सवयी, 

केशभषूा, िविवध kेDातील अिभMचीत झालेले बदल इ. घटकाचंा �थानीय इितहास लेखनात समावेश होतो.७6ामUुयान े

या SयाUया@या आधारे नािशक शहराबाबत झाले0या िविवध बदलाचंा अ�यास करणे शeय आह.े आज 

नागरीकरणा@या 6ि=येत नािशक  शहरा@या िव�तारात मोठी वाढ झाली आह.े ;यातनू सामािजक, सां�कृितक, शैkिणक, 

आिथ�क इ. �वVपाच ेअनके बदल येथे घडून आले. तसचे नािशककरांचा भारतीय �वातं�य चळवळीतही मोठा सहभाग 

रािहला आह.े ह े सव� घटक नािशक@या �थािनक इितहासलेखनाचे मह�व अधोरेिखत करतात. ;याचा आढावा 

पढुील6माणे घेता येईल.  

ऐितहािसक घटक : 

 एखा}ा गावाचे ऐितहािसक मह�व, गावा@या इितहासाची 6ाचीनता व परंपरा, गावा@या नावाची Sय;ुपRी, गावाशी 

संबंिधत परुाणकथा, दंतकथा, लोक समजतुी इ. चा अ�यास याम?ये करता येतो.८नािशक@या 6ाचीन इितहासाच ेमह�व 

१९५२ साली येथे सापडले0या अ�मयगुीन ह;यारे, उपकरण ेव अवशेषांवVन समजनू येते. सातवाहन काळात गोवध�न व 

नािशक पPरसर भरभराटीस होता. या काळातील अनेक घडामोडOची साk दणेाbया 6ाचीन बौ# लेणी तसचे ११-१२ Sया 

शतकातील जैन लेणीही येथे आहते. तर पेशवेकालीन नािशक@या वैभवाची साk देणारी अनेक िहदं ू धमpय मिंदरे, 

गोदावरी नदीतील कंुडे, घाट, वाडे, इ . वा�त ुआजही उ�या आहते.;याचा उपयोग �थािनक इितहास लेखनासाठी होव ू

शकतो.  

भारतीय �वातं�य चळवळ व नािशक : 

 नािशक@या ��ीन े भारतीय �वातं�य चळवळीतील घटनाचं े �वतंDरी;या स�ूम पातळीवर अ?ययन करणे शeय 

आह.े 6ामUुयाने िQिटशकालीन 6शासकLय, साव�जिनक, शkैिणक, धािम�क, िनवासी वा�तयेुथे आहते.९तसेच �वातं�य 

चळवळी@या अनषुगंाने समकालीन वRृपDांच े योगदान, िविवध सामािजक सं�था, अिभनव भारत संघटना, नािशक 

मधील =ांितकरकाचंे काय�, लो. िटळक, �वा. सावरकर, म. गांधीचा नािशक@या �वातं�य चळवळीवरील 6भाव, 

असहकार, सिवनय कायदेभंग, चले जाव चळवळीत नािशकचे योगदान१०इ. घटकांचा �थािनक इितहासलेखना@या ��ीन े

अिधक सखोल अ�यास करणे आव�यक ठरते.  

भौगोिलक घटक :  

 �थािनक इितहासात डvगर, दbयाखोbया, न}ा, पया�वरण, जमीन, पाऊस, कृषी व खिनज उ;पादन११ह ेभौगोिलक 
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घटक मह;वाचे असतात. या घटकाचंे नािशक@या �थािनक इितहासातील मह;वपवूpपासनूच रािहले आह.े नािशक@या 

6ाचीन इितहासात दिkणेकडील डvगरातील बौ# लेणी, उRरेकडील डvगरातील चामरलेणी मह�वा@या होत. गोदावरी 

नदी तर शहराची जीवनगंगाचहोय. गोदावरीकाठ@या िसंह�थ कंुभमळेयाची ऐितहािसक परंपरा �थािनक इितहासाचे 6मखु 

वैिश�्य होय. शहरा@या िवकासास गती देणारे आधिुनक काळातील इिंडया िसeयPुरटी 6ेस, नोट 6ेस, म. गांधीनगर 

6ेस@या �थापनपेाठीमागेही �थािनक हवामान हा घटक कारणीभतू ठरला. िQिटशकालीन अनेक आरो�यधाम आजही 

शहर पPरसरात िदसनू येतात. नािशकचे हवामान, जमीन, पा:याची उपलyधता इ. घटक औ}ोिगक वसाहतीची �थापना व 

िवकासात मह�वाचे ठरले.१२ यावVन नािशक शहरा@या इितहासातील भौगोिलक घटकांचे मह�व अधोरेिखत होते. 

यािशवाय िज0हयातील भौगोिलक िविवधतादेखील  शहरा@या लोकजीवनावर मोठा 6भाव टाकणारी आह.े ;याचाही 

अ�यास �वतंDपणे होणे आव�यक आह.े  

सामािजक घटक :  

 याम?ये गावातील सामािजक रचना, वग�, जात, िलंगिनहाय घटक, कुटंुब सं�था, सामािजक सं�था, सामािजक 

6था, nी जीवनाची वाटचाल इ . घटकांचा अ�यास मह�वाचा असतो.१३ नािशक@या इितहास लेखनात लोकसंUया वाढ 

हा घटक मह�वाचा ठरतो. १९८१ ते २००१ दरJयान �थािनक लोकसंUया वाढीचा वेग देश व रा.या@या तलुनेत अिधक 

होता.१४ िनिCतच सामािजक जीवनातील अनेक बदलानंा हा घटक कारणीभतू ठरणारा ठरला. तसेच �वातं�य6ा<ी@या 

काळात नािशकम?ये मUुयत: संयHु कुटंुब प#ती अि�त;वात होती; ;यात बदल होत एकल कुटंुब प#तीत वाढ झाली.१५ 

खा}सं�कृतीचा िवचार करता १९७० @या दशकापासनू दािkणा;य खा} पदाथाEची ओळख शहरवासीयानंा झाली. तर 

१९८५ नंतर चायनीज पदाथाEचे गाडे बहgसंUयेने िदस ूलागले. खा} पदाथाE@या �वVपावVन दहीपलू, दधू बाजार अशी 

नावे चौकानंा िमळाली, हॉटेल सं�कृतीतवाढ झाली.१६ बदल;या गहृरचनेत वाडा सं�कृती ते Þलटॅ सं�कृतीचा 6वास, 

करमणकुL@या साधनातील बदल व वाढ, पारंपPरक िववाह प#ती ते पकेॅज प#ती, वेशभषूतेील बदल अशा िविवध 

सामािजक घटकां@या अगंाने �थािनक इितहास लेखन कर:याची आव�यकता आह.े  

धािमAक व सां�कृितक घटक : 

 या घटकात 6ामUुयाने गावातील मिंदरे, मशीद, िवहार, चच� इ. 6ाथ�ना�थळे  परंपरा, सण, उ;सव, खळे,याDा, थोर 

महापMुषां@या जयंती, संगीत, नाट्य, िचDकला, िश0पकला, सािह;य, �ंथालये, सभागहृ,  इ. बाबOचा समावेश होतो. 

नािशक शहर 6ामUुयाने मिंदरांचे शहर व तीथ�kेD असनू येथे िविवध धािम�क िवधी होत असतात. िसंह�थ कंुभमळेा सपंणू� 

देश व जगाचे लk वेधनू घणेारा 6मखु धािम�क व सां�कृितक उ;सव येथे संप_न होतो. �वातं�य6ा<ी पवूpपासनू सां�कृितक 

kेDात काय�रत असले0या अनेक सं�था येथे आहते. उदा: १९२२ पासनूची वसंत SयाUयानमाला, १८४० पासनूच े

साव�जिनक वाचनालय, लोकिहतवादी मडंळ इ. सं�था �थािनक सां�कृितक जीवना@या मUुय धारा होत. तसचे कवी 
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कुसमुा�ज, लोककवी वामनदादा कड�क, बाबरुाव बागलू, 6ा. वसंत कानटेकर आदी सािहि;यकाचंी मोठी परंपरा शहरास 

लाभली आह.े थोर महापMुषाचंे अनेक  पतुळे व �मारक येथे आहते. गणेशो;सव साजरी करणारी अनेक जनुी मडंळे तसेच 

नावाजले0या =Lडा सं�थानंी �थािनक लोकजीवनाचा �तर उंचावत ठेवला आह.े१७ अशा िविवध वैिश�यानंी पPरपणू� 

असले0या नािशक शहराचा �थािनक इितहास धािम�क व सां�कृितक ��ीनहेी �वतंDपणे लेखन करणे शeय आह.े  

आिथAक घटक : 

 एखा}ा गावा@या आिथ�क िवकासास अनेकघटक कारणीभतू असतात. ;याम?ये 6ामUुयानेभौगोिलक ि�थती, 

तीथ�kेDाच े िठकाण, पय�टन, ऐितहािसक पाw�भमूी, �थािनक 6शासन इ. बाबOचा यात अतंभा�व असतो. नािशक ह ेएक 

मUुय तीथ�kेD अस0यानेपय�टक व भािवकांचा राबता कायमच रािह0याने अनके Sयवसायानंा चालना िमळाली. पवूp येथे 

तांyया िपतळेची भांडी बनिव:याचा मोठा उ}ोग होता;येथील भांड्याना देशभरातनू मोठी मागणी रािहली. यािशवाय 

िवणकाम, िवडी उ}ोग, तेल व भात िगरणी, सॉ िम0स, सराफ Sयवसाय, ि6ंिटंग 6ेस इ. घटक �थािनक आिथ�क जीवनाची 

वैिश�्ये रािहली. १९६२ म?ये औ}ोिगक वसाहतीची �थापना झा0यान े परूक Sयवसाय व उ}ोगांना चालना, 

रोजगारा@या सधंीत वाढ,वेगवान नागरीकरण, कामगार चळवळी, दळणवळण व संपक�  साधनात वाढ, सेवा kेDाचा 

िवकास,बँक व पतसं�था, उपनगरे व बाजारांची वाढ इ. अनेक बाबी शहरात घडून आ0या. एकूणच नािशक शहराच े

आिथ�क��्या इितहास लेखन करण ेशeय आह.े  

शै^िणक घटक : 

 या घटकात पारंपPरक व धािम�क िशkण प#ती, शैkिणक सं�थांची वाढ, िवकास व योगदान, िव}ापीठ, कW �ीय 

शाळा, महानगर पािलका िशkण Sयव�था, िवशेष िशkण देणाbया सं�था, अनौपचाPरक िशkण Sयव�था, संशोधन व 

6िशkण सं�था, वसितगहृ,े मिहलांचे िशkण, िव}ाथp संघटना अशा िविवध बाबOचा समावेश होतो. 

6ामUुयाने नािशक@या शैkिणक िवकासात�वातं�यपवू� काळापासनू काय�रत मराठा िव}ा 6सारक समाज नािशक, गोखले 

ए.यकेुशन सोसायटी यासह नािशकए.यकेुशन सोसायटी, नािशक िशkण 6सारक मडंळ, म. गांधी िव}ा मिंदर इ. 

सं�थानी मह�वाच ेयोगदान िदले.तसेच सिैनकL िशkण देणाbया भvसला सैिनकL �कूलसह धािम�क िशkणाची परंपराही 

शहरास लाभली आह.े अशा िविवध शैkिणक घटकां@या आधारेही नािशकचा शैkिणक इितहास िलिहणे शeय आह.े  

राजक_य व :शासक_य घटक :- 

 कोण;याही शहरा@या वाढ व िवकासात �थािनक राजकारण व 6शासनाची भिूमका मह�वाची ठरते. ;या��ीने 

नािशक@या िवकासात �वातं�यपवू�काळापासनू नगरपािलकेची भिूमका मह�वाची रािहली.�वातं�यानंतर शहरा@या 

नागरीकरणात मोठी वाढ होत,१९८२ पासनू नािशक महानगरपािलका अि�त;वात आली.एकूणच �वातं�यपवू� 

काळापासनू@या 6शासनाचा अ�यास �थािनक इितहास लेखनातनू करता येईल.  
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उपसंहार :- अशा 6कारे �थािनक इितहास लेखन रा*+ीय इितहासलेखनास परूक आह.े  नािशक@या �थािनक 

इितहासातील वंिचत घटकाचे इितहासलेखन करणे आव�यकआह.ेभारता@या �वातं�य चळवळीतही नािशककराचंा मोठा 

सहभाग असनू ;याचे अिधक स�ूम पातळीवर लेखन कर:यास वाव अस0याचे लkात येते. �वातं�योRर काळात तर 

नािशक शहरा@या लोकजीवनात आमलूा� बदल घडून आ0याचे लkात येतात. ;यामळेु नािशकचा �थािनक इितहास 

सामािजक, शैkिणक, आिथ�क, सां�कृितक इ. अगंानंी लेखन कर:यास वाव आह.े  

संदभA : 

१.  दीिkत राजा, ‘6ादेिशक इितहास’ लेख, इितहासातील नवे 6वाह, सपंा. वांबरूकर जा�वदंी, डायमडं  6काशन, पणुे 

२०१४, प.ृ १४ 

२.  कोठेकर शांता, इितहास तंD आिण त�वzान, ~ी साईनाथ 6काशन, नागपरू, २००७, प.ृ =. १ 

३. गाठाळ एस. एस., इितहासलेखनशाn, कैलास 6काशन, औरंगाबाद, २०१५, प.ृ =. १०-१७ 

४.  राजदेरकर सहुास, इितहासलेखनशाn, िव}ा 6काशन, नागपरू, प.ृ =. २४ 

५.  गायकवाड लह� , ‘�थािनक इितहासलेखन’ लेख, इितहासातील नवे 6वाह, सपंा. वांबरूकर जा�वदंी, डायमडं 

6काशन, पणुे २०१४,प.ृ १४ 

६. बोडके संतोष, �थािनक इितहास लेखन नािशक िज0हा, नािशक, २०१९, प.ृ३ 

७. िटकेकर अMण, �थल काल, मौज 6काशन, मुबंई, २००४, प.ृ९ 

८. गायकवाड लह� , ‘�थािनक इितहासलेखन’ लेख, इितहासातील नवे 6वाह, सपंा. वांबरूकर जा�वदंी, डायमडं 

6काशन, पणुे २०१४,प.ृ ७ 

९.  मोरवंचीकर रा. ~ी., नािशक दश�न, परुात�व व व�त ुसं�हालयाचे िवभाग, महारा*+ शासन, मुबंई, १९९४, प.ृ३-९ 

१०. बोडके संतोष व देसले वसंत, भारतीय �वातं�य सं�ामातील योगदान, अथव� 6काशन, जळगाव, २०२१,प.ृ =. 

११२- १५३  

११.   गाठाळ एस. एस., इितहासलेखनशाn, कैलास 6काशन, औरंगाबाद, २०१५, प.ृ =. २७ 

१२ .  मलुाखत,कमोद कैलास, िद. २४ जानवेारी २०२१.  

१३ .  गायकवाड लह� , ‘�थािनक इितहासलेखन’ लेख, इितहासातील नवे 6वाह, सपंा. वांबरूकर जा�वदंी, डायमडं 

6काशन, पणुे २०१४,प.ृ ७ 

१४ .  CDP of Nashik Municipal Corporation Under JNNRUM, 2006, p. 19 

१५ . शतकातील ि�थ;यंतरे, दै. सकाळ, २३ सGटWबर २०००,प.ृ ५ 

१६.  कमोद कैलास, िड�कSहरी ऑफ नािशक, शyद म0हार 6काशन, नािशक, २०१६, प.ृ १०८-१०९ 
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Lokra«;lsuku h nknklkgsc fcM dj ;kap s 'k S{k f.kd d k;kZrhy ;ksxn kuLokra«;lsuku h nknklkgsc fcM dj ;kap s 'k S{k f.kd d k;kZrhy ;ksxn kuLokra«;lsuku h nknklkgsc fcM dj ;kap s 'k S{k f.kd d k;kZrhy ;ksxn kuLokra«;lsuku h nknklkgsc fcM dj ;kap s 'k S{k f.kd d k;kZrhy ;ksxn ku    
 

izkizkizkizk ----     M kWM kWM kWM kW ----     thththth ----     MhMhMhMh ----     :iors]:iors]:iors]:iors]     

(bfrgkl foHkkx izeq[ k) 

nknklkgsc fcMdj dyk] foKku o okf.k T; egkf o|ky; isB] 
ukf'kd- 

 

izLrkouk izLrkouk izLrkouk izLrkouk     

  ukf'kd ftYákpk if'pe Hkkx vkf.k R;krg h isB] lqjxk.kk g s rkyqds v frnqxZe vkgsr-  

;k ifjljkr vkY;koj vki.k txkiklwu nwj vkY;klkj[ks okV.k kjk g k izns'k gksrk - ;k ifjljkr  

fuoklh vl.kkjh turk izkeq[;kus vkfnoklh vkgs- dksd.kk] fHkYy] okyh Z ;kapk lekos'k gksrks-  

;k Hkkxkrhy tursps thou Qkjp d"Vkps] fidsy rso<s [kkos] daneqGs gh fulxkZrhy oLrw 

[kkO;kr] v udqphnkj f[kG k Bksdysyh dkBh] foGk lrr cjkscj ckGxr R;keqGs taxyh izk.kh  

leksj vkys rjh u ?kkcjrk ladVkyk rksaM ns. ;kph r;kjh Bso.kkjk gk vkfnoklh lekt vkgs-  

;k tursP;k thoukr vlysys nkfjnz;] v Kku  vkf.k R;kp s 'kk s"k. k nknkl kgsc fcMdj ;kauh 

ikfgys gksrs-  rasOg k ;k tursP;k thoukr cny ?kMowu vk.k.;klkBh R;kauh iz;Ru l q: dsys 

gksrs-  

  vkfnoklhaP;k thoukr cny ?kMowu vk.k.;kdjhrk nknklkgsc fcMdj ;kauh BDdj 

ckIik ;kauk HksVwu R;kaps vk'khok Zn ?ksrys vkf.k vkiY;k dk;kZyk lq:okr dsyh gksrh- R;kuq lkj  

R;kauh 23 twu 1937 jksth ckxyk.k rkyqD;krhy eqYgsj ;sF ks ^Mkaxlsok eaMG^^ ukokph laLF kk 

LF kkiu dsyh- lq:okrhP;k dkGkr ;k eaMGk ps dk;kZy; lVk.kk ;sF ks l q: dsys gksrs- ;k  

laLF ksP;k lq:okrhps inkf/kdkjh eaMG h [k kyhyiz ek.ks gk ssrs-  
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vvvv ----     uauauaua ----     inkf /kdkÚ;kap s ukaoinkf /kdkÚ;kap s ukaoinkf /kdkÚ;kap s ukaoinkf /kdkÚ;kap s ukao     inininin     
1- fel- ts- ,y- yWF ke v /;{k 

2 Jh- oSdqaBHkkbZ esgrk  mik/;{k 
3 Jh- nRrk=; eYgkj fcMdj fpV.khl  
4 Jh- HkkÅlk gsc l[ kkjke f gjs  lnL; 
5 Jh- ljnkj ukjk;.k foapwjdj lnL; 
6 Jh- nkeksnj gjh ikBd lnL; 
7 Jh- nRrk=; 'kadj iksruhl lnL; 
8 Jh- ukjk;.k cq/k k dksd.kh  lnL; 
9 Jh- ykypanz fgjkpan  lnL; 

10 Jh- ukjk;.k gjh >ksMxs  lnL; 
11 gjh v er̀ ikVhy lHkkln  

  

 ;k inkf/kdkjh eaMGkp h fu;qDrh d:u R;kauh r hu mfn~n"Vs leksj  Bsoyh g ksrh-  

1-  vkfnoklhaph dtZeqDrh gk s.;klkBh iz;Ru dj.ks-  

2-  lkodkjkdMwu gks.kkj k v U;k; vkf.k rdzkj ;kps fuokj.k dj.ks-  

3-  f'k{k.k ns.;kP;k n`"V hus iz;Ru dj.ks-  

 ;krqu R;kauh Mkax lsok eaMGkP;k ek/;ekrwu 'kk Gk lq: dj.;kP;k dk;kZyk lq:okr dsyh  

gskrh- ckxy k.k r kyqD;krhy  xksyokM ;k  xkoh Mkaxl sok eaMGkus b-l - 1939 e/ ;s 

vkfnoklhlkBh if gyh ' kkGk  lq: dsyh gksrh - ;k 'kkGsr y{ehdkar iafMr ;kauh  f'k{kd E g.kwu  

[kq'khus  dke fLodkjys gksrs- lq:okrhP;k dkGkr  gh 'k kGk ,dk > ksiMhr l q: dsyh gksr h-  

  ckxyk.k uarj dGo.k rkyqD;kP;k if'pe Hkkx k r vlysys v Hkks.k s] duk'kh ;k ifjljkr  

Mkaxlsok eaMGkp dk;Z l q: dsys- rsF ksgh 'kk Gk  lq: dsyh gksrh- Mkaxlsok eaMG kP;k dk;kZrwu 

'kkGk ok<hl y kxY;koj R;kauk olfrx`gkph LF kkiuk dj.ks xjtsps okVw ykxys- R;kauh v usd 

fBdk.kh olfrx` gkph  LF kkiuk d:u vkfnoklh f o|kF khZ fo| kfF kZuhap h fuokl kph  o tso.kkph lks;  

dsyh gksrh-  ckxyk.k r kyqD;krhy eqYgsj ;sF ks b-l- 1941 e/;s olfrx`g lq: dsys gk srs- rsF ks  

fo|kF ;kZauk jkg.;kdjhrk N k=ky; lq: dsys gks rs- 

  R;kuarj b-l- 1944&45 e/;s isB rkyqD;kr f'k{k.k Qkj nqfeZG gksrs- rsOgk gh ifjfLF krh  

y{kkr ?ksÅu nknklkg sc fcMdj ;kauh laiw.kZ rkyqD;kr 45 Ogk fyafV;jyh 'k kGk l q: dsY;k 
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gksR;k-  ;k dkGk ps i;Zos{kd xaxkjke vkokjh T ;kauk iq<hy dkG kr vkokjh xq:th ;k ukoku s  

izfl/nh feGkyh gksrh-  rs gs p xaxkjke vkokjh g ks ;- 
 

'k S{kf .kd foLrkj'k S{kf .kd foLrkj'k S{kf .kd foLrkj'k S{kf .kd foLrkj     

 Mkaxlsok eaMGkus uk f'kd ftYákrhy ckxyk.k] lqjxk. kk] dGo.k vkf.k  isB ;k  

rkyqD;krhy vkfnoklh H kkxkr olfrx` g] vkJ e'kkGk] ek/;fed fo|ky;s] dfu"B o ofj"B 

egkfo|ky;kph LF kkiuk d:u f'k{k.k  izlkjkps  dk;Z dsys vkgs-  
 

olfrx `gsolfrx `gsolfrx `gsolfrx `gs     

  ukf'kd ftYákrhy vkfnoklh Hkkxkr T;k xkokr izkF kfed o vkJ e'kkGk vkgsr R;k  

'kkGkae/;s ;s.kkj h eqys&eqyh gh Mksaxj nÚ;k[k ksÚ;krwu ik;h ;sr gk srh- R;keqGs v 'kk fBdk.kh R;k  

fo|kF ;kZauk fuokl h jkg.;kdfjrk ol frx`gs lq: dj.;kpk fopkj dsyk- R;krqu v xnh  

lq:okrhyk ckxyk. k rkyqD;kr hy eqYgsj ;sF ks 4 ,fizy 1941 jksth fo| kF khZ olfrx` g l q: dsys-  

R;kuarj dGo.k rkyqD;krhy  v Hkks. kk ;sF ks  1 tq yS 1945 jk sth olfrx`g  lq: dsys  vkgs-  rlsp  

v Hkks.kk ;sF ks 1 fMlsacj 1947 jksth fo|kfF kZuhadfjrk dyk olfrx`g lq: dsys vkgs- vkt ;k 

nksUgh olfrx`gkr v uqdzes 132 brds fo|kF khZ  vkf.k 129 brD;k fo|kfF kZuh fuoklh jkgwu  

f'k{k.k ?ksr vkgsr- rn~uarj ukf'kd ftYákrhy vkfnoklh Hkkxkr cksjxko ;sF ks ,fizy 1946 e/;s 

fo|kF khZ olfrx`g lq: dsys vkgs- ;k olfrx`gkr vkt jksth 120 ,o<s fo|kF khZ fuoklh  

jkgrkr- R;kuarj isB ;sF ks 1 tqyS 1957 jksth Mkaxlsok eaMGkus fo|kF khZ olfrx`g kph LF kkiuk 

dsyh- ;k olfrx`g kr 96 brds fo|kF khZ fuoklh vkgsr- 

   nknklkgsc fcMdjkauh ukf'kd ftYákrhy lqjxk.kk rky qD;krhy nqxZe vkfnoklh  

Hkkxkrhy ckÚ gs ;sF ks twu 1962 e/;s fo|kF kkZ o f o|kfF kZuhalkB h v 'kh nksUgh olfrx`g kaph LF kkiuk  

dsyh vkgs- vkt ;k nksUgh olfrx`g kr v uqdzes 66 brds fo|kF khZ vkf. k 30 brD;k fo|kfF kZuh  

fuoklh jkgrkr- ;k olfrx`gkP;k ek/;ekrqu vkfnoklh nqxZe Hkkxkrhy nhunqcG~;kauk f'k{k.k kph  

lks; miyC/k  d:u fnyh vkg s- v f'kf{ kr] ekxklysY;k v Kkuh  o vkfnoklh  tursP;k  

thouks/nkjklkBh ekxZ n k[kfoy k vkgs-  
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ek/;fed fo| ky;sek/;fed fo| ky;sek/;fed fo| ky;sek/;fed fo| ky;s     

  ukf'kd ftYákrhy vkfnoklh Hkkx nqxZe vkgs- ;k nqxZe Hkkxkrhy fo| kF ;kZauk ek/;fed 

f'k{k.k feGkos ;kdjhrk Mkaxlsok eaMGkus ckxy k.k] dGo.k] isB] lqjxk.kk rkyqD;kr ek/;fed 

fo|ky;kph LF kkiuk dsyh vkgs- isB rkyqD;kP ;k fBdk.kh ifjljkrhy vkfnoklh fo|kF ;kZaP;k 

f'k{k.kkp h lk s; Ogkoh ;k lkBh 1 twu 1958 jks th turk fo|ky;] isB ;k 'kk[ksph LF kkiuk  

dsyh- ;k fo|ky;krwu 1378 ,o<s fo|kF kh Z vk t jksth f'k{k.k ?ksr vkg sr- rn~uarj dGo.k 

rkyqD;krhy v Hkks.k k ;sF ks 1 twu 1962 jksth turk fo|ky;] v Hkks.kk ;k 'kk[ksph LF kkiuk dsyh-  

;k fo|ky;kph bekjr v Hkks.kk xkokP;k toG vlwu rsF ks loZ lks;h lqfo/kk miyC/k vkgsr- rsF ks  

1522 brds fo|kF khZ f'k{k. k ?ksr vkgsr- R;kuarj ckxyk.k rkyqD;krhy eqYgsj ;sF ks 22 twu 1963 

jksth turk fo|ky;] eqYgsj gs fo|ky; lq : dsys- ;k fo|ky;kr vkt 1134 brD;k 

fo|kF ;kZaP;k f'k{k.kkph Hkwd Hkkxoyh tkr vkgs- b-l- 1976 e/;s lqjxk.kk rkyqD;krhy ckÚgs ;k  

nqxZe vkfnoklh o dGo.k rkyqD;krhy vksrwj ;k xkoh ek/;fed fo|ky;kph LF kkiuk dj.;kr 

vkyh vkgs- v 'kk fjrhus nknkl kgsckau h vkfnok lh H kkxkr f'k{k. kkpk  izlkj  dj.;kdfjrk lrr 

iz;Ru dsys xsys-  
 

ek/;fed vkJ e'kkG kek/;fed vkJ e'kkG kek/;fed vkJ e'kkG kek/;fed vkJ e'kkG k     

  Mkaxlsok eaMGkus vk fnoklh fo| kF ;kZauk fuok lh jkg.;kp h O;oLF kk d:u ek/;fed 

vkJ e'kkGkph LF kkiuk dsyh vkgs- lq:okrhyk lqjxk.kk rky qD;krhy v fr nqxZe vlysyk Hk kx  

Eg.kts macjBk.k  gks;-  ;k fBdk.kh  16 twu 1986 jksth ,dyO; ek/;fed vkJe'kkGk] macjBk.k  

lq: dsys vkgs- ;k fBdk.kP;k fo|ky;kP;k dk;eLo:ih bekjrhps v xnh lk/;k i/nrhus 

HkDde bekjrhps cka/kdke iw.kZ dsys  vkgs- vkt ;k vkJ e'kkGsr 961 brdh fo|kF khZla[;k vk gs-  

R;kuarj fnaMksjh rk yqD;krhy vkacsx.k ;sF ks vk|  vkfnoklh lsod BDdj ckIik ;kaP;k ukokus 8  

twu 1992 jksth ek/;fed vkJe'kkGk lq: dsyh- ;k vkJ e'kkGsr 313 fo|kF khZ f'k{k.k ?k srkr-  

dGo.k rkyqD;krhy lqGs ;sF ks fl /ns'oj ek/;fed vkJe'kkGk ;k ukokus 14 twu 1993 jksth 

ek/;fed vkJe'kkGk lq: dsysys vkgs- vkt jksth ;k 'kkGsr 452 ,o<s fo|kF khZ f'k{k.k ?ksr  

vkgsr- 
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izkF k fed vkJe'kkGkizkF k fed vkJe'kkGkizkF k fed vkJe'kkGkizkF k fed vkJe'kkGk     

  ukf'kd ftYákrhy vkfnoklh Hkkxkr R;k dkGk r jLrs] fi.;kP;k ik.;kph lks; uOgrh-  

rsOgk ;k ifjfLF krhr rsF ks f'k{k.kpk yoys'kg h  uOgrk- ;k Hkkxkr nknkl kgsc fcMdj ;kauh 

iq<kdkj ?ksÅu Mkaxlsok eaMGkP;k ek/;ekrwu izkF kfed f'k{k.kkpk  izlkj dsyk  gk srk- l qjxk.kk  

rkyqD;krhy macjBk.k ;sF ks 16 vkWDVksacj 1954 jksth ,dyO; izkF kfed vkJ e'kkGk lq: dsyh  

vkgs- ;k vkJ e'kkGsr lq:okrhyk 15  eqys vkf. k  4 eqyhauh izos'k  ?ksryk gksrk - ;k vkJ e'kkGsP;k 

bekjrhdjhrk macjBk.k ;sF khy panzk Hkxr ukokP;k O;fDrus 1 ,dj tehu nku fnyh gksrh- R;k  

tkxsr Mkaxlsok eaMGkus  vkJ e 'kkGsph bekjr mHkkjyh  vkgs- R;kuarj fnaMksjh  rkyqD;krhy  

vkacsx.k ;sF ks 1 tkusokjh 1959 jksth BDdj ckIik ;kaP;k ukokus izkF kfed vkJe'kkGk lq: dsyh  

vkgs- vkt ;k 'kkGsrwu 313 ,o<~;k fo| kF ;kZaP;k f'k{k.kph  O;oLF kk >kysy h vkgs - rn~uarj  

lqjxk.kk rkyqD;krh y dqdqM.ks ;sF ks 1 twu 1964 jksth iafMr tokgjyky usg: gh izkF kfed 

vkJ e'kkGk lq: dsyh- iq<hy dkG kr ;k 'kk GsP;k bekjrhP;k cka/kdkekdjhrk 'kklukdMwu 

v uqnku feGowu bekjrhps cka/kdke iw.kZ dsys vkgs-  dGo.k rky qD;krhy l qGs ;sF ks f l/ns'oj 

izkF kfed vkJ e'kkGk 1 twu 1966 jksth lq: dsyh- ;k 'kkGsr lq:okrhyk fo|kF khZ la[;k Qkjp  

deh gksrh- iq<hy dkGkr fo|kF khZla[;k ok<r xsY;kus vkt 452 ,o<s fo|kF khZ f'k{k.k ?ksr  

vkgsr- rn~uarj lqjxk. kk rk yqD;krhy  nqxZe Hkkxkr fxjtknsoh izkF kfed vkJ e'kkGk] f'kans  

(fnxj) ;sF ks 1 twu 1966 jksth LF kkiu dsyh- izkjaHkhP;k dkGkr ;k 'kkG sr fo|kF kh Zla[;k 268  

brdh gksrh- ijarq ;k ifjljkrhy tursyk tltls f'k{k.kkps egRo y{kkr ;sr xsys rlr'kh 

;sF khy fo|kF khZla[;k ok<r xsyh- ;k ifjljkrh y tursyk Kkukph xjt y{kkr vkyh vkgs-  

R;keqGs ;k ifjljkrh y turspk f'k{ k.kkdMs  vks<k ok<ysyk  fnlwu ;srks - M kaxlsok eaMG kus 1 twu  

1991 jksth ukf'kd ftYg;krhy fnaMksjh  rk yqD;krhy okjs vkf.k ckxy k.k rk yqD;krhy  

/kkanzhik Mk ;k nk su izkF kfed vkJ e'kkGk lq: dsysY;k vkgsr- 

 

dfu"B eg kfo| ky;sdfu"B eg kfo| ky;sdfu"B eg kfo| ky;sdfu"B eg kfo| ky;s     

  Mkaxlsok eaMGkus ckxyk. k rkyqD;krhy eqYgsj ;sF ks 1 tqyS 1971 jksth turk dfu"B 

egkfo|ky; lq: dsys- R;kuarj dGo.k rkyqD ;krhy v Hkks.k k ;sF ks turk dfu"B egkfo|ky; 
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21 twu 1973 jksth lq: dsys- vkt ;k dfu"B egkfo|ky;krwu 115 ,o<s vkfnoklh fo| kF kh Z 

f'k{k.k ?ksr kr- ;k dfu"B egkfo| ky;keqGs ;k ifjljkrhy mPp ek/;fed f'k{k.kkiklwu  oafpr  

jkg.kkÚ;k fo|kF ;kZaph l ks; >ky h vkgs-  
 

egk fo|kegk fo|kegk fo|kegk fo|k y;s &y;s &y;s &y;s &     

  vkfnoklh Hk kxkr vlysy h turk vkiY;k eqykaps mPp ek/;fed f'k{k. k ?ksrY;kuarj 

vkfF kZd ifjfLF krh ulY;keqGs nwjoj 'kgjh Hkkx kr iq<hy f'k{k.k klkBh  vkiY;k eqykauk ikBor  

uOgrh- rsOgk gh ifjfLF krh y{kkr vkY;kuarj Mkaxlsok eaMGkus ;k fo|kF ;kZaph iq<hy f'k{k.k kph  

xjt fopkjkr ?ksÅu isB ;k rkyqD;kP;k e/;orhZ fBdk.kh 15 tqyS 1993 jksth dyk o 

okf.kT; egk fo|ky; lq: dsysy s vkgs-  ;k egk fo|ky;krwu vkt fo|kF khZ  inoh oxkZps f'k{k. k  

?ksr vkgs- R;kuarj dGo.k rkyqD;krhy v Hkks.kk  ;sF ks 15 tqu 1997 jksth dyk egkfo|ky;] 

v Hkks.kk  rlsp 15 twu 2012 jk sth dyk o o kf.kT; egk fo|ky; macjBk.k]  rk- l qjxk.kk  gs  

inoh oxkZps f'k{k. k ns.k kjs egk fo|ky; lq: ds ys vkgs-  vkf.k 15  twu 2019 jksth eqYgsj ;sF k s 

dyk] okf.kT; o foKku egk fon;ky; lq: >kys  vkgs-  ;k egkfo| ky;keqGs vktwcktwP;k 

ifjljkrhy vkfnoklh fo|kF ;kZaP;k inoh f'k{k.kkp h lks; >kyh vkgs - vkt ;k pkjgh 

egkfo|ky;krwu lqekjs 2492 fo|kF khZ inohps f'k{k.k ?ksr vkgsr- ;k egkfo|ky;kr dkgh  

fo"k;kaps inO;qRrj f' k{k.k ns. kkjs dkg h foH kkx l q : dj.;kr vkys vkgsr-  

  v 'kk jhrhus nknkl kgsckauh  vkfnoklh Hkkx kr m Pp f'k{k.kkp h K kuxaxk iks gpfoyh vk gs-  

v Kkuh] v f'kf{kr] nfjnzh vkfnoklh lektk ps thoueku lq/kkj.;kdjhrk R;kaP;k vkfF kZd 

ifjfLF krhr ok< gks.;kl kBh ;k laLF ksus gkr Hkk j ykoyk vkgs - ;k l aLF ksrwu f'k{k.k  ?ksrysY;k  

v usd O;fDrauh jktdh;] lkekftd] 'kS{kf.kd {ks =kr vkiY;k dk;kZpk Blk meVoyk vkgs-  
 

lan Hk Z l qphlan Hk Z l qphlan Hk Z l qphlan Hk Z l qph     

1-  'kSytk nsoxkaodj] vkfnoklh thou vkf.k laLd` rh] ukxiwj] 1989- 

2-  ckcqjko iokj] lksufgjk] u kf'kd] ekpZ] 1998-  

3-  fo- f'kjokMdj (laik-)]  thouxaxk] ukf'kd] 1964- 
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4-  vkj- Hkkejs o lkG qads ok;- ,e- (laik-)]  fopkjos/ k] ukf'kd] 2004-  

5-  'ka- d- dkiM.khl (laik-)]  ukeLer̀h Ler̀hxzaF k] ukf'kd] tqyS 2012- i`-  252-  

6-  nSfud xkodjh] ukf'kd] vko`Rrh fn- 15 vkWxLV 2011- 

7-  xksfoan xkjs] vkfnokl h thoukps f'kYidkj] vkSjaxkckn] 1997] i`- 100-  

8-  ljy /kj.kdj] vkfnoklh l sod nknk fcMdj] iq.ks] 2005] i`- 37 rs  38  

9-  ljy /kkj.kdj] nknkl kgsc fcMdj olk% vkfnoklh lsospk]  iq.ks]  2012] i`- 28&29-  
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ाााा.... थिवल कलावती जयवतंथिवल कलावती जयवतंथिवल कलावती जयवतंथिवल कलावती जयवतं 

कला व वािण य महािव ालय उंबरठाण, 

ता. सुरगाणा, िज. नािशक 

 

ा तािवक ा तािवक ा तािवक ा तािवक  

         नािशक िज हयात ब जनां या सामािजक, आ थक, सां कृितक, शै िणक प रि थती या सुधारणा 
येत असले या अनेक सम यांवर माग काढीत अनेक समाज सुधारकांनी िवकासाचा वसा घेतलेला 

होता. यांनी केले या या कायाचे फार मोठे ऋण आज या समाजावर आह.े ब जनां या सुधारणा े ात 
काय करणा-या सुधारकां या वेगवेगळया िवचारधारा हो या. ब जन समाजातील जनतेचा सवागीण 
िवकास हावा ही यांची तळमळ होती. समाजाचा िवकास साधायचा असेल तर तळागाळातील 

लोकांपासुन सु वात केली पािहजे. या मानवतावादी दिृ कोनातून  समाजकायास सुरवात झाली. यात  
भाऊसाहबे िहरे, दादासाहबे िबडकर, गणपतदादा मोरे, दादासाहबे गायकवाड, ह रभाऊ महाले यांचे काय 
मोलाचे आह.े 

1) कमवीर भाऊसाहबे िहरेकमवीर भाऊसाहबे िहरेकमवीर भाऊसाहबे िहरेकमवीर भाऊसाहबे िहरे 

            महारा  ही िश णाची उ वल व यश वी परंपरा लाभलेली भूिम असून कमवीर भाऊसाहेब 
िहरे या भूिमचे थोर पु  आहते. भाऊसाहबेांचे समाजकारण, अथकारण, राजकारण असे िविवधांगी काय 

असुन आ दवासी िश णातील यां या मौिलक योगदानामुळे यांना े व लाभले आह.े आ दवासी 
िवकासासाठी िश ण ही मुलभुत गरज अस याचे ओळखून भाऊनी बुवा गु जी या साथीने “आ दवासी 
सेवा सिमितची” थापना केली. नािशक िज हयात या सं थे या मा यमातुन आ दवासी िश णाची 

मु तमेढ रोवली. सामािजक प रि थती व यातही आ दवास ची ि थती िवचारात घेता आ दवासी सेवा 
सिमतीची थापना ही वंिचतांसाठी संधी ठरली. 
             महारा ात ठ र बा पा, अनुताई वाघ यां या माणेच आ दवासी या िश णासाठी वत:ला 

वा न घेतले याम ये कमवीर िहरे व दादासाहबे िबडकर यांचेही योगदान मह वाचे आह.े कमवीर िहरे 
यांनी कुळकाय ा ारे आ दवास ना शेतजिमनीचे मालक बनिव याचे मोलाचे काय केले. यामुळे 
वेठिबगारी, सवकष, शोषण असे जीवन वा ाला आले या आ दवास ना माणूस हणून जग याची संधी 
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िमळाली. दगुम भागात दा र या या दहुरेी रेषेखालचे जीवन जगणा-या समाजासाठी िश णाची दारे 
खुली कर याचे काय भाऊसाहबे िहरे यांनी केले. मु य वाहापासुन दरु जंगल साि यात जीवन 
जग याचा संघष करणा-या आ दवासीसाठी सम यांचा ड गर असतांना िश णाची गंगा पोहचव याचे 

काय भाऊसाहबेांनी केले. िज हयातील ब जन, दिलत व आ दवास साठी काय करतांना कमवीरांना अनेक 
खं ा सेनान ची साथ लाभली. कोकणा, महादेव कोळी, िभ ल, कातकरी अशा आ दवासी जमात ना 
शोषण मु चा िश णमं  कमवीरांनी दला. नािशक हा आ दवासी ब ल िज हा असुन सुरगाणा, पेठ, 

यंबके र, कळवण, दडोरी, इगतपुरी व सटाणा ह े आ दवासी लोकसं येचे तालुके आहते. या 
तालु यांम ये भाऊसाहबे िहरे यांनी थापन केले या ‘महा मा गांधी िव ा मं दर व आ दवासी सेवा 

सिमती’ या सं था या मा यमातुन आ दवासी िश णाचे काय अवरतपणे सु  आह.े  
2) आ दवासी सवेक दादासाहबे िबडकरआ दवासी सवेक दादासाहबे िबडकरआ दवासी सवेक दादासाहबे िबडकरआ दवासी सवेक दादासाहबे िबडकर 

            नािशकचे ये  ‘ वातं यसेनानी, आ दवासी सेवक व डांग सेवा मंडळाचे सं थापक दादासाहेब 

िबडकर’ यांचा ज म 19 माच 1910 रोजी झाला. मुळातच लढाऊ वृ ी आिण सामािजक कायाचा वसा 
अंगी अस याने यांनी अनेक अडचणीवर मात क न दिलत, आ दवासी, ामीण भागातील जनतेसाठी 
काय केले. दिलत, आ दवासी समाजा या गती आड येणा-या सम यांचा शोध घेऊन यांची मांडणी 

सरकार दरबारी क न या सम या सोडिव यासाठी ते य शील राहत. नािशक िज हयातील सवच 
आ दवासी, मागासवग य दिलत समाजा या याय ह ासाठी, अ याया या िवरोधात डांग सेवा 
मंडळामाफत आपले सव आयु य पणाला लावले. दिलत व आ दवास ना मोफत व स चे िश ण अशी 

यांनी आ ही भुिमका घेतली होती. आ दवासी लोकांकडे पावसा यात धा य नसायचे यावेळी ह ेलोक 
सावकाराकडून धा य घेत असत. यावर सावकार अवाजवी धा य या लोकांकडून वसुल क न मो ा 

माणात आ थक शोषण करीत असे. यावर उपाय हणून दादासाहबे िबडकर यांनी धा य कोठार योजना 

सु   केली. 
3) स यशोधक कमवीर स यशोधक कमवीर स यशोधक कमवीर स यशोधक कमवीर : : : : गणपतदादा मोरेगणपतदादा मोरेगणपतदादा मोरेगणपतदादा मोरे 

           गणपतदादांचे मुळ गाव िपपळगाव बसवंत. गणपतदादां या कायामुळे पपळगावची खरी ओळख 

संपुण महारा ाला झाली. यांनी नािशक िज हयातील ब जन समाजा या िवकासासाठी िश ण पी 
य ात आप या आयु याची सिमधा टाकली. प रि थतीला न डगमगता वािभमानी व बंडखोर वृ ीने 
अंध देला अंधकारात असणा-या समाजाला नवी दशा दली. दु काळात होरपळणा-या शेतक-यांना 

यां या अ ती वाची जािणव क न दली. देवभोळेपणा, अंध दा यामुळे समाजाची अधोगती होते हे 
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यांनी पािहले. समाजातील द:ुखाचे कारण मुळापासुन काढुन कसे टाकता येईल, याचा ते सतत िवचार 
करत असायचे. यां या िवचारांना ऐन ता यात स यशोधक समाजा या िवचारांची साथ िमळाली. 
1905-06 पासुन गणपतदादा सावजिनक चळवळीत ख-या अथाने काम क  लागले व स यशोधक 

समाजाचे िवचार गावोगावी पोहचवले. स यशोधक िवचारांचा सार कर यासाठी गणपतदादा मोरे 
यांनी ‘जलसाचा’ योग सु  क न ब जन समाजात जनजागृती केली. गणपतदादा मोरे यांनी आप या 

पंचाची तमा न बाळगता समाजकायासाठी, ब जन समाज उ दारासाठी वत:ला वा न घेतले. 

4) प ी कमवीर दादासाहबे गायकवाडप ी कमवीर दादासाहबे गायकवाडप ी कमवीर दादासाहबे गायकवाडप ी कमवीर दादासाहबे गायकवाड 

           डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या अनुयायांनी या या प ात दिलत समाजाचा का फला एक वेळ 

पुढे नेला नसेल परंतु तो मागेही सरकू दला नाही.यात अ यंत मह वपुण काय प ी दादासाहेब 
गायकवाड यांचे आह.े कमवीर दादासाहबे गायकवाड यांनी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या नेतृ वाखाली 
समाजकाय केले. समाजाला एकसंध क रत चळवळी, स या ह, शै िणक व धा मक काय यश वी नेतृ व 

करणा-या या पाने दादासाहबे गायकवाड यांचे काय मोलाचे आह.े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
दादासाहबे गायकवाडां या समाजसेवेची मता पा नच आपला वारस हणून वीकारले होते. 
बाबासाहबेांनंतर दिलतांचे कैवारी हणून दादासाहबेांना दिलत समाजाने मा यता दलेली होती. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी विलत केलेली दिलत चळवळीची योत अखंडपणे तेवत ठेव याचे काम 
दादासाहबेांनी केले. दादासाहबे गायकवाडांनी नािशक िज हातून व िज हाबाहरे समाजसेवा, िश ण े , 

अंध दा, राजकारण, भूमीहीनांसाठी आंदोलन,रे वे कामगारां या नैिम क रजेचा , सुवणकारांचा 

, नवबौ दां या राखीव जागांचा , दिलतांना िमळणा-या शै िणक सवलतीमधील मुदतवाढीचा  
असे अनेक उ लेखनीय काय  दादासाहबेांनी केलेले आह.े 
5) ह रभाऊ महालेह रभाऊ महालेह रभाऊ महालेह रभाऊ महाल े

         ह रभाऊ महाले यांनी नािशक िज हयातील आ दवासी भागात सामािजक व आ थक बदल 
घडिव याचा य  केला होता. धा य कोठारे,दा बंदी, जनजागृती मेळावे, सावकरांकडून होणारे शोषण, 

वन जिमनीचा  अशा अनेक चळवळीत यांनी सहभाग घेतला होता. ह रभाऊ शंकर महाले यांनी 

आप या राजक य जीवनाला गाव पातळीपासुन सु वात क न थेट द लीपयत मजल मारली होती. या 
वेगवेगळया पदावर काम करतांना यांनी एकािधकार धा य खरेदी, जात माणप  तपासणी, सरकारी 
नोक-यांम ये आ दवास ना असणा-या राखीव जागा, शाळा, शेतीला पाणी पुरवठा कर यासाठी पाटबंधारे 

अशा वेगवेगळया े ात सेवा काय केले आह.े 
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        अशा कारे सव समाजसुधारकांनी समाजसेवेचे काय केलेले आह.े यानी वंिचत घटकासाठी केलेले  
काय आजही अवरीतपणे चालू आह.े 
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i sB l qjxk.;kps > qatkj i sB l qjxk.;kps > qatkj i sB l qjxk.;kps > qatkj i sB l qjxk.;kps > qatkj vkfno klh u sr`Rovkfno klh u sr`Rovkfno klh u sr`Rovkfno klh u sr`Ro     

¼Lokra«; lSf ud Jh¼Lokra«; lSf ud Jh¼Lokra«; lSf ud Jh¼Lokra«; lSf ud Jh ----     flrkj ke th Hkks;s½flrkj ke th Hkks;s½flrkj ke th Hkks;s½flrkj ke th Hkks;s½     
    

izkizkizkizk ----     M kWM kWM kWM kW ----     izn hi fo’. kq n s”kikaMs]izn hi fo’. kq n s”kikaMs]izn hi fo’. kq n s”kikaMs]izn hi fo’. kq n s”kikaMs]     

foHkkx izeq[ k&jkT;”kkL= foHk kx]  
nknklkgsc fcMdj] dyk foKku o okf.k T; egkf o|ky;] 

isB] ft- ukf”kd] 
    

ukf”kd ftYg;krhy isB rkyqqdk] xqtjkr jkT;kyk ykxqu vlysyk ,dsdkGh ;k  

rkyqD;kr izpaM oulaink gksrh - ?kunkV taxy] egkjk’Vªkrhy vkfnoklh rk yqdk Eg .kwu izfl /n  

dksd.kk lekt] nkfjnz;] fuj{kjrk] va/kJ /nk] oht ukgh] ik.kh ukgh] m| ksx O;olk; ukghr]  

QDr “ksrhoj o taxy lainsoj voyacwu jkg.kkjh ek.k ls- “k srh E g.kts H kkr] ukxy h] ojb Z 

o”kkZrwu ,dnkp ihd] uk “kklukps y{k uk lektkps] misf{kr vkf.k nqyZf{kr H kkx] dqiks’k.k]  

ckye`R;w ;kaps Hk;kog izek. k ;k H kkxkr g ksrs- jLrs] oht] “kkGk ;kaph okuok vlysY;k isB  

rkyqD;krhy fp apoM xkao-  

  ukxqth Hkks;s gs flrkjke Hkks;s ;kaps vktksck dkgh dkekeqGs fujxqMs xkoh vkys vkf.k 

rsF ksp LF kkf;d >kys- f lrkjke Hk ks;s ;kauh vki ys izkF kfed f”k{k.k  djatkGh ;sF ks ?ksrys-  Mkax  

lsok eaMGkP;k “kkGssr f”k{kd Eg.k qu dke dsY;kuarj ljdkjh uksadjhr R;kaps eu jeys ukgh-  

rs nknklkgsckadMs ijr vkys- nknkauh R;kauk  lgdkjh izf”k{k.klkBh iq.k s ;sF ks ikBfoys- 

izf”k{k.kkuarj nknkauh R;kauk Mkax ftYg;kr taxy dkexkj lkslk;Vhr uksdjh fnyh- ;k 

laLF skr Hkks;s ;kauh izpaM dke dsys- R;kaph gq’k kjh  o dkekph i/nr ikgwu nknkauh R;kaph taxy 

dkexkj lkslk;VhP;k lsdzsVjh inh use.kqd dsyh - 

  Mkax lsok eaMGkP;k “kkGsr vo?;k 15@& :I;s efguk feGo.kkÚ;k O;Drhph izpaM  

O;ki vlysY;k taxy dkexkj lkslk;VhP;k lsdzsVjh inh fuoM >kyh- Mkax ftYg;kr dke 

djhr vlrkauk R;kapk  laca/k vky k rks ukuk lkgsc fnf{ kr ;kaP;k”kh eqYgsj ;sF ks jkg.k kÚ;k  

ukuklkgsckau h o flrkjke Hkks;s ;kauh ;sF khy vkfnoklh lektklkBh [kqi dke dsys- taxy 
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dkexkj lkslk;Vhps dke R;kauh toGtoG 10 o’ksZ dsys- lgdkjh {ks=krhy tk.k vlysyk  

dk;ZdrkZ v”kh R;kaph vksG[k ukf”kd o Mkax ftYg;kr r;kj >kyh- Hkkjrkyk Lokra«; 

feGkY;kuarj ukf”kd o Mkax ftYg;krhy okrkoj.k osxkus cnyw ykxys- ;kap dkG kr dsanzh;  

oufoHkkx dk;|kae/;s vkeqykxz cny gksÅ y kxys- taxy dkexkj lkslk;V;kaoj osxosxGs 

fucZa/k ;sÅ y kxys- R;kaP;k dkekr ljdkjpk gLr{ksi ok<yk- f}Hkk f’kd jkT;kr  vlek/kkuh  

vl.kkjh ejkBh o xqtjkF kh eaMGh vkank syus d: ykxyh- egkjk’Vªkr rj eksBk l a?k’kZ  lq:  

>kyk-  

  1 es 1960 jksth egkjk’Vª jkT;kph LF kkiuk > ky h- egkjk’VªkP;k brj jkT;ka”kh vlysY;k  

lhesojhy “ksdMks xkaos ¼ejkBh Hkkf’kd½ dukZVd] xqtjkr] e/;izns”k] vka/kz jkT;kyk tksMyh  

xsyh- egkjk’Vª o xqtjkrP;k lhesoj vlysyk Mkax ftYgk xqtjkryk t¨Myk xsyk- ukuklk gsc  

fnf{krkauh Mk ax ftYgk egkjk’Vªkr jgkok Eg.k wu e¨Bk laÄ"kZ dsyk- e¨Bs vkan¨yu >kys- ijarw gk  

y<k y<.;kr ejkBh Hk k’k hd deh iMys- fn{kh r o flrkjke Hk ¨;s ;kauk M kax ftYgk  xsY;kp s 

Qkj okbZV okVys- flrkjke Hk¨;s eqGxkoh fujxqMs ;sF ks ijrys- rj ukuklkgsc ukf'kdyk- izpaaM 

esgur o d"V dj.kkÚ;k ukuklkgsckaps v [kjsps fnol okbZV voLF ksr xsys- rj R;kaps lgdkjh 

flrkjke Hk ¨;s ;kauh isB rky qD;krhy lektdkj.kkr o jktdkj.kkr vkiys y{k dsaæhr dsys-   

Mkax ftYgk  ejkBh Hk kf’ kd dh xqtjkrh ;k  ok nkr Mkax lsok eaMGk ykg h uk gd =kl  

lgu djkok ykxyk-  eaMGkP;k 'ksdM¨ 'k kGk xq tjkr ljdkjdMs gLrkarjhr djkO;k ykxY;k-  

lhrkjke Hk¨;sauh iq<h y dkGkr isB rkyqD;kP;k jktdkj.kkoj ÄV~V idM cloyh- 

nknklkgsc fcMdjkauh MkaxP;k vkan¨yukr flr kjke Hk¨;salg T;k v usd dk;ZdR;k±uk v Vd 

>kyh g ¨rh- R;kau k loZr¨ijh enr dsyh- f lrkj ke Hk¨;s Mkax ftg;kr vlrkuk rsF khy ftYgk  

dk¡xzsl dfeVhps v è;{k g¨rs- R;kO¨GsP;k eqacbZ ljdkjus R;kaph ftYgk f'k{k.k eaMG lnL; 

Eg.kwu use.kwdgh  dsyh g ¨rh- M kax ftYgÓk kps vkan¨yukr la;qä  egkjk’Vª l ferhP;k 

usr`Ùok[kky h y<ys-  vkan¨yukrhy  vkpk;Z v=s]  Ükzhikn M kaxs] deZohj nknklk gsc xk;dokM] 

x¨nkrkbZ i#Gsdj] eèkq naMors] eèkq fye;s bR;knh usR;ka'kh flrkjke H k¨;s ;kap k toGwu lacaèk  

vkyk- v usd o"ksZ ukuklkg sc fn{khrkacj¨cj jkfg Y;keqGs Mkax o ukf'kd ftYákrhy turk ;k 

n¨Äkauk xq# f'k";kaph t¨Mh Eg.kwu lac¨èkhr vls- Mkax ftYákrhy dkWaxzslps dke djhr 
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vlrkauk vkysyk v uqHko o vaxh vlysyh laÄVu'kä h ;keqGs v Yikoèkhr R;kauh isB rkyqD;kr  

dk;sZdR;kZps e¨Bs tkGs r;kj dsys- 1962 lkyh  LF kkiu >kysY;k iapk;r lferhr o ftYgk 

ifj"kn fuoM.kwdhr R;kauh dk¡xzslps mesnokj fuoMwu vk.kys- rs Lor% isB iapk;r lferhps 

ifgys fcufoj¨èk l Hkkirh >kys-   

iapk;r lferh lHkkirhinh vlrkuk Ükzh- flr kjke Hk¨;s ;kauh rkyqD;krhy cgq la[;  

xkokauk HksVh nsÅu rsF khy v Mh v Mp.kh l¨MoY;k] tusrpk fo'okl laiknu dsyk- ukf”kd  

ftYg;krhy usrs fnaM¨jh rky qD;krhy fuxM¨ G  xkokps dp:HkkÅ jkÅr- ftYákrhy v usd 

usR;kapk flrkj ke Hk¨;s ;kauk dk¡xzslps frdhV feGkos vlk Á;Ru g¨rk ijarw dp# HkkÅauk  

dk¡xzslps frdhV feGky s- isB rky qD;kr flrkjke  Hk¨;s gs fuoM.kwdhyk v i{k E g.kwu m Hks j kfgy s-  

dk¡xzslP;k n¨u usssR;kae/khy y< kbZr dp#HkkÅa uk 9475 ers feGowu rs fot;h >kys rj  

flrkle H ksk;s ;kau k 8308 ers feGkyh-  Qkj F k ¨MÓk Qjdkus rs ijkH kwr > kys-  ijarw F kksM;kp  

voèkhr >kysY;k iapk;r lferhP;k fuoM.kwdhr rs fuoMwu vkys-  

1967 foèkkulH kk  fuoM.1967 foèkkulH kk  fuoM.1967 foèkkulH kk  fuoM.1967 foèkkulH kk  fuoM. k wdhr n.kn.k hr fot;k wdhr n.kn.k hr fot;k wdhr n.kn.k hr fot;k wdhr n.kn.k hr fot;    

1962 P;k fuoM.kwdhr flrkjke Hk¨;s ;kap k Qkj p F k¨MÓk Qjdkus ijkHko >kysy k g ¨rk-  

ijarw 1969 P;k fuoM.kwdhr rkyqD;krhy  tursP;k eukrys mesn~okj g¨rs-  ekxhy  

fuoM.kwdhrhy fot;h mesnokj dprHkkÅ jk År gs dk¡xzslP;k frdhVkoj fnaM¨j h ernkj 

laÄkr mHks  jkfg ys rj isB rkyqD;kp k lekos”k lqjxk.kk ernkj laÄkr >kyk - ;k O ¨Gh flrkjke  

Hk¨;sauk M koywu dkWaaxszlus vkacqth jkeHkkÅ tkèk o ;kauk mesnokjh fnyh- flrkjke H k¨;s ;kauh  

fjifCydu i{kkP;k frdhVkoj gh fuoM.kqd y< foyh o R;kauk rCcy 18076 brdh ÁpaM ers 

feGkyh- rj ijkHkwr mesnokj vkacqth tkèko ;kauk Qä  6496 erkaOkj lekèkku ekukO¨ ykxys-  

fnaM¨jhrwu dp#HkkÅ  jkÅr] 'ksdkiP;k 'kadj iksVhans ;kapsdMwu ijkHkwr > kys-   

foèk kulH ksrhy  dk;Z foèk kulH ksrhy  dk;Z foèk kulH ksrhy  dk;Z foèk kulH ksrhy  dk;Z  

lu 1967 lkyh vkenkj >kY;koj flrkjke Hk¨;s ;kauh fo/kkulH kk xktoyh- isB]  

lqjxk.kk] gjlqy] «;acd ;k Hkkx kr ohtsph mi yC/krk toGtoG uOgrhp- ;k Á'ukoj R;kauh  

lHkkx` g n.k k.kwu l¨Mys - v keP;k  M¨D;ko#u  ,dnk  rjh  fotsP;k  rkj k  tkÅ  |kv keP;k  M¨D;ko#u  ,dnk  rjh  fotsP;k  rkj k  tkÅ  |kv keP;k  M¨D;ko#u  ,dnk  rjh  fotsP;k  rkj k  tkÅ  |kv keP;k  M¨D;ko#u  ,dnk  rjh  fotsP;k  rkj k  tkÅ  |k ----  mi;¨x dlk 

djk;pk rs vkEgh Bjow vls Eg .kr vkfnoklh  l ektkyk o {ks=kyk]  ljdkj nq̧ ;e okx.kwd nsr 
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vlY;kps v usd nk[kys R;kau h lH kkx` gkr fnys -  

isB rkyqD;kr ftYgk ifj"knsP;k 'kkGk fofoèk fBdk.kh LF kkiu dj.;kr R;kauh iq<kdkj 

Äsryk- R;kaP;kr dkGkr rkyqD;kr dkgh vkÜkze'kkGkaph LF kkiuk >kyh- vkfnoklh lektkP;k 

leL;k letkowu Äs.;klkBh] l ¨Mfo.;klkB h ukenkj olarjko ukbZd ;kauh LF kkiu dsysY;k 

vkfnoklh vkenkjkaP;k xVkps rs  Áeq[k g¨rs-  laiw.kZ egkj k’Vªkrhy vk fnoklh Hkkx kr fQ:u 

rsF khy lekL;kaph R;kauh ljdkjyk tk.kho d#u fnyh- R;keqGs vkfnoklÈps v usd Á'u 

LkqV.;kl enr >kyh- isB] lqjxk.kk rk yqD;k rhy jLR;kpÈ voLF kk nSuanuh; g¨rh- ftYgk  

ifj”kn o “kklukaekQZr Ükzh- Hk¨;s ;kauh rkyqD;k rhy v usd xkokauk pkaxys jLrs r;kj djowu 

?ksrys- ukf'kd&isB ;k jLR;kps pk axys dke R;kaP;kp dkGkr >kys ys g ksrs-  

1972 foèkkulH kk  fuoM.k wd 1972 foèkkulH kk  fuoM.k wd 1972 foèkkulH kk  fuoM.k wd 1972 foèkkulH kk  fuoM.k wd     

Jh- flrkjke Hk¨;s gs isB rky qD;kps fo|eku  vkenkj vlys rjh egkjk’Vªkrhy o 

ukf'kd ftYákrhy fo'ks"kr% vkfnoklh ernkjlaÄkph jpuk izR;sd fuoM.kwdhr cnyr g¨rh- 

ekxhy fuoM.kqdhrhy dGo.k foèkkulH kk ernkj la?k gk lqjax k.;kyk t¨Myk tkÅu isB]  

lqjxk.kk] dGo.k vlk ernkj >kyk- R;keqGs dk¡xslps frdhV ftYgk ifj"knsps ekth v è;{k 

Ükzh- ,- Vh- iokj ;k r#.k o y¨dfÁ; dk;ZdR;kZyk feGsy v 'kh v is{kk g¨rh- ijarw ;k 

ftYákr dk¡xzslps n¨u xV iMy s g ¨rs- lqjxk .;kps jkts èkS;Z'k hyjko iokj o ,-  Vh- iokj  

Hkkjrh; Økarh nykr lkehy > kY;kus Ükzh- Hk¨ ;s ;kauk frdhV feGkys- dGo.k rkyqD;krhy  

iokjkaph y¨dfÁ;rk R;kauh ftYgk ifj"knsr ds ysys dke o eq[; Eg.kts dGo.k rky qD;krhy  

erkaph vkdMsokjh ;keqGs flrkjke H k¨;s ;kauk ;k fuoM.kwdhr e¨BÓkk ijkHkokyk  lke¨js tkO ¨  

ykxys- Ükzh- ,- Vh- iokj ;kauk fuoM.kwdhr 20649 brdh ers feGkyh- rj Ükzh- flrkjke Hk¨; s 

;kauk 8201 ers feGwu rs ijkHkwr >k ys- 1972 P;k fuoM.kwdhr ijkHko >kyk rjh Jh- flrkjke  

Hk¨;s dk¡xzslps  usrs E g.kwu ftYákr o rkyqD;kr lØh;i.ks dke g¨rs- 

1978 lkyh dk¡xzsl i{k kr e¨Bh QqV iMyh- egkjk’Vªkrhy v usd usrs dkWaxzsl lksM wu  

xsys- ijarw Ükzh- Hk¨;s ;kauh i{k l¨My k ukgh - 1979 P;k ftYgk ifj”kn o iapk;r lferh 

fuoM.kqdhr R;kauh dk¡xzslps 7 mesnokj fuoMw u vk.kys- rs Lor% ftYgk ifj"knsoj fuoMwu 

vkys- isB iapk;r lferhps lH kkirh > kys rs  fc ufoj¨èk-  
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1981 v©| ¨fxd fodkl egkeaMG kps lapk yd 1981 v©| ¨fxd fodkl egkeaMG kps lapk yd 1981 v©| ¨fxd fodkl egkeaMG kps lapk yd 1981 v©| ¨fxd fodkl egkeaMG kps lapk yd     

dkWaxzslP;k iMR;k dkGkr dk¡xzsl i{kkps fu"Bsus  dke dsY;kph tk.kho dkWaxszlus Bsoyh-  

egkjk’Vªkps eq[;ea=h Ükzh- vs- vkj- varqys ;kauh Ükzh- Hk¨;s ;kaph vkS|k sfxd fodkl egkeaMGkoj  

¼,e-vk;-Mh-lh-½ lapkyd Eg. kwu fu;qä h dsyh-  ;k dkGkr R;kauh e¨Bs dke dsys- eky sxkao]  

fléj] foapwj] isB ;sF khy  vkS|k sfxd olkgrÈu k  pkyuk  ns.;kps dke R;kau h ;k dkG kr dsys-  

vkenkj vlrkauk Ükzh- Hk¨;s ;kauh vkfnoklÈP;k tfeuh fcxj vkfnoklÈuk d¨.kR;kgh dkj.kku s 

fnY;k tkÅ u;sr] xgk.k Bsork ;sÅ u;sr- ;k dk;|kph dMd vaeyctko.kh Ogkoh ;klkBh  

Á;Ru dsys- vkfnoklh  fodklkl kBh “kk lukus L ora= fuèkh |kok- oht] ik.k h] f' k{k.k ;kap s Á'u 

v xzØekus l¨Mokosr v”kh ekx.kh d#u ;k Hkkxkr yÄq ikVcaèkkjs ryko] ik>j ryko 

ckaèk.;klkBh Lora= fuèkhph  ekx.kh dsyh -  

1984 y¨dlHk k fuoM.kwd 1984 y¨dlHk k fuoM.kwd 1984 y¨dlHk k fuoM.kwd 1984 y¨dlHk k fuoM.kwd  

bafnjk dk¡xzsl i{kkps  1980 P;k y¨dlH ksrhy fot;h mesnokj@fo|eku [kkln kj >sM-  

,e- dgkaM¨G ;kauk frdhV ukdk:u dk¡xzsl us flrkjke Hk¨;s ;kauk  1984 P;k ekysxkao 

y¨dlHkk ¼v uqlphr tekrhr jk[k ho½ ernkj la?kkrwu y¨dlHksp h mesnokjh fnyh-  Ükzh-  Hk ¨; s 

;kaps dke o bafnjk xkaèkh  ;kaP;k nqnsZoh  gR;sP;k ik'oZHkqehoj g¨r vlysY;k ;k fuoM.kwdhr Ükz h-  

flrkjke Hk ks;s ;kauk  202424 brdh ÁpaM ers f eGkyh o rs fot;h >kys- rj turk ikVh Zp s 

Ükzh- gjhHk kÅ 'kadj egkys  ;kauk  164149 brdh ers feGkyh-  1984 P;k fuoM.k qdhr Ükzh - H k¨; s 

;kauh vkfnoklh H kkxkrh y vkiyh y¨dfiz;rk fl /n d#u nk[kfoyh-   

egkjk’Vª v©|¨fxd fodkl egkeaMGkps lapkyd o [kklnkj v 'kh nksu ins vlY;keqG s 

;k dkGkr R;kauh vkfnokl hP;k fodklklkB h e¨ Bs ;¨xnku fnys-  

1984 rs 1989 [ kkln kj E g.kwu  dsy sys d k;Z 1984 rs 1989 [ kkln kj E g.kwu  dsy sys d k;Z 1984 rs 1989 [ kkln kj E g.kwu  dsy sys d k;Z 1984 rs 1989 [ kkln kj E g.kwu  dsy sys d k;Z  

[kklnkj E g.kwu dk;Z djhr vlrkauk lalnsr vkfnoklhP;k fofo/k Á'ukal kBh lkrR;ku s  

fofoèk leL;k ekaMY;k- [kklnkj fu/khrwu Hkj ho dk;Z dj.;kr rs vxzslj g¨rs- [kklnkj  

vlrkaukp R;kaph ftYgk fu;¨tu o fodkl lferhP;k mikè;{kinh use.kwd >kyh- 1986 r s 

1998 ;k dkyko/khr rs ftYgk dkW¡xzsl l ferhps gh mikè;{k g ¨rs- vkfnoklh  Hk kxkyk  t¨M+.kkj s  

pkaxys jLrs] okgukaph lq foèkk vlY;kf'kok; ;k Hkkxkp k fodkl g¨.k kj ukgh vkf. k lekt 
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'kgjk'kh t¨My k tk.kkj u kgh vls R;kaps B ke er g¨rs-  

1988 rs 1994 ;k dkykoèkhr egkjk’Vª jkT; ifjogu egkeaMGkP;k ukf'kd foHk kx]  

lYykxkj lferhps rs v è;{k g¨rs- ;kp dkGkr Hk¨;s ;kauh lkrR;kus ekx.kh dsY;kus ljdkjus 

uokiwj] uanwjckj] dGo.k o isB v ’kk pkj ,l-Vh-Msiksauk ekU;rk fnyh- dGo.k] uanwjckj o 

uokiwj ,l-Vh Msiksps dke O¨xkus pkyw > kys- ijarw isB ;sF ks tkxk feGr ulY;kus rs dke 

j[kMys gk srs- egkjk’Vªkps mtk Zea=h Hkjr csaæs ;kaph cfg.k isB ;sF ks fnysyh g ¨rh o R;kaph frF k s 

e¨Bh tehu g¨rh- ijarq frP;k irhps fuèku >k Y;kus rh cssanzs lk gsckadMs jkgr gksrh - Jh- Hkks; s 

;kauh csanzs l kgsc R;kaph  cfg.k]  xkokrhy  O;kikjh  Jh- ukxq’s kB ;kauk  ,d= vk.kwu gh tehu ,l-  

Vh- egkeaMGkP;k v fèkdkÚ;kaekQZr ,l- Vh- egkeaMGklkBh fodr Äsryh- ;k dkeh csaæs 

lkgsckauh  [kwi l gdk;Z dsys-  

iq<hy dkGkr rsF ks ,l-Vh - Msi¨  lq# >kyk - vkfnoklh Hk kxkrhy tursP;k lqjxk.k k  

rkyqD;krhy v usd xkokauk Lokra«;kuarj ifgY;kankp R;kaP;k xkokr ,l- Vh- Áoklkph l¨; 

miyCèk >kyh - ,l- Vh-  Msi¨ps dke o fofoèk j LR;kph dkes dsY;kus ;k dkGkr Ükzh- flrkjke  

Hk¨;s ;kapsoj turk [ kq" k g ¨rh- 1984 rs  1989 gk dkG  flrkj ke Hk¨;s ;k aP;k thoukrhy  

lqo.kZdkG g ¨rk-  

Jh- flrkjke Hk¨;s ;kauh [kklnkj vlrkuk ekysxko ;sF khy ikWojywepk Á'u yksdlHksr 

ekaMwu ikWojyqelkBh ohtfcykr loyr ns.;kph ekx.kh y¨dlH ksr ukX;klkD;k èkj.k kph  

ijokuxh feGowu R;kps dke lq#  dj.;kl ijokuxh feGoyh- euekM&isB&cylkM jsYO¨ekx Z 

dj.;kr ;kok v 'kh y¨dlHksr ekx.kh d:u R;klkBh jsYO ¨ea«;kadMs vkxzg èkjyk- ukf' kd 

ftYákrhy fi.;kP;k pk Á'u l¨Mfo.;klkBh dsaæ ljdkjus fo'ks"k  fuèkh | kok vlk vkxzg  

R;kauh g¨rk- Ük zh- f lrkjke Hk¨;s ;kaP;k Á;Rukus vkfnoklh 'ksrdÚ;kauk R;kaP;k tfeuhrhy >kMs 

r¨Mwu fod.;kpk v fèkdkj feGkyk-  

xq#d`i k vkfnokl h f'k{k. k eaMG xq#d`i k vkfnokl h f'k{k. k eaMG xq#d`i k vkfnokl h f'k{k. k eaMG xq#d`i k vkfnokl h f'k{k. k eaMG  

1993 lkyh Ükzh- Hk¨;s ;kauh xq#d`ik vkfnokl h f 'k{k.k eaMG ;k laLF ksph dsyh- ÁkF kfed 

o ekè;fed f'k{k.kkcj¨cjp vkÜkze'kkGsph LF kkiuk dj.;kr rs ;'kLoh Bjys- ;k laLF ksekQZr 

vkfnoklh eqykaP;k f'k{ k.kk lkBh v /;kid fo|ky ;kph LF kkiuk dj.;kpk R;kapk  fopkj g ¨rk o  
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rlk ÁLrkogh R;kauh r;kj dsyk  g¨rk - iajrw R;k vkèkhp 21 tqyS  1995 j¨th o;kP;k 68 O;k  

o”khZ Ükzh- flrkj ke Hk¨;s ;kauh v Yi vktkjkus txkpk fuj¨i Äsryk] ;kp fno”kh Ükzh- 'kjn 

iokj] fiaiGxko cloar ;sF ks fu;¨ftr dk;ZØeklkBh vkys gksrs- R;kaauh yxsp ¼fujxqMs½ isB ;sF ks 

èkko Äsryh- Ükzh-  'kjn iokj] nknklkgsc fcM dj] v usd [kklnkj] vkenkj o gtkjksaP;k 

mifLF krhr Ükzh- f lrkjke Hk¨;s  ;kapk vaR;foèkh ik j iMyk-  

Jh- flrkjke Hk¨;s ;kaP;k dk;kZr R;kauk R;kaps caèkw Ükzh- foB¨ck Hk ¨;s ;kauh e¨ykph lkF k  

fnyh- Ük zh- foB¨ck Hk ¨;s lrr R;kaP;k ekxs l koyhlkj[ks  mHk s jkg hys-  
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DEPRIVED FACTOR: DIFFERENTLY ABLED 
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Abstract 

 People with disabilities are substantially less likely to be working than other 

people.   However, the extent of the differences varies sharply by disability type, with 

those with mental illness, mental retardation and visual impairments the most 

disadvantaged. The gap in employment between disabled and non-disabled people has 

increased over the 1990s, which is a cause of major concern. People with disabilities 

appear to face different obstacles to employment according to their gender and to 

whether they live in rural or urban areas.  This heterogeneity has important 

implications for policy and program design, as one size is unlikely to fit all. for the 

most part, education has a limited effect on the probability of being employed for  

People with disabilities it appears that observable characteristics of disabled people do 

not explain most of their “Employment deficit”, but rather than other factors – 

including discrimination – are driving their poor employment outcomes • having 

disabled family members has significant impacts on the employment behaviour of 

other adult members, both in terms of whether or not the men in the house work and 

in how much work all other adults are able to do. 

 

Key Words : Differently abled Person, Deprived, Human Resource Management, 

Handicapped, Welfare Function, Employment, scenario 

 

1.1 Introduction 

 In the mid to late 1980’s human resource management activities were driven by some 

forty individual program divisions (health, education, labour, manufacturing etc.), based on 
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their local operational needs.  Human Resources is the set of individuals who make up 

the workforce of an organization, business sector or an economy. "Human capital" is 

sometimes used synonymously with human resources, although human capital Typically 

refers to a more narrow view; i.e., the knowledge the individuals embody and can contribute 

to an organization. Likewise, other terms sometimes used include "manpower", "talent", 

"labor" or simply "people". 

 Deprived is a different factor in the lives of the people of the world. Backward 

Classes, Tribals, Orphans, Homeless, Blind, Handicapped, Slow Deaf, Deaf, Elderly, 

Leprosy, Devadasi, Hundabali, Widow, Virgin Mother, Child Widow, Beggar, Juvenile 

Criminal. Helping them to live like other people by releasing their word is to develop them, 

but still these elements are living a neglected life. 

1.2 Definition  

 “The person who is not easily provided proper employment, good education, low 

cost health care, basic facilities by the local system falls into the category of deprived.” 

 On the one hand growing cities and on the other hand declining villages. This is the 

public Also migrated due to lack of proper facilities. 

The current paper provides brief introductions on an overview of the issue of the human 

resources of persons with disabilities at the local level issues concerning a special 

instrument on the Disable employment of persons with disabilities and options for future 

action to promote the employment of persons with disabilities. 

1.3 Percent scenario  

 Disability is a global issue. More than half a billion disabled people in the world today, 

approximately one in ten of the population, this number is set to rise dramatically over the 

next twenty-five years; both in richer technological societies and in the poor majority 

(International Disability Foundation, 1998). There are number of people in the world who 

suffer from some form of disability or the other. The problem is a growing one with a 

number of factors contributing to the incidence of-disability. 

• International level  

 Ongoing efforts in Japan, Russia and Europe are being reported. In Europe, the 
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slowdown is divided into three categories. Accelerated to teach, agile to teach skills, and 

extremely agile. The more children there are, the more staff they have. They are guided by a 

variety of people, including directors, doctors, teachers, business guides, social workers, 

psychologists, art teachers and musicians. In India, however, most of the work has to be 

done by the teacher in the institute for the deaf, and neither the society nor the government 

thinks that he or she is doing anything special. Children are considered a 'privilege class' in 

Europe. Children are defined as 'the only social element with privileges'. Institutions caring 

for orphans and destitute children strictly follow this. Individuals, home and society are the 

three factors that create problems. Institutions caring for orphans and destitute children 

strictly follow this. Individuals, home and society are the three factors that create problems. 

Therefore, the problem is solved at the level of these three factors. Trying to solve a 

problem through an organization is considered as the last resort in the local society. Not 

because there is prosperity in Europe but because of the government's approach to public 

welfare schemes and policies as a whole.  

• In India 

 The role of society as well as government is important in this development. However, 

despite a lot of planning in the country and in Maharashtra, development has not been able 

to reach the underprivileged. There are many such examples, but for that, people and society 

need to change the way they look at the underprivileged. The underprivileged are also a part 

of the society and proper efforts must be made for their rehabilitation.For this, the society 

needs to take initiative. Comparing the efforts of India and the developed countries to bring 

the underprivileged into the mainstream of the country and the world, it is clear that the 

efforts being made in the country are very limited. 

 The plant of personality remains scratched. The sap of life does not bloom.  His 

shortcomings remain. In the past, rehabilitation of the disabled and deprived was considered 

a part of compassion, religion and compassion. The same feeling is felt by the 

underprivileged today. But rehabilitating all the deprived and bringing them into the 

mainstream of society is their right, their right, the number of poor in India is very large. 

This poverty raises many questions and complex problems. 
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1.4 Measure of Development  

 Development is any improvement in the standard of living of people in a specific 

country. 

• Vocational training 

 Improving vocational training and employment opportunities for people with disability 

is a critical element for enhancing the quality of life for individual with disability, their 

families, but there are also substantial gains for the broader economy.   

• Increasing Skilled Worker  

 Man provides labour power for production and if in a country, under the assumption 

that labour is efficient and skilled, its capacity to contribute to growth will decidedly be 

high. The productivity of illiterate, unskilled, sick, superstitious and handicapped and 

persons is generally low and they are not capable to contribute significantly to development 

of national economy. 

• IncreasingLabour force participation  

 There are substantial costs to individuals and to society associated with these poor 

employment outcomes for people with disability.  Globally, the World Bank considers that 

leaving people with disability outside the economy translates into a foregone GDP of 

about 5 per cent to 7 per cent. To ensure the principle of “Leaving No One Behind” of the 

2030 Agenda for Sustainable Development and also makes important contributions to 

economic development.In addition to the individual and family benefits, there is also a 

strong economic imperative to increased labour force participation which will help to 

address country’s shortage of skilled labour force, at the same time reducing fiscal pressures 

associated with welfare dependency. 

• Reduce the rate of Dependency  

 High rate of dependent population on a relatively small earning population is one of 

the main hurdles to economic development. Nevertheless, man makes positive contribution 

to growth.  

• To Provide Barrier free environment 

 The disabled would not take lying' down any more their' being segregated as a group, 
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to be pitied, to be looked down upon and to be given doles throughout their life. They would 

like to join the mainstream of life as equal members in a society that con not any more 

wilfully ignore the rights and privileges of a mass of humanity merely because of their 

physical limitations.  

• Enjoy life in full measure  

 It is important to recognize that the disabled are human beings with tremendous 

potential to contribute to society; just because they are disabled, they do not forfeit their 

right to enjoy life in full measure is the realization that has at last dawned upon the world 

community.  

Summary 

 We should try to bring these poor into the mainstream by treating them as deprived. It 

is essential for social health. Governments and citizens should make every effort to bring 

the underprivileged into the mainstream at the individual level, keeping in mind that 

disadvantaged groups can be detrimental to society in one way or another. 
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२० २० २० २० शतकातील नािशक िज यातील एक ब आयामी ि म वशतकातील नािशक िज यातील एक ब आयामी ि म वशतकातील नािशक िज यातील एक ब आयामी ि म वशतकातील नािशक िज यातील एक ब आयामी ि म व: : : : आआआआवावावावारी गु जीरी गु जीरी गु जीरी गु जी    
    

ाााा....    एकनाथ आहरेएकनाथ आहरेएकनाथ आहरेएकनाथ आहरे    
डांग सेवा मंडळ नािशक, 

कला व वािण य महािव ालय, उंबरठाण 
ता. सुरगाणा, िज. नािशक- ४२२२११. 

 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    

  िवसावे शतक हे भारता या वातं यसं ामातील एक मह वाचे शतक आहे. भारताला वातं य 

िमळावे हणून अनेकांनी ि टशांिव  लढा उभा केला. महा मा गांधीजी यां या िवचाराने े रत होऊन 

अनेकांनी रा  उभारणीत योगदान दले. यात नािशक िज हा व गुजरात या सीमेवर असणा या डांग 

देशातील आ दवासी बांधवांक रता भरीव योगदान थोर वातं यसेनानी दादासाहबे िबडकर यांचे आहे. 

याचबरोबर पेठ तालु यातील ‘बोरवट’ या गावचे आवारी गु जी यांचे सु ा मह वाचे योगदान िवचारात 
घे यासारखे आह,े मा  इितहासाने यांची फारशी दखल घेतलेली दसत नाही. यांना इितहासा या 
पानात उपेि त व वंिचत ठेवले गेले यामुळे यां या कायाला व ि म वाला उजाळा दे याचा हा 

अ पसा य  आहे. 

आवारी आवारी आवारी आवारी गु ज चा प रचयगु ज चा प रचयगु ज चा प रचयगु ज चा प रचय:  
  गु ज चे पूण नाव  ‘‘‘‘गगंाराम जान ू आवारीगगंाराम जान ू आवारीगगंाराम जान ू आवारीगगंाराम जान ू आवारी’’’’....सव लोक यांना ेमाने व आदराने ‘गु जीगु जीगु जीगु जी’’’’ असे 

हणत. गु ज चा ज म द. ५ जुलै १९१९ रोजी पेठ तालु यातील (िज. नािशक) ‘बोरवटबोरवटबोरवटबोरवट’’’’यागावी झाला.  

घरात अठरािवशे दा र य होते. रोज या जग यासाठी संघष हा कायमचा, पण कुटंुब भि मागावर 
चालणारे होते. 
  गु ज चे चौथीपयतचे िश ण बोरवट गावीच झाले. यानंतर पुढे इय ा सातवीची परी ा 

यावेळची हना युलर फायनल (1936 ) उ ीण केली. या काळात फायनल पास केले यांना ाथिमक 

िश क हणूनसहज नोकरी िमळत असे.गु जीनासु ािश काची नोकरी िमळाली. पेठ तालु यातील 

जातेगाव, िशरसगाव,बोरवट आदी गावांत यांनी िश काची नोकरी केली, 
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वातंवातंवातंवातं     चळवळ वचळवळ वचळवळ वचळवळ व    गु ज च ेसामािजक योगदान गु ज च ेसामािजक योगदान गु ज च ेसामािजक योगदान गु ज च ेसामािजक योगदान ::::    
  यावेळी म. गांधीज या ेरणेने ि टश राजवटीिव द काँ ेसची चळवळ जोरात चालू होती. 
आवारी गु जी िश क हणून काय करीत असताना ते बागलाण तालु यातील वातं  सेनानी,थोर 
समाजसेवक दादासाहबे बीडकर आिण दैिनक गावकरीचे सं थापक आिण संपादक दादासाहबे 

पोतनीस तसेच देशभ  अमृता पाटील यां या संपकात आले. घरची प रि थती अ यंत िबकट असूनही 

यांनी आप या मा तरक चा राजीनामा दला. ते काँ ेस या चळवळीत सहभागी झाले आिण 
१९५०पयत पेठ तालुका काँ ेस किमटीचे से े टरी आिण डांग सेवा मंडळाचे कायकता अशा दहुरेी भूिमका 
गु जी पार पाडू लागले. 
  भारताला वातं  िमळवून दे यासाठी भारतातील त ण वग वातं य चळवळीने, देशभ ने 

भारावलेला होता. महा मा गांधी, ठ र बा पा यां या कायाने अनेक त ण भािवत झालेले होते. 

यावेळी १९४२ साली  नािशक िज ात भीषण दु काळ पडला. माणसां या जग याचे हाल होऊ 
लागले. उपासमारी, बेकारी, दा र यामुळे आ दवासी माणूस बेजार झाला. याला थलांतरा िशवाय 
पयायच उरला नाही,अशावेळी  गु ज नी ठ र बा पांशी भेट घेऊन पेठ, सुरगाणा या आ दवासी 

भागातील  दु काळाची दाहकता ल ात आणून दली ते हा ठ रबा पा यांना हणाले, ''चळवळीत जाणे 

वाईट नाही, पण दु काळातीलह ेकामही रा ीय चळवळी इतकेच मह वाचे आहे. आप या समाजाची जर 

आपणाकडून सेवा घडते, तर त े ठीक होईल.'' प.पू. बा पां या ेरणेने दु काळ िनवारण कामात यांनी 

वत:ला झोकून दले. आ दवासी बांधवांचा सवाथाने उ ार कर या या भावनाने पेटून 
उठले यादादासाहबे िबडकर यां यासोबत गु ज नी दु काळा या या सामािजक कायात खारीचा वाटा 
उचलला.पेठ, कोहर,पा चीबारी, जुनोटी, सुरगाणा तालु यातील दगुम गावात  ड गर दा यात असणा या 
आ दवासी खे ापा ातधा य िवतरण क  सु  केलीत. ह ेकाम यांनी इत या जोमाने व तळमळीने केले 
क , यांनी यांचे राहते घर सु ा धा य िवतरण क ाक रता खुले केलेत. धा य िवतरण क ाची सुिवधा 
सु  क न यांनी आ दवासी बांधवांक रता मोठा आधार दला.  
  िमस.जे.एल.लॅथम ( लंडन) यांचे मागदशन, मा.गांधीजी या िवचारांनी े रत होऊन व 

ठ रबा पा यांचे आशीवाद घेऊन,आ दवासी मुलांना िश ण देऊन यांना सुजाण करणे, यां याअ ानाला 

ानाची जोड दे यासाठी वआ दवासीसमाजातील सामािजक, सां कृितक उ थान कर यासाठी सामािजक 
कायानी े रक झालेले वातं  सेनानीदादासाहबे िबडकर यांनी बागलाण मधील मु हेर यागावी २३ जून 
१९३७ रोजी डांग सेवा मंडळाची थापना केली. या डांग सेवा मंडळा या कायात गु जी सहभागी 
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झालेत. 
  १४४२ ची ि टीशांिव  सु  केलेली‘चले जाव’ची चळवळ ओसरली. लोक आपाप या घरी 
परतले. दादासाहबे िबडकरसटाणा येथे परत आले आिण यांचे डांग सेवा मंडळाचे काय पु हा जोमानेसु  

झाले.डांग सेवा मंडळाने १९४४-४६ या काळात पेठ तालु यातील गावे व पाडे िमळून ३५० व यांची 

पाहणी केली. ते हा संपूण तालु यात फ  १९ शाळा अस याचे दसून आले. ते हा आ दवासी मुलांना 

िश णा या वाहात आण यासाठीडांग सेवा मंडळाने पेठ तालु यात ४५ हालंटरी हणजेच( वतं पणे 

िनणय घेऊन सु  केले या शाळा) शाळाकाढ या. याशाळांचे सुपरवायझर (पयवे क) हणून डांग सेवा 
मंडळाने आवारीगु ज वर काम सोपिवले. पायी फ न यांना ह ेकाम करावे लागे यामुळे यांना पेठ 
तालु याचा अ यास कर याची संधी िमळाली. 

  त कालीन सं थनां या िवलीनीकरणापूव  धरमपूर सं थानात डांग सेवा मंडळाने ३५ शाळा 

चालिव या हो या. या शाळांचेही गु जी पयवे क होते. या िनिम ाने यांना या सं थानातील घनदाट 

अर यातील वाघांचे, जुलमी नोकरशाहीचे, पारशी शेठ-सावकारांचे सा ा य पाहावयास िमळाले. तेथे 

डांग सेवा मंडळा या कायक याना आिण आवारी गु ज ना राजा आिण नोकरशाही िव द असंतोष 

नुमुलनाचे काय करावे लागले. या भागातील आ दवासी लोक िनर र, अ ानीहोते. १० जून 

१९४८ रोजी सं थान िविलनीकरण मोिहमेत ह ेसं थान भारतीय संघरा यात कसे, के हा व का िवलीन 

झाले याचा आ दवासी जेला प ादेखील लागला नाही. सं थान िवलीनीकरणानंतर २-४ वषातच 

पारशी लोकांचे सा ा यही लयाला गेले. पारशी लोक आिण सरकारी नोकरवग िव द आवारी गु जी 
असे समीकरण या काळात तयार झालेले होते. तरीसु दा या भागातील आ दवासी माणसाला िव ासात 

घेऊन यांना ा सव प रि थतीचा उलगडा आवारी गु ज सह अ य कायक यानी क न दला.   

  १९६० ते १९६६पयत पेठ तालु यात शासनाची‘‘‘‘सव दय योजनासव दय योजनासव दय योजनासव दय योजना’’’’ राबिव याची संधी आवारी 
गु ज ना िमळाली. सव दय योजने या कामा ारे जनते या सवागीण सुधारणांचा आराखडा यांनी 
आखला व शासनाला सादर क न तो यश वी क न दाखिवला.या‘सव दय योजना’ बरोबरच ओहोळ 

बांधणी, साकव (पायपूल) जपानी प दतीची भातशेती, सहकारी सं था, जंगल कामगार सहकारी 

सं था, कज सोसायटया, खरेदी-िव  संघ, सहकारी बँका, पाटबंधारे इ. सहकारी योजनाही या भागात 

मा य झा या. अशा रतीने आवारी गु ज या य ातून पेठ तालु यात िवकासाचा पाया घातला गेला. 
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वेगवेग याकामािनिम  आ दवासी भागातून हडत असताना यां या ल ात आले क , काही परधम य 

गट आ दवास या ग रबीचा, यां या भोळेपणाचा, अ ानाचा गैरफायदा घेऊन धमातर 

करायला, ो साहन देत आहते. ह े पा न यांचा रा ेमी आ मा खवळून उठला. या वेळी क याण 

आ माने ‘ दाजागृती’ सिमतीची थापना क न गु ज ना अ य  हणून िनयु  केले ( १९९७-९८) व 

धमातरिवरोधी मोहीम हाती घेऊन नेटाने चालिवली आिण धमिवरोधी वृ ना आळा घातला. 

     ‘भारतीय जनजाती सं कृती र ा’ मंचातफ द. ८ व ९ फे ुवारी २००३ या दोन दवसांत 

नंदरुबार येथे ‘ हद ूआ दवासी अि मता संमेलन’ संप  झाले. या संमेलनाचेउ ाटनआवारी गु ज या ह ते 

झाले. या उ ाटन संगी भाषण करताना ते हणाले, ''आ दवास चा मुख देव बडा देव, महादेव, भगवान 

ी शंकर आह.े महादेवाची अधािगनी पावती माता ही जगाची माता आह.े अशी आ दवास ची दा 

आहे, भ  आह.े सव  महादेव-पावतीची आराधना करतात. यांना पूजतात. हदूंचा हाच मुख देव 

आह.े असे असताना 'आ दवासी हद ू नाहीत' ह े कोण या आधारावर सांिगतले जात आहे? िवदेशी 

श या आहारी जाऊन काही संघटना असा अप चार करीत असतात. यांचा हा अरा ीय बेत उधळून 

लावला पािहजे.'' असे परखड िवचार या वेळी यांनी ितपा दत केले. अशी यांची हदु वाची भावना 

होती. यांनी िव  हद ू प रषदेचे नािशक िज हा उपा य  हणून काम पािहले.१९८४पासून वनवासी 

क याण आ म महारा  ांता या कायात सहभागी झाले. ६ वष ते महारा  ांताचे उपा य  

होते. २००१ पासून महारा  ांताचे अ य  हणून अखेरपयत सेवारत होते. 

गु जगु जगु जगु ज ची सशंोधकाचीची सशंोधकाचीची सशंोधकाचीची सशंोधकाची    दृ ीदृ ीदृ ीदृ ी::::    
  आवारी गु जी ह ेसरळ, सा या वभावाचे होते. यांची राहणी साधी होती मा  िवचारसरणी उ  
होती. अंगाम ये पांढराशु  सदरा, धोतर, डो यावर टोपी, खां ावर िपशवी, िपशवीम ये वन औषधां या 
मु या असा यांचा नेहमीचा पेहराव. 

  गु ज ना वनौषध ची ही ानसंपदा यांना यां याकडून ा  झाली, ते पेठ तालु यातील 

‘‘‘‘ठाणापाडाठाणापाडाठाणापाडाठाणापाडा’’’’ येथील ‘‘‘‘रामभाऊ सापटा गु जीरामभाऊ सापटा गु जीरामभाऊ सापटा गु जीरामभाऊ सापटा गु जी’’’’ यांचा ते गु  हणून आवजून उ लेख करीत. नंतर गु ज नी 
वत:च जंगलात हडून वेगवेगळया वन पत ची मािहती गोळा केली. आजारी आ दवास  बांधवावर 
यांनी उपचार केलेत,अशा रतीने यां या सेवा य ाला सु वात झाली.‘‘‘‘लखवालखवालखवालखवा’’’’ आिण ‘‘‘‘मूळ ाधमूळ ाधमूळ ाधमूळ ाध’’’’ ह े

आजार बरे कर यात यांचा हातखंडा होता. 
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आ दवासी प रसरात सामािजक काय कर यासाठी दीघकाळ गे यामुळे गु ज ना आ दवासी 

बांधवां यासामािजक, धा मक चाली रती, वृ -वन पत चे कार, यां या पारंप रक औषधोपचार 

प दती, यां या दा आिण समजुती, लोककला, लोकगीते यांचा अ यास कर याची मोठी संधी 

िमळाली. ह ेसव ान पुढील िपढीकडे सं िमत हावे यासाठी यांची धडपड होती. यासाठी ते अखंड 

मंती करत. वैदू संमेलने, ाम पुजारी बैठका, आ दवासी सं कृती या अ यासकां या भेटी, वनौषधी 

उपचार क , लकवा िनवारण क , वनौषधी उ पादन क  आदी अनेक उप मांना यांनी चालना दली.  

यांचे िनसग ान अफाट व दांडगे होते. याची चीती यांनी केले या यां या जवळील वहीतील 
न दीव न दसून येते. प ां या पीसापासूनही िविवध गुणकारी औषधी बनिवता येतील याची न द 

यां याकडे होती. माशांचे कार , १२२ प ी आिण यांची घरटी, यांचे कार, वेल ची नावे आिण 

कार, क टक, व यपशू, प ी, सपा या जाती यां या न दी यांनी वहीत केले या आहते. थोड यात 

ामजीवन, वनोपज, िनसग सृ ीचे सू म िनरी ण क न गु ज नी ही टपणे अनुभवातून घेतली आहते..  

   १९५७म ये ''''आ दवास ची लोकगीतेआ दवास ची लोकगीतेआ दवास ची लोकगीतेआ दवास ची लोकगीते'''' आिण १९८५ साली ''''आ दवास च े परंपरागत उपचारआ दवास च े परंपरागत उपचारआ दवास च े परंपरागत उपचारआ दवास च े परंपरागत उपचार'''' ही 

दोन पु तके िस द झाली. वनौषध या साहा याने उपचार प दती परंपरागत असली, तरी आप याला 

माहीत असलेले ान वत: या मुलालाही न दे याची कंजुषी आ दवासी जाणकारात-भगतात अस यामुळे 

गु ज नी यांचा िव ास संपादन क न मोठया कौश यानेवनौषध चे ह े ान िमळिवले.''''औषध ेऔषध ेऔषध ेऔषध े

रानावनातलीरानावनातलीरानावनातलीरानावनातली'''' ह े यांचे दसुरे पु तक नािशक आयुवद सेवा संघा या सहयोगाने २००२म ये िस द झाले. 

या पु तकात सुमारे ६५० वनौषध या उपयोगाची सखोल मािहती दलेली आह.े गु ज नी 

पेठ, सुरगणा, धरमपूर भागातील कोकणा, कातकरी, वारली, महादेव कोळी आ दवासी समाजातील 

चिलत असले या ३००० कोकणी कोकणा बोली भाषेतील श दांचा कोश तयार केला. 

कजत येथील‘कशेळे’ या ठकाणी‘वनौषधी’ संबंधाने पाठशाळा िनघाली. या सं थेचे ते आजीव स लागार 

होते. िशवाय भारतात आ दवासी े ात काम करणा या या सेवाभावी सं था आहते, यातील 

‘लोक वा य परंपरालोक वा य परंपरालोक वा य परंपरालोक वा य परंपरा’ ’ ’ ’ सवंधन सिमती कोइमतरून ेसवंधन सिमती कोइमतरून ेसवंधन सिमती कोइमतरून ेसवंधन सिमती कोइमतरून े(तािमळनाडू) सं थेचे यांना 'पिहले अ य ' पद देऊन 

यांचा स मान केला. 
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गु ज नागु ज नागु ज नागु ज ना    िमळालले ेस मानिमळालले ेस मानिमळालले ेस मानिमळालले ेस मान////    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार::::    
  आ दवासी माणसांना जागृत कर यासाठी, यांना संघ टत कर यासाठी,गु ज नी दले या 

योगदानाचीदखल घेऊन१९७४म ये शासनान े''''दिलत िमदिलत िमदिलत िमदिलत िम '''',,,, १९८६म ये ''''आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    सवेकसवेकसवेकसवेक'''' हा पुर कार, 

१९८८म ये ' वातं यसैिनकवातं यसैिनकवातं यसैिनकवातं यसैिनक'''' हणून मा यता देऊन यांचा गौरव केला.गु ज या कायाची दखल घेऊन 

अनेक सं थांनी यांना पुर कार देऊन स मािनत केले. १९७१म ये ‘पुपुपुपु....भाभाभाभा. . . . भावेभावेभावेभावे’’’’ हा 

पुर कार, ‘नं दनीनं दनीनं दनीनं दनी’, ‘जीवन तीजीवन तीजीवन तीजीवन ती’, दै. देशदतूचा ‘गुणवतंगुणवतंगुणवतंगुणवतं’ पुर कार, तसेच वनवासी क याण आ माने २६ 

जून २००१ म ये ‘वनयोगीवनयोगीवनयोगीवनयोगी’ पुर कार देऊन यांचा स कार केला. रा. व. संघ डॉ. हेडगेवार सेवा 

सिमतीतफ द. २२जून२००३ रोजी नंदरुबार येथे ''''डॉडॉडॉडॉ. . . . हडेगवेार सवेा परु कारहडेगवेार सवेा परु कारहडेगवेार सवेा परु कारहडेगवेार सवेा परु कार'''' देऊन यांना यां या 

सेवेची पावतीच दली. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    
  अशा कारे सबंध आयु यभर िनरपे  सेवाभाव व सम पत आयु य जगणारे, कुठ याही आ थक वा 
मानापमानाची अपे ा न ठेवणारे,जवळपासपाच दशकांपयत अिवरतसेवा काय चालू ठेवणारे आवारे 
गु जी  यांचे ि म व ब आयामी होते. यां यातील देशभ , रा भ , समाजसेवेचा वसा,िनसग ेम, 
संशोधक वृ ी, सािहि यक या  गुणांचा िनि तपणे यय येतो.  
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िवसा ा शतकातील आ दवास ची राजक य चळवळ िवसा ा शतकातील आ दवास ची राजक य चळवळ िवसा ा शतकातील आ दवास ची राजक य चळवळ िवसा ा शतकातील आ दवास ची राजक य चळवळ     
 

ाााा....    सभुाष कसन पवार                                                                                                          सभुाष कसन पवार                                                                                                          सभुाष कसन पवार                                                                                                          सभुाष कसन पवार                                                                                                          
रा यशा  िवभाग 

डांग सेवा मंडळ नािशक संचिलत, 
कला व वािण य महािव ालय, उंबरठाण ता.सुरगाणा िज.नािशक 

    

तावना तावना तावना तावना     
  २० ा शतकात ‘भारत वतं  रा ’ हणून उदयास आले. ह े सुवण ण भारतासाठी अ यंत 
मह वाचे ठरले आहते. आ दवासी हाच मूळिनवासी आह,े ह े जरी खरे असले तरी तो मा  वतः या 
सवागीण िवकासापासून नेहमी वंिचतच रािहला. वातं यानंतर नािशक िज ात आ दवास चा िवकास 
आिण आ दवास या जीवनातील मुलभूत प रवतन घडिव यासाठी झाले या य ाचा आ दवास साठी 
मह वाचा कालखंड ठरतो. याम ये दादासाहबे िबडकर, सीताराम भोये, ह रभाऊ महाले, ए.टी.पवार व 
जे.पी.गािवत यांचे राजक य चळवळ उभी कर यातील योगदान अितशय मह वपूण आह.े परंतु, यां या 
राजक य चळवळीतील योगदानाची दखल घेतलेली फारशी दसत नाही. यामुळे यांचे आ दवास या 

राजक य चळवळीतील योगदानाचा आढावा तुत शोधिनबंधात घे यात आलेला आहे. 

आ दवास च ेनतेृ व व राजक य चळवळीतील योगदान आ दवास च ेनतेृ व व राजक य चळवळीतील योगदान आ दवास च ेनतेृ व व राजक य चळवळीतील योगदान आ दवास च ेनतेृ व व राजक य चळवळीतील योगदान ::::    
� आ दवास या जन आदंोलनाच े रेक आ दवास या जन आदंोलनाच े रेक आ दवास या जन आदंोलनाच े रेक आ दवास या जन आदंोलनाच े रेक : : : : दादासाहबे िबडकर दादासाहबे िबडकर दादासाहबे िबडकर दादासाहबे िबडकर     
  नािशकचे जे  वातं य सेनानी, कमवीर, दिलत िम , आ दवासी सेवक व डांग सेवा मंडळाचे 
सं थापक अ य  दादासाहबे िबडकर तथा द ा य म हारराव िबडकर याचा ज म १९ माच १९१० 
रोजी झाला. मुळातच लढाऊ वृ ी आिण सामािजक उम  अंगी अस याने यांनी अनेक संकटावर, 
अडचणीवर मात करीत आ दवासी जनतेसाठी काय केले. ‘आ दवास चा िवकास !’ ा एकच येयाने 

े रत होऊन दादासाहबे िबडकर यांनी २३ जुन १९३७ रोजी डांग सेवा मंडळ थापन क न सेवा काय 
हाती घेतले. सेवा िनवृ  इं ज ी िमस जे.एल.लॅथम आिण वैकंुठभाई मेहता यांचे मागदशन व 
सहकायाने या महान कायाला सु वात केली. ‘आ दवासी समाज िशकला पािहजे, वतः या पायावर उभा 
रा न विभमानाने जगला पािहजे’ या ांजळ भावनेतून गु तु य दादासाहबे िबडकर यांनी िमशन 
समजून आ दवासी भागाम ये य  सु  केले. 
  आ दवास चे मुलभूत  ओळखून ते सोडिव या या दृ ीने उपाययोजना सु  के या. 
आ दवास ची सवागीण उ ती करावयाची असेल तर यांना थम िश ण िमळाले पािहजे, ह े यांनी 
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ओळखले होते. यातूनच १९३९ म ये आ दवास साठी पिहली शाळा बागलाण तालु यात गोलवाड 
यागावी सु  केली. आिण, आ दवास या जीवनात िश ण ानगंगेचा झरा दादासाहबेां या पाने ड गर 
द यातील सवसाम यां या  घरोदारी पोहचला. आ दवास ची दै याव था पा न उदरिनवाहक रता धा य 
कोठारे उभी केली, यातून धा य पुरिव याची योजना सु  केली. १९४८ या सुमारास पेठ तालु यात 
आणे यागावी ‘आ दवासी जंगल कामगार सोसायटी’ याचबरोबर ‘डांग जंगल कामगार संघ’ ही थापन 
केला. ‘आ दवासी मजुराने मालक हणून काम करावे व मजुरी िमळवावी’’ याच मु य उ ेशाने जंगल 
सहकारी चळवळ दादासाहबेांनी िनमाण केली. या शै िणक, समािजक, आ थक चळवळीतूनच आ दवासी 
समाजाम ये राजक य नेतृ वाचे व राजक य चळवळीचे बीज रोपले गेले. या अथांग य ानाने 
आ दवासी या जीवनात मुलभूत प रवतन घडिवणारे ‘मैलाचे दगड’ आ दवासी सेवक दादासाहबे िबडकर 
हचे होते, ह ेकोणीही नाका  शकत नाही. 
� डागंचा सह डागंचा सह डागंचा सह डागंचा सह : : : : सीताराम सयाजी भोयेसीताराम सयाजी भोयेसीताराम सयाजी भोयेसीताराम सयाजी भोये    
  नािसक िज ातील पेठ तालु यात सीताराम भोये यांचा िनरगुडे यागावी द. १ मे १९२८ रोजी 
आ दवासी गरीब घरात ज म झाला. आईविडलां या बळ इ छाश ने ७ वी पयतचे िश ण घेतले. 
कुटंुबाला आधार िमळावा हणून डांग सेवा मंडळ, नािशक सं थेत िश क हणून नोकरी केली. सरकारी 
नोकरी या इ छेमुळे पुढे तलाठी पदाची नोकरी वीकारली. चाकोरीब  नोकरीमुळे तलाठी पदाचा 
राजीनामा देऊन दादासाहबेां या जंगल कामगार सहकरी सं थेत मुकादम हणून काम वीकारले. 
यां यातील समाजसेवेचा भाव, राजक य मु स ेिगरी, वकृ वकला, भाषाशैली, िव ता आिण दादासाहबे 

िबडकर, नानासाहबे दीि त यांची ेरणा व मागदशन ही यां या जीवनातील गु क ली ठरली. डांगचा 
भािषकवाद, डांगचे महारा  व गुजरातमधील समायोजन या मुख ांम ये स य भूिमका पार पडली, 
यामुळे  यांना लोक डांगचा सह हणून ओळखू लागले. 

राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान ::::  
  सीताराम भोये यांनी क ेस प ाचे नेतृ व करत १९६२ या िज हा प रषद, पंचायत सिमती या 
िनवडणुकांम ये उ ुंग यश ा  केले. या पिह या पेठ पंचायत सिमतीचे सभापती हणून िबनिवरोध 
िनवड कर यात आली. खेडोपा ाम ये जनतेशी संपक क न राजक य जनजागृती वाढिवली. १९६७ 
म ये ते महारा  िवधानसभेत आमदार हणून िनवडून आले. १९६७, १९७२ आिण १९७९ ची पंचायत 
सिमती िनवडणुकांम ये ही आपलेच वच व ठेवले. १९७९ या आ दवासी राखीव लोकसभा 
िनवडणुकांम ये खासदार हणून िनवडून आले. पु हा १९८४ ते १९८९ म ये खासदार हणून िनवडून 
आले. या राजक य कारक द म ये अनेक मह वपूण िनणय घेतले. याम ये ामु याने आ दवासी िवकास 
खाते समाज क याण खा यापासून वतं  असावे, आ दवास या जिमनी िबगर आ दवास कडे गहाण 
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अथवा ह तांत रत होऊ नये, आ दवासी भागात अ माने वीज पोहचावी, आ दवासी िवकास गटांची 
ि तीय व था संप यानंतर या े ात उपाययोजना लागू करणे, आ दवासी भागात लघु पाटबंधारे-
पाझर तलावे बांधले जावेत व यासठी वतं  िनधी ावा, मालेगाव येथील पॉवरलुमचा , नागसा या 
धरणाला गती देणे, म य व पि म रे वेची मागणी, सावजिनक पा याचा , अंकाई क ला व स शृंगी 
गडावर टी.वी क  उभार याची मागणी, नार-पार न ावर मोठे क प उभारणे, इ. अनेक  
आ दवास या िवकासासाठी माग  लावले.   
सीताराम भोये हा एक गरीब व अडाणी आ दवासी कुटंुबात ज मलेला, कमी िशकलेला माणूस, ितकूल 
प रि थतीतून केवळ िज ास, मह वकां ा आिण िवन ता या गुणांची जोपासना करत करत आिण थोर 
माणसांचे आशीवाद, सहकाय घेत कायक याचे संगटन करत आ दवासी जनतेम ये राजक य चळवळ उभी 
कर याचे महान म काय केले. यांचे काय राजक य चळवळी या योगदानापुरते मया दत न राहता 
शै िणक, सामािजक े ात ही योगदान दले. ही आ दवासी समाजासाठी अिभमानाची बाब आह.े 
� आ दवास चा लोकि य कायकता आ दवास चा लोकि य कायकता आ दवास चा लोकि य कायकता आ दवास चा लोकि य कायकता ----    ह रभाऊ शकंर महाल ेह रभाऊ शकंर महाल ेह रभाऊ शकंर महाल ेह रभाऊ शकंर महाल े    
  ह रभाऊ महाले यांचा ज म    १ जून १९३८ म ये वारे, ता. दडोरी येथे झाला.    घरची प रि थती 
ग रबी होती, यावर मात करीत यांनी ७ वी पयतचे िश ण घेतले. आ दवासीसाठीची दादासाहबे 
िबडकर, कच  भाऊ राऊत व बाळू काका यांची सामािजक, शै िणक कायाची धडपड पा न ते भािवत 
झाले. पुढे दादासाहबेांनी यांना डांग सेवा मंडळ, नािशक सं थेत ाथिमक िश क हणून नोकरीवर 
घेतले. हरीभाऊ महाले यां यातील सेवाभाव, सामािजक कायाची आवड यामुळे डांग सेवा मंडळा या 
सिचव पदाची जबाबदारी दली. डांग सेवा मंडळ, सं थे या कायामुळे आ दवास ची दै याव था व 
प रि थती पािहली होती. दादासाहबे िबडकर यां या कुशल मागदशनाने हरीभाऊ या पाने जंगल 
कामगार सहकारी सोसायटयां या चळवळीतून आ दवासीचे नवे नेतृ व उदयास आले.  
राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान ::::  
  १९६२,१९६७ ते १९७३ या िज हा प रषद, पंचायत सिमती िनवडणुकांम ये जनतेने िनवडून 
दले. दडोरी पंचायत सिमतीचे उपसभापती झाले. १९७७ ते १९८० मधील जनता राजवटीत संसद 

सद य होते. १९८० ते १९८९ िवधानसभेवर सद य िनवडून आले. यानंतर राजक य अि थरतेचा काळ 
असताना देखील जनता प ातफ १९९९ म ये खासदार हणून िनवडून आले. याकाळात आ दवास या 
िवकासासाठी अनेक मह वपूण िनणय घेतले. यात आ दवासी उपाययोजना राबिवणे, एकािधकार धा य 
खरेदी योजना, जाती या माण प ाची तापसणी, शासक य सेवेतील नोकरीची ट े वारी, सचन आिण 
पाट बंधारे, शाळा व आ मशाळा मधील अनुशेष नोकरभरती, इ. अनेक  माग  लावले. आ दवास  
सामाजाम ये िवकासाची गंगा वािहत हावी, यासाठी कायम धडपड करीत रािहले. यांनी 
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आ दवास साठी उ म िश ण, शेती, उ ोग, वनसंवधन व र ण, सनमु  ही मुलभूत िवकासाची 
पंचत वे गृहीत ध न काय केले. यातूनच आ दवास चा लोकि य स ा कायकता हणून यांना लौ कक 
िमळाला. यां या राजक य, सामािजक कायामुळे आ दवास म ये खर राजक य चळवळ उभी रािहली 
असे हणता येते. 
� आधिुनक भगीरआधिुनक भगीरआधिुनक भगीरआधिुनक भगीरथ थ थ थ ----    अजनु तळुशीराम अजनु तळुशीराम अजनु तळुशीराम अजनु तळुशीराम ((((एएएए....टीटीटीटी) ) ) ) पवारपवारपवारपवार    
  अजुन पवार यांचा ज म दळवट ता.कळवण िज.नािशक येथे झाला. घरची प रि थती ग रबीची 
असून ही ए.एम. िश ण पूण केले. काही दवस ा यापक हणून नोकरी केली. ए.टी.पवार वतः अ यंत 
कृत तेने व आदराने सांगतात क , ‘दादासाहबे िबडकर यांनी चंड क  सोसून डांग सेवा मंडळ सु  केली 
नसती तर कदािचत ए.टी.पवार यांचे िश ण झाले नसते.’ साधी राहणी अन् उ  कायशैली असा वत:चा 
वेगळाच ँड यश वी करणारा आ दवास चा हा आधुिनक भगीरथ होता. ८ वेळा आमदार, ४ वेळा मं ी 
हा वास पािह यावर कोणालाही ही  बडी आसामी वाटू शकते, पण साधा पांढरा शट व लगा अन 
हात सतत जोडलेले हीच यांची खरीखुरी ितमा होती. 
राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान ::::  
  १९६७ म ये िज हा प रषदेवर िनवडून आले व कृषी सिमतीचे सभापती पद लाभले. 
आ दवास या घरादारापयत राजक य चळवळ उभी कर याचे ेय अजुन पवार यांना जाते. अजातश ू 
राजकारणी हणून ए.टी.पवार यांची ओळख राजक य े ात िनमाण केली. प  िहतापे ा आ दवास चे 
िहत अिधक मह वाचे आह े, याच दृ ीकोनातून राजक य चळवळ उभी केली. जनतेनेही यांना प  मानून 
यां या पाठीशी सदैव उभी रािहली. ढाथाने ते राजकारणी, साधेपणा हा यांचा थायीभाव असला 

तरी स ा हे साधन आहे आिण आ दवासी बांधवांचे हीत हेच सा य आह,े याची खूनगाठ बांधूनच यांनी 
सारी कारक द पणास लावली. िश ण, आरो य व दळणवळणा या सुिवधा ह ेआ दवास या िवकासातील 
अडथळे अस याचे पा न यांनी नािशक िज ातील कळवण या आप या मतदारसंघाचा श दशः 
कायापालट केला. आ दवास चा जीवन वहार अिधक सुखकर हावा यासाठी यांनी आमदार, मं ी 
असताना कोणाही पुढे हात जोडायला कमी मानले नाही. मं ालयातील िशपायाला ही हात जोडणारा हा 
माणूस अ सल मातीतला होता. यामुळेच ४ वेगवेगळे प  बदलूनही लोकांनी सतत यांनाच िनवडून 
दले. 

  लोकां या दृ ीने ए.टी. हाच प  होता. सरपंच, िज हा प रषद अ य  ते मं ी अशी ५० वषाची 
यांची राजक य कारक द मह वाची ठरते. वतं  आ दवासी िवभागाची थापना, आ दवासी 

आयु ालायचे  मु यालय नािशकला आणणे, शबरी िव  महामंडळाची थापना, ामीण णालये, 
आ मशाळा योजनेचा िव तार, पुनंद क प ( अजुन सागर), नवसंजीवनी योजना, लघु पाटबंधारे व 
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म यम पाटबंधारे योजना, र याचे खडीकरण व डांबरीकरण, नवीन आ दवासी रा याची मागणी इ. 
असं य जनतेचे  माग  लावले. यामधून आ दवास या जीवनमनात अमुला  प रवतन घडून आलेले 
पाहायला िमळते. 
� एक एक एक एक क र क युिन ट क र क युिन ट क र क युिन ट क र क युिन ट ----    िजवा पाडूं गािवत िजवा पाडूं गािवत िजवा पाडूं गािवत िजवा पाडूं गािवत     
  जीवा गािवत यांचा ज म १७ िडसबर १९४९ रोजी अलंगुण ता.सुरगाणा िज.नािशक यागावी 
एका गरीब कुटंुबात झाला. यांनी बी.ए सी पयत िश ण घेतले. कॉ.गोदतुाई प ळेकर व कॉ.नाना 
मालुसरे यां या िवचारांनी भािवत होऊन कसान सभेचे कामकाज सु  केले. १९७२ या भीषण 
दु काळात म टर अिस टट हणून काम केले. मजूर वगाला कामाची पूण मजुरी दली जात नाही. तसेच, 
बोगस हजेरी लावून खोटी म टस भ न पैसे काढले जातात. या िवरोधी आवाज उठवून लोकांना संघटीत 
केले. १९७७ म ये मा सवादी क युिन ट प ाचे स य सभासद बनले. पुढे आदश समता िश ण सारक 
मंडळाची थापना १९८९ म ये केली.      
राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान राजक य चळवळीतील योगदान ::::  
  १९७८ या िवधानसभा िनवडणुक त क युिन ट पाट  ऑफ इंिडया (मा सवादी) प ाकडून 
िवधानसभेवर िनवडून आले. नािशक िज ात पिह यांदा मा.क.पा प ाचे यां या मा यमातून खंबीर 
नेतृ व उदयास आले. यांनतर १९८०, १९८५, १९९०, १९९९, २००४ व २०१४ या िवधानसभेवर 
िनवडून आले. महारा  रा य कसान सभेचे अ य  हणून सात याने काम पाहतात. महारा ा या १३ 

ा िवधानसभेतील एकमेव डा ा गटातील सद य होते. राजक य कार कद त अनेक ांना वाचा 
फोड याचे काय यांनी केले. याम ये वन ह ांचे दावे, रोजगार हमी योजना, दा र  रेषेखालील कुटंुबांना 
रेशनकाड िमळवून देणे, घरकुल योजना, िश ण, शेतक यां या िहतासाठी नािशक ते मंुबई पयत पायी 
ल ग मोचा इ. काय यश वी रीतीने पार पाडली.  
सामारोपसामारोपसामारोपसामारोप    
  आ दवासी समाज हा आप या ढी, परंपरागत सं कृतीला जोपासणारा अस यामुळे नेहमीच 
िवकासापासून वंिचत रािहलेला आह.े २० ा शतकातील नािशक िज ातील आ दवास या 
िवकासाम ये दादासाहबे िबडकर, सीताराम भोये, ह रभाऊ महाले, ए.टी.पवार, िजवा पांडू गािवत या 
राजक य नेतृ वाने आ दवास या जीवनात अमुला  प रवतन घडिव याचा य  केला. यां या काय व 
िवचारसरणीमुळे आजचा आ दवासी माणूस राजक य व सामािजक नेतृ व स मपणे क  लागला आह.े  
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सदंभ सूची सदंभ सूची सदंभ सूची सदंभ सूची ::::    
१. डॉ.सरल धारणकर, ‘दादासाहबे िबडकर वसा : आ दवासी-सेवेचा’, राजहसं काशन पुणे, दसुरी 

आवृ ी : एि ल २०१६ 
२. सुरेश पवार, ‘लोकनेता कॉ ेड िजवा पांडू गािवत’, िगरणादतू काशन नािशक, थम आवृ ी : 

२०१३  
३. हाद दधुाने, ‘नािशक िज ातील आ दवासी राजक य नेतृ व आिण क याणकारी योजनाची 

अंमलबजावणी’ नो हबर -२०१३  
४. www.wikipedia.com 
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२० २० २० २० ा ा ा ा शतकातील नािशक िज ातील कामगार चळवळी आिण स मीकरणशतकातील नािशक िज ातील कामगार चळवळी आिण स मीकरणशतकातील नािशक िज ातील कामगार चळवळी आिण स मीकरणशतकातील नािशक िज ातील कामगार चळवळी आिण स मीकरण                                
 

ाााा. . . . हेहहेेहेमलता कृ णा महालेमलता कृ णा महालेमलता कृ णा महालेमलता कृ णा महाले    
(वािण य िवभाग ) 

डांग  सेवा मंडळ कला व वािण य महािव ालय 
उंबरठाण ता. सुरगाणा, िज.नािशक ४२२२११ 

    

तावना तावना तावना तावना                                                                                                              
 देशात कामगार चळवळ ा १९०० ते १९२० या काळात अि त वात आ या. भारतातील 
कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भ ा, बोनस कारणांमुळे झाली. औ ोिगक करणामुळे 
देशात उ ोग सु  झाले आिण कामगारांचा मोठा वग िनमाण झाला यामुळे अि थर रोजगार, कं ाटी 
कामगार, आ थक असुरि तता, कामगार काय ाचे संर ण नसणे, अमयाद कामाचे तास, कामा या 
ठकाणी असणारी असुरि तता आिण अनारो य इ यादी सम या वाढ याही वाढू लाग या. या सम या 

सोडव यासाठी १९२० म ये " ऑल इंिडया ेड युिनयन काँ ेस " या ापक संघटनेची थापन होऊन 
कामगार चळवळी जोम ध  लाग या. वातं यो र काळातही कामगारांचे  सोडव यासाठी अनेक 
युिनय स ची थापना झाली. भारताम ये उ ोगधं ांची सु वात जरी १८५० या सुमारास झाली, तरी 
थायी व पा या कामगार संघटना थापन हावयाला जवळजवळ साठ वष उलटावी लागली. 

आधुिनक व पाची पिहली कामगार संघटना १९१८ साली म ास येथे ‘म ास लेबर युिनयन’ या नावाने 
थापन झाली.  

         महारा  रा यातील नािशक हा एक िज हा आह.े या िज ात सुरगाणा, पेठ, कळवण, बागलाण, 
मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, िनफाड, िस र, इगतपुरी, देवळा आिण ंबके र असे १५ तालुके 
आहते. २० ा शतकात  कामगारां या िहतासाठी त विन  कायक याची फळी नेतृ वात आली. 
नािशक या कामगार चळवळीनेही योगदान दले आह.े यात समाजवादी चळवळीतून आलेले, याच माणे 
क युिन ट  चळवळीशी संबंिधत कायक याचाही  समावेश होता.  
    कामगारां या कामगारां या कामगारां या कामगारां या याय याय याय याय , , , , ह ासाठी कामगार च ळह ासाठी कामगार च ळह ासाठी कामगार च ळह ासाठी कामगार च ळवळीवळीवळीवळी 
      कालांतराने १९७२ नतंर वसायाला सु वात झा यानंतर उ ोगभूमी हणून नावा पाला 
आली. उ ोग वसायाची भरभराट सु  होती, या माणे अनेक कामगारिवषयक िनयम, कायदे बसवून 
उ ोगमालकांनी आपले वसाय सु  ठेवले होते. यामुळे  मालक आिण कामगार असे दोन वग िनमाण 
होऊन कामगार वगाचे  शोषण होऊ लागले. हणून कामगारांचे शोषण थांबवावे, यासाठी अनेक कामगार 

संघटना उदयाला आ या. यातील द ा सामंत िणत युिनयन, हद मजदरू, सीटू, आयटक, इंटक 
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यांसार या मो ा कामगार संघटनांनी संप क न कामगारांचे  सोडवले. इ.स. १९०५ म ये 
ठ रबा पा यांनी आ दवाशी जनते या जीवनात बदल घडवून आण याक रता ‘आ दजामती सेवक संघ ’ 
ची थापना केली. बागलाण येथे काय करत असणारे द ा य िबडकर ( दादासाहबे ) यांना या भागातील 
जनते या तसेच  कामगार ,मजूर यां या प रि थतीची, सम यांची जाणीव झाली आिण यां या 
क याणासाठी वत: व यांचे सहकारी यां या मदतीने इ.स.१९३७ म ये सटाणा (बागलाण )या ठकाणी 
डांग सेवा मंडळ थापन केले. यानंतर इ.स.१९४६ या काळात ‘आ दजामती सेवक संघाचे  त कालीन 
अ य  मोरारजी देसाई होते, तर उपा य  दादासाहेब िबडकर होते. यावेळी यांनी बागलाण तालु यात 
मु हरे येथे जंगल कामगार सहकार चळवळीचे अिधवेशन भरिवले.अिधवेशना या अ य  थानी जुगत 
रामभाई, रा यातील जंगल कामगार सहकारी सं थाचे ितिनधी तसेच आचाय िभसे, भाऊसाहबे िहरे, 
द.ण. बां ेकर उपि थत होते. 
  याचबरोबर हीआयपीम ये झालेला ऐितहािसक संप हा महारा ाला िवचार करायला लावणारा 
होता. या काळात अनेक कामगारांवर अ याय झाला होता. याच माणे सवात जा त कामागारांचे  
सोडव याचा य  करणारे सीटू या डॉ. डी. एल. कराड यां याकडे बिघतले जाते. यानी अनेक छो ा- 
मो ा कंप यांमधून कामगारांना याय िमळवून दला आह.े रा ीय- आंतररा ीय तरावर कामगारांचे 

 सोडवून उ ोगांम ये एक वेगळा दबदबा िनमाण केला आह.े कराड यां या पावलावर पाऊल ठेवून 
राजू देसले यांनीदेखील कामगार चळवळीला वा न घेतले आह.े कामगार नेते डॉ. कराड यांनी 
सु वातीला नािशक िज हा व महारा ात ठेवीदार संघटने या मा यमातून अप वृ िव  लढा उभारला 
आह.े रा यात उ मरीतीने काम करत असले या पतसं थांना अडचणीत आले या पतसं थाचे पालक व 
द यास िनि तच बंद पडले या, तसेच अडचणीत आले या पतसं थां या ठेवीदार व खातेदारांना 
दलासा िमळेल व यांचे पैसे ट याट याने परत िमळतील. या दृ ीनेही कामगार संघटनांनी मोलाची 

भूिमका बजावली आह.े  
  नािशक या काळाराम मं दरा या स या हात पुरोगामी नेतृ वाने ल णीय योगदान दले होते. 
१९५० म ये इंिडया िस यु रटी ेसम ये इंटकची युिनयन कायरत होती. यानंतर चार-पाच वषानी 
लगेच एचएमएसची साथी मधू िलमये, बाबा खेडगीवार यां या नेतृ वाखाली युिनयनची थापना होऊन 
चळवळीत वेगळे थान िनमाण केले होते. मंुबईम ये िगरणी कामगारांचा संप मो ा माणात सु  होता. 
यावेळी नािशकम ये याचे लोण फारसे पसरले न हते. यावेळी नािशकम ये फॅ टरी, कारखाने सु  

झाले, यावेळी कामगार संघटना अि त वात यायला लाग या. इंिडया िस यु रटी ेसम ये युिनयनची 
थापना झा यानंतर एसटीम ये मजदरू युिनयनची थापना कर यात आली. ितचे नेतृ व साथी जॉज 

फनािडस व भाऊ फाटक यां याकडे होते. नािशकम ये झाले या आंदोलनांम ये वेतन करारासाठी 
होणा या आंदोलनांची सं या मो ा माणात होती. पूव  आंदोलनांचे व प उ  न हते. पारंप रक 
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प तीने िनवेदने देणे, िनदशने करणे, िश मंडळा या चचा प रषदा घेणे एव ापुरते मया दत होते. एवढे 
क नच माग या मा य हाय या. एखा ा कंपनीत संप करायचा असेल तर मोठी तयारी करावी 
लागायची. नािशकम ये १९६० म ये पो ट अँड टेिल ाफ कमचा यांनी ऑटोमेशन या संदभात एक 
दवसाचा संप केला. १९६२ म ये आयएसपी या कमचा यांनीदेखील एक दवसाचा संप केला. याला 

साथ हणून १९६२ म ये एसटी कमचा यांनी वेतनवाढीसाठी एक दवसाचे आंदोलन केले. यानंतर 
ख या अथाने कामागारांना आपले ह  समजू लागले व कामगार चळवळीने जोर धरला. आयएसपी या 
कामगारांनी १९६२म ये टाफ ॉटर आिण हॉि पटल या मागणीसाठी मधू िलमये यां या नेतृ वाखाली 
३२ दवसांचा संप केला. यानंतर आयु वमा कमचा यांनीही संगणका या वाढ या वापराब ल व 
ऑटोमेशन या िवरोधात संप पुकारला होता. या संपांना नािशक या कामगारांनी मो ा माणात साथ 
देऊन ह ेसंप १०० ट े  यश वी क न दाखवले आहते. हा लढा सरकार या िवरोधात अस याने तो सात ते 
आठ वष सतत सु  होता. ८ मे १९७४ त े२३ मे १९७४ या कालावधीत रे वे या कमचा यांनी मो ा 

माणात संप केला होता. यावेळी अ याव यक सेवेत असताना संप केला हणून तीनशे कमचा यांना 
िनलंिबत कर यात आले होते. यात नािशक या कमचा यांचादेखील समावेश होता. यानंतर नािशकम ये 
थािनक पातळीवर अनेक संप झाले. यातून कमचा यांना याय िमळाला आह.े स या आंदोलनांचे माण 

कमी झाले असले तरी कामगारांपुढील आ हाने आजही कायम आहते. जागितक करणात कामगारांचे 
मुलभूत ह  डावलले जात असून, कॉप रेट आिण भांडवलदारां या िवळ यात कामगार आजही िपचला 
जात आह.े 
जनक याणाची सहकारी चळवळजनक याणाची सहकारी चळवळजनक याणाची सहकारी चळवळजनक याणाची सहकारी चळवळ!!!!    
 महारा ा या सवागीण गतीचा पायाच सहकारासार या े ाने बांधला आह.े न ा वाहातील 
िवषमतावादी धोरणांना बांध घालून समतेची परेणी करणारे आ थक त व ान हणून सहकार 
चळवळीचा पुर कार या माणे रा यात केला गेला, या माणे तो नािशक िज ातही केला गेला. 

महारा ात सहकार े ासाठी धनंजयराव गाडगीळ, वैकंुठलाल मेहता ह े वतक ठरले. यांना नािशक या 

ामीण भागाम ये सहकार चळवळ जिव यासाठी भाऊसाहबे िहरे, कमवीर काकासाहबे वाघ, पंिडत 

धमा पाटील आदी धु रणांनी मोलाची साथ दली. या धु रणांनी शेतकरी, कामगार, मिहला वग, दबुल 

घटक, औ ोिगक े ातील कमचारी यांसार या िविवध ल यगटांची मोट बांधत झपा ाने सहकारी 
सं थांची थापना केली. आ दवासीब ल भाग असणा या नािशकसार या िज ाला या चळवळीचा 
मो ा माणावर लाभ झाला. उ पादन, पतपुरवठा, िवपणण, सामिजक सेवा, ाहक संर ण आदी कामे 
सहकार सारातून उभारली गेली. या जनते या आ थक वावलंबन आिण गती या संध चा पायाही 
या ारे घातला गेला. साखर कारखा यां या उभारणीसोबतच आधुिनक शेतीप तीचा पुर कार व 
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सावकार, ापारी यां याकडून शेतकरी वगाचे होणारे शोषण रोख यासाठीही सहकाराचे योगदान मोठे 
आह.े रा या या सहकारी चळवळीस दशा दाखिवणारा कारखाना हणून िनफाड सहकारी साखर 
कारखा याकडे एकेकाळी बिघतले जायचे. काही दशकां या कालावधीत झालेले राजक य स ांतर व 
दरूदृ ी या अभावामुळे िनसाकासोबतच रानवड व िगरणासार या कारखा यांनीही मान टाकली, तर 

वसाका अन् कादवालाही वेळोवेळी अि त वासाठी संघष करावा लागला. मा , या धु रणां या राजक य 
वारसदारां या कालावधीत चळवळीचा वारसा अपेि तपणे पुढे सांभाळला गेला नाही. िनफाड 
कारखा याला दलुाजीनाना पाटील, माधवराव बोर ते, मालोजीराव मोगल, हाद पाटील-कराड 
आद नी यशा या िशखरावर नेले होते. सरकारचे बदलते धोरण अन् राजकारणाने मा  या कारखा यांचे 
अथकारण वेळोवेळी बदलत गेले. सहकारा या िव तारामुळे आ दवासी नाग रक, ि या, दबुल व वंिचत 
घटकही िवकासा या मु य वाहात ये यास मोठी मदत झाली. रा यात नािशक िज ाची शेती व 
उ ोगिवषयक िवकास मवारीही पिह या पाच थानात राह यामागे सहकाराचे योगदान मोठे आह.े 
गुणी, चा र यवान व येयवादी माणसां या हाती सहकाराची सू े असावीत, अशी भूिमकाही भाऊसाहेब 
िहरे यांनी मांडली होती. या त वाचे पालन भिव यात झा यास िज ातील सहकाराची पडझड 
थांब यास न च मदत होईल. 
उ ोग धं ा या दशने ेवाटचाल उ ोग धं ा या दशने ेवाटचाल उ ोग धं ा या दशने ेवाटचाल उ ोग धं ा या दशने ेवाटचाल     
  एकोिणसा ा शतकापयत नािशकची अथ व था तीथ े ामुळे बहरत होती. यानंतर इतर 

ापाराने येथील बाजारपेठ काबीज केली. नंतर अनेक उ ोगांनी आपले पाय रोवले. यामुळे 
याि क वरच िवसंबून असले या या शहरात इतर वसाय व उ ोगांनी आपले वेगळेपण िस  करत 
यश वीपणे ापार व उ ोग िव तारत नेला. आज कराणापासून कापडबाजार, इले ॉिन स, मेिडकल 
व सराफ बाजारही चंड मोठा झाला आह.े एकेकाळी जळगावची सराफ बाजारपेठ ही रा यातील सवात 
मोठी समजली जात होती. मा , याहीपे ा मोठी बाजारपेठ नािशकम ये तयार झाली आह.े कराणाची 

बाजारपेठ अहमदनगर, पुणे व जळगाव होती; पण आता नािशकने यात मोठी उडी घेतली आह.े कापड 

बाजारासाठी सुरत व इंदरूचे नाव होते; पण आता नािशकने यात आपले वेगळेपण िस  केले आहे. 

मोठमोठे मॉल, दकुानाचा न ा वळणाचा थाट याबरोबरच सेवा े ातही नािशक पुढे गेले आह.े येथील 

करकोळ ापाराबरोबरच घाऊक ापाराची उलाढालही मोठी झाली आह.े तीथ े ामुळे पूव  फळे, 

भाजीपाला, फुले, धा य, दधूदभुत,े तसेच तांबे, चांदीची भांडी, दािगने, अ य पूजेचे सामान, भेटव तू या 
सग या व तूंची बाजारपेठ हणून नािशक ओळखले जात होते. नंतर १८६२ म ये म ये नाशकात रे वे 
आली व शहराला याचा मोठा फायदा झाला. रे वेमुळे अनेक शहरे कने ट झाली.  
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ाााा. . . . देददेेदेशमखुशमखुशमखुशमखु    उमाउमाउमाउमा    काशकाशकाशकाश    
अथशा  िवभाग 

कला व वािण य महािव ालय, उंबरठाण,ता. सुरगाणा, िज. नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना    ::::    

       महारा  रा याम ये शेती हा मुख वसाय आहे. लोकां या उपिजिवकेचे साधन हणून शेती या 

ावसायाला मानले जाते. जवळजवळ 75 ट े  लोक हे शेती या ाथिमक वसायात गंुतलेल े होते. 
ि टशांनी भारतात राबिवले या अथ व थेमुळे येथे चालणारे सव लहान लहान उ ोगधंदे मोडकळीस 
आले. यामुळे वाढती लोकसं या, दु काळ , सावकारांची कज अशा कठीण प रि थतीत वंिचत घटक 

िजवन जगत होता. शेतकरी हा कजात ज माला येतो, कजात वाढतो आिण कजातच मरण पावतो. 

शेतकरी व कज यांची सांगड ही फार पुव  पासूनची आहे.  

       याच माणे नािशक िज हा हा देखील शेती धान आहे. येथील समाज मोठया माणात शेती या 

वसायावर अवलंबुन आहे याचबरोबर लहान मोठे उ ोगधंद ेऔ ोिगक वसाहती आहते. यात काम 

करणारा मजुर वग आहे. यां या काही सम या आहते या सम या सोडिव याकरीता या चळवळी 

झा या आहते. याम ये शेतकरी चळवळ, ापार व उ ोगधंदे, सहकार चळवळ, सहकारी 

साखरकारखाने, जल सचना या दशेने वाटचाल इ यादी. हया चळवळ मुळे समाजाम ये बरेचसे 

प रवतन झालेले दसते. यासाठी समाज सुधारकांनी, ने यांनी, राजक य कायक यानी िवशेष योगदान 

दले आहे.  

शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    चळवळचळवळचळवळचळवळ    : : : :     

        वातं यो र काळात स ेवर काँ ेस प  होता. या प ा या मंि मंडळाने 28 िडसबर 1948 

रोजी कायदा क न संरि त कुळांना जिमन िवकत घे याचा अिधकार दला होता. त हा शेतक-यांवरील 

हा अ याय दरु कर यासाठी नािशक िज हयातील इगतपुरी तालु यातील पुंजाबाबा गोवधन यांनी शेतक-

यांना जागृत कर याचे धोरण ि वका न गावोगावी पायी फ न येक गावातील शेतक-यां या सभा 

घेऊन शेतक-यांना संघ टत केले. 1952 म ये महारा  रा यात मोठा दु काळ पडला होता. इगतपुरी 
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तालुका अवषण त होता. या दु काळा या काळात जनता व गुरे ढोरे यांचे हाल होते. यावर उपाय 

हणून सरकार कडुन अ धा य पुरिव या क रता व तधा य दकुानांची सोय कर यात आली होती. हे 

गरजु लोकांसाठी असतांना देखील साठेबाज काळाबाजार करणाया ापायांना जा ती या भावात 

धा य िवकत होते. यामुळे ग रब शेतकरी यांची उपासमार होऊ लागली, यावेळी पुंजाबाबा गोवधन 

यांनी इगतपुरी या तहिसलदारांची भेट घेऊन प रि थती ल ात आणून दली होती. 

ापारापारापारापार    वववव    उ ोगधदंेउ ोगधदंेउ ोगधदंेउ ोगधदंे::::    

      एकोिणसा ा शतकापयत नािशकची अथ व था तीथ े ामुळे बहरत होती. यानंतर इतर 

ापाराने येथील बाजार पेठ काबीज केली. अनेक उ ोगांनी आपले पाय रोवले. यामुळे याि क वरच 
िवसंबून असले या या शहरात वसाय व उ ोगांनी आपले वेगळेपण िस  करत यश वीपणे ापार व 
उ ोग िव तारत नेला. आज कराणापासुन कापडबाजार,  इले ॉिन स, मेिडकल व सराफ बाजार ही 

चंड मोठा झाला आहे. याची कोटयावधी उलाढाल डोळे दीपवणारी आहे. एकेकाळी जळगावची सराफ 

बाजारपेठ ही रा यातील सवात मोठी समजली जात होती. मा  याहीपे ा मोठी बाजारपेठ नािशक म ये 

तयार झाली आह.े कराणाची बाजारपेठ अहमदनगर, पुणे व जळगाव होती, पण आता नािशकने यात 

मोठी उडी घेतली आहे. कापड बाजारासाठी सुरत व इंदरूचे नाव होते, पण आता नािशकने यात आपले 

वेगळेपण िस  केले आहे. मोठमोठे मॉल, दकुानाचा न ा वळणाचा थाटयाबरोबरच सेवा े ातही 

नािशक पुढे गेले आहे. येथील करकोळ ापाराबरोबरच घाऊक ापाराची उलाढालही मोठी झाली 

आहे.  

सहकारसहकारसहकारसहकार    चळवळचळवळचळवळचळवळ    ::::    

  शेतक-यांनी आप या शेतात उ पा दत केले या शेतक-यां या शेतमालाची िव  ापा-यांना 

करावी लागत होती. यामुळे शेतक-यांना उ पादना क रता लागणारा खच वजा होता यां या मालाला 

यो य भाव िमळत न हता. यात दलाल, अडते, ापारी यांचा नफा जा त होता. ते हा यां या या 

वृ ीला पायबंद घाल याक रता शेतमालाची खरेदी-िव  जर सहकारी सं था थापन क न केली तर 

शेतक-यां या उ पा दत मालाला यो य भाव िमळेल. या िवचारातून भाऊसाहबे िहरे यांनी 1948 म ये 

नािशक िज हा सहकारी खरेदी –िव  संघ थापन केला.या संघातून शेतक-यांना खत े , िब-िबयाणे, 



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  118 

कटकनाशके शेतीची अवजारे इ यादी शेती क रता उपयोगी असणा-या व तुची संघामाफत पुरवठा 

कर यात येऊ लागला. पुढील काळात भाऊसाहेब िहरे यांनी िज हयातील येक तालु यातील 

कायक यां या मदतीने शेतक  संघाची थापना केली. 
सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    साखरसाखरसाखरसाखर    कारखानेकारखानेकारखानेकारखाने    
      कृषी धान भारत देशात साखर उ ोग हा एक अितशय मह वाचा उ ोग आहे. देशा या एकुण 

साखर उ पादनाम ये महारा ाचा वाटा सुमारे 35 ट े  इतका आहे. 

1111)))) िगरणािगरणािगरणािगरणा    सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    साखरसाखरसाखरसाखर    कारखानाकारखानाकारखानाकारखाना    ::::    

        6 ऑग ट 1955 रोजी िगरणा सहकारी साखर कारखाना रिज टर कर यात आला. या 
कारखा यांमुळे नािशक िज हयातील मालेगाव व बागलाण प रसरातील खाजगी साखर कारखाना 
मालकाची एकािधकार शाही संपली होती. या प रसरातील एक िवकिसत औ ोिग ककरण झाले होते. 

यामुळे प रसरातील अनेक रका या हातांना रोजगार उपल ध झाला होता. 

2222)))) िनफाडिनफाडिनफाडिनफाड    सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    साखरसाखरसाखरसाखर    कारखानाकारखानाकारखानाकारखाना    ::::    

       नािशक िज हयातील ऊस उ पादनात दसु-या मांकावर असले या िनफाड तालु यातही सहकारी 
त वावर कारखाना सु  कर याक रता काकासाहेब वाघ व भाऊसाहबे िहरे यांनी िनफाड येथे 
तालु यातील शेतक-यांची सभा घेऊन सहकाय कर यांचे आ हान केले. यां या सहका-यांमुळे  26 

जानेवारी 1960 रोजी अफाट प र माने कारखा याचे रिज टेशन मंजुर झाले व िनफाड तालु यातील 

पपरी आिण पपळस या दोन खेडेगावां या मधील जिमन िमळवून कारखाना उभार यात आला. यामुळे 

अनेक कामगार व मजुर वगाला रोजगार िमळणार होता. 

3333)))) कादवाकादवाकादवाकादवा    सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    साखरसाखरसाखरसाखर    कारखानाकारखानाकारखानाकारखाना    ::::    

 कादवा नदीवर धरण बांध याची योजना ि टश काळापासुन होती. ऊनंदा नदीवर ओझरखेड 

गावाजवळ धरण बांध याची पाहणी सु   केली होती. यावेळी यशवंतराव च हाण हे संर ण मं ी होते. 

यांनी व रल योजना बदलुन या प रसरातील सव नदयांवर एकच धरण बांध याची अिधका-यांना सुचना 

केली. परंतु या योजनेमुळे व दडोरी तालु यातील संपुण सुिपक जिमन धरणा या पा याखाली जाणार 

होती. यामुळे येथील जनतेन ेनािशक िज हयांचे ता कालीन आमदार वसंतराव नाईक यां याकडे आपली 

सम या मांडली होती. यांनी येथील जनते या सम या द ली येथील मं ालयात माडली. यामुळे 
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ता कालीन पाटबंधारे मं ी ी.रावयांनी य  पाहणी क न वाघाड, करजंवण, ओझरखेड व पालखेड 

अशी चार धरण बाध यांचे मा य केले. तसेच दडोरी व कळवण तालु यां या पि म भागातील गावे 

समािव  क न कादवा सहकारी साखर कारखाना उभार याची योजना तयार कर यात आली. ही योजना 

कायाि वत कर यात राजाराम वाघ यांचा सहाचा वाटा होता. पुढे हया योजनेत बदल क न चांदवड 

तालु याचाही समावेश कर यात आला. कादवा सहकारी कारखाना उभार यास मा यता िमळाली. 
कारखाना उभारणीसाठी दडोरी तालु यातील मातेरेवाडी ह े थळ िनवड यात आले व या ठकाणी 
कादवा सहकारी साखर कारखा याची उभारणी झाली आहे. 

जल सचना याजल सचना याजल सचना याजल सचना या    दशेदशेदशेदशेनेनेनेन े   वाटचालवाटचालवाटचालवाटचाल    ::::    

 नािशक िज हयातील कळवण, सुरगाणा, पेठ, इगतपुरी या तालु यांम ये िज हयातील इतर 

तालु यांपे ा जा त पाऊस पडतो.  इगतपुरी तालु यात काही मोठी धरणे आहते तसेच कळवण 

तालु यात चणकापुर वगळता फार मोठी धरणे न हती. यामुळे या प रसरात चांगला पाऊस पडूनही 

उ हाळयात पा याची टंचाई जाणवत होती. तसेच शेतीलाही बारमाही पाणी पुरवठा उपल ध होत 

नस याने शेती उ पादनात वाढ होत न हती. ते हा शेतक-यां या या सम येवर उपाय हणून िज हयातील 

काही नी पुढाकार घेऊन िविवध क पाची आखणी क न या संकटावर मात कर याचा य  केला. 

तसेच कळवण तालु यातील सुपले या गावाजवळ धरण बांध यास कळवण, सुरगाणा, मालेगाव, देवळा, 
सटाणा या तालु यातील कती े  सचनाखाली येईल याची मािहती त ांकडून िमळवून शासनाला 
याचे मह व पटवून दले. शासनाची मा यता िमळा या नंतर यांनी धरणांसाठी लागणारी जिमन 

ह तांत रत क न िव तािपत होणा-या िविवध गावातील जनतेचे पुनवसन कर याचे काम केले. या 

धरणातून डावा व उजवा कालवा काढुन शेतक-या या शेती या पा याचा  सोडिव यास हातभार 

लावला आहे. 
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नािशक िज ातील वातं य काळातील दिलत  सािहि यकनािशक िज ातील वातं य काळातील दिलत  सािहि यकनािशक िज ातील वातं य काळातील दिलत  सािहि यकनािशक िज ातील वातं य काळातील दिलत  सािहि यक 
 

ाााा.... अिनता दलीप कोळीअिनता दलीप कोळीअिनता दलीप कोळीअिनता दलीप कोळी 
डांग सेवा मंडळ संचिलत 

कला व वािण य महािव ालय उंबरठाण, ता.सुरगाणा,िज.नािशक 

 

ाााा तािवकातािवकातािवकातािवका 
               वातं य िमळा यामुळे आपले सव  सुटतील अशी आशा पालवली, पण सम या वाढत 

गे या. बेकारी, दा र य, वाढती लोकसं या, जातीय दंगली, ाचार, जातीवर आधा रत राजकारण 
आिण यामुळे जात ना ा  झालेले मह व, ितगामी श चे थैमान, अ याचार आिण दु काळ यामुळे 
सामा य मागासवग य लोकांचा वातं यावरील िव ास संपु ात येऊ लागला. वातं यानंतरही 

सवसामा य माणसां या रोजीरोटीचे न सुटलेले , याचबरोबर वाढत जाणारे दा र य, 
अ याय,महागाई आिण लोकसं या ांमुळे सवसामा य माणसा या मनात असंतोषाची बीजे जली. 
िश णाचे सावि क करण, एक माणूस एक मू य ा त वाचा सार, ान, िव ान आिण काय ा या 

सारामुळे सामा य माणसाला संघष आिण संघटनेची आव यकता भासू लागली. आप या ां या 
सोडवणुक साठी लोकां या चळवळी मूळ ध  लाग या. “लोकात र  िवहीत मागाने सव कारचे 

प रवतन घडवून आणून यांना द:ुख िनरोधनाचा माग दाखवणे हणजे चळवळी” ा डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवचार वाहातून े रत होऊन नािशक िज ात अनेक सािहि यकांनी  ांितकारी व 
आ दवास या जीवनावर काश टाकणारे लेखन केले.यात बाबुराव बागूल व वामन कडक यांचे लेखन 

मह वपूण ठरते.  
1) बाबुराव बागूबाबुराव बागूबाबुराव बागूबाबुराव बागूल ल ल ल  
       बाबुराव बागूल यांचा ज म 17 जुलै 1930 रोजी महारा ा या नािशक िज ातील ‘िविहतगाव’ 

येथे झाला. आंबेडकरवादी सािह यासाठी ओळखले जाणारे मराठी लेखक, कवी होते. िव ोही 
आंबेडकरवादी कथांचे  मुख उ ाते  आिण खर वा तववादी कादंबरीकार तसेच शोिषत, उपेि त, 
झोपडप ीतील, फुटपाथवरील भ  जनजीवनाचे भेदक िच ण करणारे लेखक हणून यांची ओळख होती. 

भावी व िव ोही भाषाशैली,िजवंत  संगिच ण,का य आिण ु रता रेखाटन हे यां या लेखनाचे 
िवशेष गुण होते.दिलत सािह याम ये मोठे योगदान देणारे एक ितभावंत लेखक सािहि यक हणून 
बाबूराव बागूल यांना एक नवीन ओळख िमळाली आह.े यांनी िलिहले या कथा कादंब  या या 
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गावकुसाबाहरे राहणा या समाजा या सामािजक जािणवांचं वणन करणारे आहते. ी धान कथालेखन 
हा देखील यां या िलखाणाचा मह वाचा भाग रािहलेला आह.े “सूड” कथेम ये बाबुराव बागूल यांनी 
वाडी-व तीवरील ी या  दय ावक व ित यावर ढावले या संगाचे िच ण केलेलं आह,े या कथेतील 

ी पा  ह ेसमाजातील ि यां या शोिषत पीिडत ी या सामािजक ि थतीचं िच ण करणारे आह.े  
    माटंु या या लेबर कँ प येथे राहत असताना तेथील  महानगरपािलके या शाळेत  असताना डॉ. 
आंबेडकर यां या िवचारांनी भािवत होऊन यांनी थम इय ा चौथी या वगात असताना आंबेडकरगीत 

िलिहले. माटंु या या लेबर कँ प म येच  राहत असले या अ णाभाऊ साठे यां या संपकातून ते कामगार 
चळवळीत सहभागी झाले. या काळात यांनी सा यवादी िवचारवंता या सािह याचा अ यास केला. 

बेरोजगारी, आ थक-सामािजक िवषमता यांिव  या कालखंडात यांनी रचले या किवतांमधून या 
िवचारांचा भाव जाणवतो.  1879 म ये हने रक इ सेन यांनी ‘डॉ स हाऊस’ या नाटकातून ‘नोरा’ 
नावाची ि रेखा  घडवली. यामुळे युरोप, अमे रकेतील ि यांना नोरा हणजे आपणच आहोत कवा 

तसे असायला पािहजे असे वाटत होते. याच  कारे बाबुराव बागूल यां या ‘िव ोह’ या कथेतील जयचंद 
राठोड हा देव देश आिण धमापे ा माणूस मोठा आह;े या िवचाराने झपाटलेला आह.े तो परंपरेने लादलेले 
भं याचे काम नाकारतो. अशा कारे समाज जागृतीसाठी जाणीवपूवक व यो य लेखन ह ेआव यक असते. 

      1957 म ये थमच यांची कथा आचाय अ या ‘नवयुग’ िनयतकािलकेतून कािशत झाली. पुढील 
काळात ‘नवयुग’ व ‘युगांतर’ या  िनयतकािलकेतून यां या कथा एकामागून एक कािशत होऊ लाग या. 

थािपत समाज व थेतील दोषाचे दशन घडवणा या यां या कथा 1963 शाली ‘जे हा मी जात 

चोरली होती’ हा  कथासं हा या पाने कािशत झाला. नंतर 1969 सालात ‘मरण व त होत आह’े हा 
कथासं ह कािशत झाला. ‘आंबेडकर भारत’, दिलत सािह य: आजचे ांितिव ान ह ेवैचा रक सािह य 
पाने कािशत झाले. ‘वेदाआधी तू होता’ हा किवतासं ह कािशत झाला. याच कारे ‘अघोरी’ 

(1983), ‘क डी’(2002), ‘पावशा’(1971), ‘सरदार’, ‘भूिमहीन’, ‘मूकनायक’, ‘अपूवा’, ‘सूड’ या कादंबरी 
पाने कािशत झा या. या कादंब यांनी मराठी सािह यात नवा वाह आणला. बागुलां या लेखनामुळे 
भािवत झाले या दिलत वगातील लेखक व  यां या िलखणातून मराठी सािह यात दिलत सािह य 

लेखनाची  मोठी नवीन लाट आली. 
2) वामनवामनवामनवामनदादा कडकदादा कडकदादा कडकदादा कडक 

        वामनदादा कडक यांचा ज म 15 ऑग ट1922 रोजी देशवंडी,ता. िस र,िज. नािशक येथे झाला 

‘सांगा आ हाला िबला बाटा कुठे आह ेहो, सांगा धनाचा साठा न आमचा वाटा कुठे आह ेहो’ अशा कवनांनी 
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सा ा यशाहीला वामनदादांनी आ हान दले होते. वामनदादा यांचे पूण नाव वामन तबाजी कडक असे 
होते. ते मराठी शाहीर, कवी आिण आंबेडकरी चळवळीतील कायकत होते. यां या हयातीत यांचे चार 
का सं ह कािशत झाले. कडकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर 10,000 न अिधक गीते रचली 

आहते. लोकशाहीर वामन कडक यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे िवचार आप या ज वी वाणीतून 
आिण समथ िलखाणातून महारा ा या घराघरात, खे ापा ात, वाडीतां ात पोहोचव याचे काम 
केले. बु , फुले, आंबेडकर यांचा िवचार हा वामनदादांचा ास होता, ऊजा क  होते. ह े िवचार 

भावीपणे सा रत करत वामनदादा िजवना या शेवटपयत फरत रािहले. यामुळे समाज जागृत होत 
रािहला. 

      वया या 19-20 ा वष  यांचे ल  अनुसया नावा या मुली सोबत झाले. पुढे यांना मीरा 
नावाची मुलगी झाली. परंतु यांना यांची बायको सोडून गेली व आजारपणात मीराचेही  िनधन झाले. 
हा यां या जीवनातला फार मोठा ध ा होता, ते िमराचे दःुख कधीही िवस  शकले नाही. िशवडी या 

बीडीडी चाळीत राहत असतांना ते समता सैिनक दलात सामील झाले. इथपयत यांना अ र ान न हते 
यांना िलिहता वाचता येत नाही हणून खूप अवघड वाटू लागले, ते देहलवी नावा या मा तरांकडून 

बाराखडी, मुळा रे ह ेिशकले . ते हापासून यांनी हळूहळू वाचन व लेखनास सु वात केली. 

      सन 1920 ते 1956 हा आंबेडकर चळवळीचा कालखंड होता. या कालखंडात डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांबरोबर वामनदादांनी फ न समाजजागृतीचे काम केले होते. बाबासाहबेांबरोबर फरत 
असताना आप या कवनांनी वामनदादानी  संपूण महारा  पजून काढला. वामनदादांनी 150 हदी, तर 

100 पे ा अिधक मराठी गझल देखील िलिह या आहते. वामन दादांनी केवळ आंबेडकरी चळवळीवर 
गझल िलिहले या आहते. ‘काय सांगू तुला वामन भीम माझा कसा होता, साथ िथगळा या बंडीला माझा 
िखसा होता’ अशा गझलांनी वातावरण भा न जात असे. वामनदादा यांनी पिहली गझल 1955 साली 

िलिहली, ‘माणसा इथे मी तुझे गीत गावे, असे गीत गावे तुझे िहत हावे,एकाने हसावे लाखाने रडावे तुझे 
दःुख सारे गळुनी पडावे’. 
      1943 म ये राणी बागेत बसले असता वामनदादा कडक यांनी पिहले हदी गीताचे िवडंबन गीत 

करायचे सुचले व ते यांनी 3 मे 1943 रोजी चाळीतील लोकांसमोर गाऊन दाखवले. लोकांनी शंसा 
केली, टा या वाजव या आिण वामन कडक कवी झाले. यानंतर 2004 पयत कडकांनी गीतलेखनाचा व  
गायनाचा काय म चालू ठेवला. यांची  कािशत आिण अ कािशत िमळून साधारणत: दहा हजारावर 

गीतरचना आहते. यांनी काही िच पट गीतेही िलिहलेली आहते. यानंतर चाळीसगाव, मनमाड, 
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टळकनगर येथे यांनी आंबेडकरां या भाषणां या दर यान किवतांचे  गायन देखील केले. 
        वामनदादा यांची सािह याकडे वाटचाल यांनी ‘वाटचाल’ गीतसं ह (1973) ‘मोहळ’ गीतसं ह 
(1976) ‘ह े गीत वामनाचे’ गीतसं ह (1977) हे का सं ह कािशत झाले. ग  संपादन ‘मा या 

जीवणाचं गाणं’ (आ मकथन) 1996 तसेच विनफ त व िच पट गीते ‘डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची भेट’, 
‘भीम योत’, ‘जय जय भीम गीते’, ‘सांगा या वेडीला मा या गुलछडीला’ (िच पट- सांगते ऐका) आिण 
‘चल ग हरणे तु  तु ’ (िच पट- पंचारती) अ य गीतरचना ‘ ो ो पा णा, शकुचा मे णा, तु याकडे 

बघून हसतोय गं, काहीतरी घोटाळा दसतोय गं’ अशा अनेक का ां या,गझल या व िविवध लेखना या 
मा यमातून यांनी समाज जागृती केली.  

      या लेखकां या जीवन कायाव न यांची सामा य जनते या िवकासाची असलेली तळमळ ही दसून 
येते व या दृ ीने यांचे काय ह ेअमु य आह.े यां या या कायासंदभात शेवटी मी मा या वरिचत श दात 
याचे ऋण  कर याचा अ पशा य  केला आह े. 

धगधग या या अंधारात काश वाटा शोधत फरती ||धृ|| 
फरता फरता ानाचा तो अथांग सागर समोर दसती  
या काशात सा या जगतास हावून िनघ यास ते े रत करती  

धगधग या या अंधारात काश वाटा शोधत फरती ||1|| 
या काशातून दन दबु यां या क ास ते वाचा फोडती  
यांचे अ ान दरू कर या श य ते सव  यास करती  

धगधग या या अंधारात काश वाटा शोधत फरती ||2|| 
काशाचा तो अथांग सागर लोटतो हो कना या वरती  
दन,दबुळे,अ ानी यात सारे हावून िनघती 

 धगधग या या अंधारात काश वाटा शोधत फरती ||3|| 
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िनःिनःिनःिनः    पहृ समाजसेवक कमवीर दादासाहबे िबडकरपहृ समाजसेवक कमवीर दादासाहबे िबडकरपहृ समाजसेवक कमवीर दादासाहबे िबडकरपहृ समाजसेवक कमवीर दादासाहबे िबडकर 

 

ाााा. डाडाडाडा ॕॕ ॕॕ. रव  मुरव  मुरव  मुरव  म ु   .पगारपगारपगारपगार 

डा ॕ. िवजय िबडकर महािव ालय 

अभोणे ता. कळवण िज. नािशक 

 

आधुिनक महारा ात यां या जीवनाचा शोध यावा, मह ा अजमाव याचा य  करावा तसेच 

िनरिनरा या भागात सामािजक जीवनात वैिश पूण थान ा  झाले या मोज याच  आहते. अशा 
थोर पु षां या मािलकेत कमवीर  द ा ेय म हारराव िबडकर ऊफ दादासाहबे  यांची गणना होते. 

ी.म हारराव व पावतीबाई यांना द ा ेय ऊफ  दादासाहबे पी पु र ाचा ज म 19 माच 1910 रोजी 
को हापूर  िज ातील तासगाव या गावी झाला. प रि थतीवर मात करीत खडतर प र म क न यांनी  
िव ान शाखेपयतचा िश ण म पूण केला. पुढे िव ाथ  दशेतच काँ ेस या रा ीय चळवळीत यांनी  
वतःला वा न घेतले. 

महा मा गांधी ह ेदादासाहबेांचे आरा य दैवत होते. कारण यां या वतः या ेरणांना ते पोषक 
होते. 'सुधारणावाद आिण रा वाद ह े एकाच ासपीठावर हातात हात घालून पुढे गेल े पािहजेत' ह े
दादासाहबेांचे मत महा मा  गांधीज या काय मात मूत व पात कट झालेल े यांना दसले. द र ी 
नारायणाची सेवा ,अ पृ यता िनवारण, म ित चेे तीक हणून खादीचा चार इ यादी रचना मक 
काय माची कलम े दादासाहबेांना मनोमन पटली होती.शहरे आिण खेडी यां यातील अंतर कमी 
झा याखेरीज देशाची  गती होणार नाही अशी दादासाहबेांची धारणा होती. महा मा गांधीज नी 
काँ ेस या वयंसेवकांना पोशाखीपणा सोडून खे ात जा असा संदेश दलेला होता हणून दादासाहबेांनी 
गांधीज चे अनुयािय व वीकारल.े अ यायािव  िनकराने लढा दला पािहजे अशी नैितकतेची भूिमका 
यांना नेहमीच ा  वाटली. महा मा गांध या ह रजन सेवा व तळागाळातील समाजाचा उ ार या 

उ ां या पूततेसाठी नािशक िज ातील ामीण व आ दवासी भागात यांनी काय सु  केले. 
वातं या या  रा ीय चळवळीतही यांचा स य सहभाग होता, अनेक वेळा तु ंगवास झाला. 

१९४६ ते ५२ म ये ते बागलाण व चांदवड या मतदार संघाचे आमदार हणून िनवडून आल.े 

पुढे राजकारण थांबवून यांनी संपूणपणे आ दवास या सेवेतच कायरत राह याचा िनधार केला. 1932 

या सुमारास वातं य आंदोलनात भाग घेत यामुळे दादासाहबे िबडकर यांना अटक झाली आिण यांची 
रवानगी धुळे येथील जेलम ये झाली. तेथे यांची िवनोबा भावे यां याशी  भेट झाली. िवनोबाजी तु ंगात 
सव सहकायाना मागदशन करीत.स या हाची मािहती देत. स या हाचे त व ान अशा कारे  कायक याना 
समजत असे. यानंतर जवळजवळ दोन वष िबडकर धुळे, िवसापूर, येरवडा येथील तु ंगात होते. तु ंगातून 
सुट यावर गांधीज या आदेशाव न 1934 म ये िबडकर िबहार मधील भूकंप तां या  मदत कायासाठी 
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जागोजागी गेल.े तेथे सेवा व मदत काय करताना यांना जीवन हणजे काय ? या बरोबरच मृ यू हणजे 
काय ? याचे दशन घडले. धम, जातपात, पंथभेद याचे कोणतेही बंधन मृ यूला नसते ह े शा त स य 
समजल.े या अनुभवातून पुढे यांनी अ पृ यता िनवारण या बरोबरच आ दवास या उ थानाचे काय हाती 
घेतले. डांग सेवा मंडळाची थापना केली. डांग सेवा मंडळ हणताच कमयोगी दादासाहबे िबडकर यांचे 
नाव घेतले जाते इतका यां या कायाचा ठसा उमटला आह.े आ दवास वरील अ याचार, जुलूम यांचा 
मागासलेपणा घालिव यासाठी वतः ला कायक याबरोबर वा न घेतले. आ दवास वर दादासाहबेांचे ेम 
आिण महा मा गांध ची समतेची िशकवण यां या यानीमनी जलेली होती हणून या ओढीने जे हा 
दादासाहबे मु हरे येथ ेआल ेते हा तेथील वा त ात आ दवास या दःुख दा र ाने यांचे मन गलबलून 
आल.े आ दवास ना अ ानातून बाहरे काढ याचा यांनी िन य केला. तेथे यांनी झोपली झोपडीत जाऊन 
आ दवास ना िश णाचे मह व समजावून सांग यास सु वात केली ह े1937-38 चे वष होते. 

िश णाचा सार हा दादासाहबेां या जीवनातील मान बद.ू अंध ा ,जादटूोणा यांनी  वेढले या 
आ दवासी समाजाला िश णािशवाय तरणोपाय नाही ह ेओळखून दादासाहबेांनी 23 जून 1937 म ये डांग 
सेवा मंडळ सं थेची ि ती िमशनरी िमस् लॕथम यां या मदतीने पायाभरणी केली. वातं यपूव काळात 

िश ण ह े शहरापुरते मया दत होते व िविश  वगाची म े दारी होती. दादासाहबेांनी ामीण व 
आ दवासी भागात ाथिमक शाळा सु  क न िश णाचे दरवाजे िप ान् िप ा अ ाना या खाईत 
आयु य जगणा या समाजासाठी उघडी क न दली. ानाची गंगो ी खेडोपाडी सु  केली, बाहरेगावा न 
शाळेत येणा या अनाथ दिलत िव ाथ  व िव ा थनी यां यासाठी िव ाथ  वसितगृह,े क या वसतीगृह ेसु  

केली. आ मशाळा सु  क न  गरज असेल अशा मुख ठकाणी िव ालये, किन  व व र  महािव ालये 
सु  केली.  नागरवेशीत अडकून पडले या ान गंगलेा खेडोपाडी िव ा मं दराचे दरवाजे खुले क न 
आ दवासी भागा या कानाकोप यात पोहोचिवली. आज तेथे सर वती  फळाफुलांनी बहरलेली दसत आह.े 

डांग सेवा मंडळ सं थेला वटवृ ाचे व प ा  झाले आह.े आ दवासी िवकासा या इितहासात 'डांग सेवा 
मंडळ' हणजे एक 'सोनेरी पान' आह.े तेथील 1937 पूव चे जीवन आिण आज एकिवसा ा शतकातील तेथील 
आ दवास चे जीवन यात आमूला  बदल घडून आला आह.ेआ दवास या िवकासाला िश णाची जोड 
िमळा याने याला गती िमळाली. समाज प रवतन, ापारवाढ, राजकारण, नोक या, उ ोग- वसाय आिण 

मिहलांची गती या सव े ात आ दवासी बांधवाचंा सहभाग वाढून यांची घोडदौड गितपथावर 
असलेली दसून येते. आ दवास या या गतीसाठी डांग सेवा मंडळा या मा यमातून दादासाहबे िबडकर 
यांचे अमोल काय झालेल ेआह.े सव कायक याची कामाची सु वात या मंडळातून झाली. यामुळे डांग सेवा 
मंडळ हणजे अनेक समाजसुधारक, राजकारणी व समाजसेवकांचे 'माहरेघर' हटले जाते. 

डांग सेवा मंडळाचा इितहास अितशय फूत दायक असा आह.े डांग सेवा मंडळा या 1937 सली 
झाले या थापनेपासून मंडळाचे काम वाढत गेल.े सामािजक, शै िणक तसेच काय ाची मािहती, दा बंदी, 
वदेशी भावना जागृती, मुला-मुल चे िश ण इ यादी अनेक कामे मंडळाने सु  केली. असं य सुिशि त 
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आ दवासी त णांचा यात सहभाग वाढीस लागला. डांग सेवा मंडळा या सभासदांम ये अनेक थोर माणसे 
येत गेली. यात डांग सेवा मंडळाचे अ य  सं थापक कै. ी. दादासाहबे िबडकर यां या समवेत कै. 

दादासाहबे पोतनीस,कै. भाऊसाहबे िहरे, लालचंद िहराचंद वैकंुठभाई मेहता, सरदार वचूरकर वामनराव 
याद  पंिडत धमा पाटील, ी होमी त यार खान  इ याद चा आवजून उ लेख करावा लागेल. यांचे या 
मंडळाला सदैव मागदशन आिण सहकाय िमळाले. डांग सेवा मंडळाने आ दवासी भागात अनेक उ ोम म 
कायकत तयार केल ेआहते. तसेच मंडळातून िशकून तयार झालेल ेअसं य आ दवासी त ण आज शासनात 
मोठमो ा ावर काम करीत आहते. अनेक जण लोक ितिनधी हणून शासनात काम करीत होते 
आिण अनेक आज काम करीत आहते. याम ये आ दवासी मं ी कै. ए. टी.पवार ,कै. खासदार कहांडोळे , 

खासदार मािणकराव गािवत, माजी आमदार जीवा पांडू गािवत,  कै. खासदार कच भाऊ राऊत, कै. 

खासदार ह रभाऊ महाल े,खासदार कै. िसताराम भोये असे अनेक लोक मंडळातून वेळोवेळी िशकून तयार 
झालेल ेआहते. 

डांग सेवा मंडळा या आजिमतीला 05 इंि लश मीिडयम कूल,  07 आ मशाळा, 11 वसतीगृह,े 05 

मा यिमक शाळा, 04 किन  महािव ालये, 04 व र  महािव ालये आहते.      

सावकार आिण जमीनदारां या िपळवणुक तून आ दवास ची सुटका हावी यासाठी दादासाहबेांनी 
'धा य कोठार योजना' सु  केली. या ारे धा य पुरवठा हावा िबयाणे वेळेवर िमळावे हा योजनेचा हतूे 
होता. वन खाते, महसूल खाते यां या जुलूमांपासून आ दवास ना वाचिव यासाठी 'जंगल कामगार 
सोसायटी'ची थापना केली. दादासाहबेांचे 'जंगल' या िवषयाचे ान चंड होते. यां या कपाटात 
िनरिनरा या देशातील फॉरे ीची पु तके, मािसके, पु तके यांचा भरणा असे. कॅनडा, वीडन आ का 
खंडातील जन स व मािसकांचे ते िनयिमत वाचन करीत. जपानमधील बांब ू उ ोगािवषयी तर यांचे 

नेहमी चतन असे. याक रता आपण जपानला जाव ेव पाहणी करावी असे नेहमी यां या मनात वाटे 
परंतु पैशाची सोय होत नसे शेवटी यांनी पैसे जमिवल ेआिण 1971 म ये  भारत-जपान संघटनेमाफत 
यांना जपानला जायची संधी िमळाली. यांनी चार आठवडे जपानचा दौरा केला. यानंतर परत यावर 

बांब ूपासून वेगवेग या व तू बनिव याची मिशनरी जपान मधून मागिव याची धडपड सु  केली. बांबवूर 
आधा रत उ ोग चाल ू हवा हणून नािसक औ ोिगक वसाहतीत बाह जंगल सोसायटीमाफत जागा 
िमळवली व काम सु  केले. परंतु तो उ ोग फारसा चाल ूशकला नाही मा  यांची बांब ूउ ोगाची 
धडपड मा  कमी झाली नाही. यांचे बांब ूिवषयीचा अ यास चंड होते ह ेमा  न .    

नािशकचे ी.दादासाहबे फाळके यांना िच पट सृ ीचे जनक हणून ओळखल े जाते तसेच 

ी.दादासाहबे िबडकर यांना नािशक मधील जंगल कामगार सहकारी सोसाय ांचे जनक हणून संबोधले 
जाते. यांनी जंगल कामगार े ातील पिहली जंगल कामगार सहकारी सोसायटी नािशक िज ात थम 
थापन केली. यांचे सहकारी ी. धमाजी गायकवाड ह े बाह िवभाग जंगल कामगार सहकारी संघाचे 

पिहल े चेअरमन होते.तर पिहल े से े टरी ी. रामचं  चतामण उफ कुलकण  मा तर होते. यां या या 
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कायामुळे यावेळचे मु यमं ी ी. बाळासाहबे खेर यांनी ी. दादासाहबे िबडकर ी. धमा गायकवाड 
आिण कुलकण  मा तर यांचा स मान केला. ी. खरे यां या आदेशाचे पालन झा याचे पा न तसेच 

सहकारी सं थांमाफत आ दवास म ये िवधायक काय आिण िवधायक नेतृ व िनमाण कर याचा यांचा 
उ ेश सफल झा याचे पा न यांना समाधान वाटल ेहोते. नािशक िज ात 32 आिण धुळे िज ात 07 

जंगल कामगार सहकारी सं था पुर कृत के या गे या. पुर कृत करणारी अिभकता सं था हणून डांग सेवा 
मंडळाची कामे 10/06/1964 रोजी थापन अिभकता सं था हणून थापन झाले या नािशक िज हा जंगल 

कामगार संयु  सहकारी संघ िलिमटेड नािशक आिण धुळे िज हा जंगल कामगारां या सहकारी सं थांचा 
सहकारी महासंघ यां याकडे सुपूद कर यात आली. या सहकारी सं थांचे कायकत डांग सेवा मंडळाचे 
सभासद आिण िहत चतक अस यामुळे या जंगल कामगार सहकारी सं था आिण डांग सेवा मंडळ 

यां यामधील संबंध चांगल े रा  शकतील याची श यता ल ात घेतली गेली. नािशक िज ातील 

आ दवासी भागात डांग सेवा मंडळाने 5 गृहिनमाण सहकारी सं था 19 ब उ ेशीय िविवध कायकारी 
सहकारी सं था 01 सहकारी पतपुरवठा करणारी सं था, औ ोिगक सहकारी सं था, 01 संयु  कृषी सहकारी 
सं था थापन कर यात आिण िवकिसत कर यात हातभार लावला आह.े                                

दादासाहबे एक सव दयी नेते होते. लोकशाही समाजवादावर यांची ा होती. यानुसारच यांनी 
िश णाचा िवचार केला आह,े महा मा गांधी, िवनोबा भावे यां या िवचारांचा भाव यां या िवचारांवर 
होताच पण याचबरोबर  पा ा य रा ांमधील िव ानिन चेे व संशोधन वणतेचे ते पुर कत होते. मुलांवर 
नैितक सं कार होतील असे शै िणक वातावरण िनमाण हो यासाठी यांनी य  केले. दादासाहबेां या 
कायाला महारा ा या इितहासात तोड नाही यांना अनेक थोर माणसांचा सहवास लाभला. िवनोबा भावे, 
मोरारजी देसाई, शंकरराव देव ,वैकंुठभाई मेहता, भाऊसाहबे िहरे ,यशवंतराव च हाण आिण दादासाहबे 
पोतनीस अशी  अनेक माणसे यांनी िम वाने जोडली. दादासाहबे पोतनीस यांचे िजवलग िम  होते. 

दादासाहबेांना अनेक पुर कार लाभल ेशासन व िविवध सामािजक सं थांनी दिलत िम  (महारा  

शासन), आ दवासी सेवक (महारा  शासन) ,सारडा ित ानचा नं दनी ,नािशक महानगरपािलकेकडून 
नािशक भूषण, पुण े िव ापीठाकडून जीवन साधना, डांग सेवा मंडळ सं थेला महारा  शासनाचा उ म 
सं था पुर कार यांचा समावेश आह.े याखेरीज भारतीय आ दम जाती सेवक संघ नवी द ली या 
भारतातील आ दवासी सं थांचे ितिनिध व करणा या  सं थेचे ते आठ वष  उपा य  होते. 

दादासाहबेांनी समाजाची िन काम सेवा केली.  वृ दापकाळाने गा  थकलेली असतानाही आ दवासी 
गोरग रबां या झोपडीपयत ान गंगा कशी पोहोचेल हाच  यास मृ यूपयत हणजे  वया या ९५ वषापयत 
सदैव मनाशी बाळगला. द. १२ माच २००५ रोजी दादासाहबेांचे दःुखद िनधन झाल.े  

दादासाहबेां या समाजकायाचा वारसा कै.डा ॕ.िवजय िबडकर यां याबरोबरच डांग सेवा मंडळ 

सं थे या अ य ा ीमती हमेलता िबडकर,उपा य  ी.दाम ु पांडु ठाकरे,सिचव सौ. मृणाल जोशी  व 
सं थेचे सव पदािधकारी यांनी समथपण ेचालिवला आह े
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'वातं/य चळवळीत येवला तालु)याचे योगदान 
 

�ा. अजय एकनाथ अ�हर 

सहयोगी 4ा[यापक 

इ+तहास �वभाग 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड कला, 

�वdान व वा0णjय महा�व�यालय, मालेगाव कॅTप, मालेगाव 

 
भारतातील 4>येक भागात 7वातंQय चळवळीचे लोण पोहोचले होते. मुंबई 4ांत हा 7वातंQय 

चळवळीत अXेसर होता. अनेक cां+तकारक, 7वातंQय योYे, समाजसुधारक मुंबई 4ांतातून पुढे आले 

होते. या 4ांतातच 6यापारासाठB 4�सY असलेले येवला गाव 7वातंQय चळवळीने 4भा�वत झाले होते. 

सश7W उठाव, जहाल राजकारण आ0ण स>याXह* आदंोलन अशा +त:ह* 4वाहांनी गतीशील 7वातंQय 

चळवळ येवVयात सुO झाल*. cां+तकारक आदंोलनापासून सनदशीर गांधीवाद* राजकारणापय$त 

येवले कोण>या सामािजक, आ=थ2क वै�श-�यासह गेले >याचा ऊहापोह 47तुत +नबंधात केला आहे. 

१८५७ मधील 7वातंQयसंXाम अयश76वी ठरVयावर श7Wबळावर इंXजांना या देशातून 

हाकलून लावणे श1य नाह*, याची जाणीव भारतातील �वचारवंतांना झाल*. देश 7तंW कर@यासाठB 

मो�या 4माणता जनजागतृी व जनआदंोलन हेच सनदशीर माग2 �शVलक रा<हले होते. १८८४ ते १९२ 

हे 4ामुiयाने लोकमा:य <टळकांचे पव2 होते. येवVयात या पवा2तच ‘अ�भनव’ भारताचा गटह* 

संघ<टत झाला. येवVयात शकंरराव वाघ, अ@णासाहेब दाणी, डॉ. साठे, वामनशा7Wी दातार इ>याद* 

सावरकरांचे अनुयायी होते. 

राजक3य जागतृी  

सेनापती बापट यांनी केलेVया मुळशी स>याXहामुळे येवले तालु1यात राजकारणाचे वारे वाहू 

लागले. आपटे गुbजी व वैशपंायन गुbजी तालु1यातून 4थमतः 7वातंQय 4ाqतीसाठB तुbंगात गेले. 

लो. <टळक व महा>मा गांधीजीं?या 4ेरणेने १९२१ म[ये ‘<टळक �व�यालय येवले’ या रा-.*य 

शाळेची 7थापना कर@यात आल*.येवVयात रा-.*य 7वतंQया?या सं7था>मक चळवळीला 4ारंभ <टळक 

रा-.*य �व�यालया?या 7थापने पासून झाला.इ.स १९२१ ते १९३२ असे एक तप हे �व�यालय 

7वातंQया?या [येयवादाने काय2रत होते.न6या म[यम वगा2तील जहालमतवाद* तbणांनी पुढाकार 

घेतला होता >याम[ये डॉ साठे ,}ी वाघ वकLल,डॉ भट, }ी.व. के.दातार,}ी ब?चू हलवाई हे अXेसर 

होते.  
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येवले शहर राजकLय_-�या जागतृ शहर Tहणून महारा-.ात 4�सY होते. अ�भनव भारत 

चळवळीने येवVयाचे नाव महारा-.ातील जहाल कg h Tहणून पुढे आणले. या cां+तकार* कg hात 

महारा-.ातील �व�वध राजकLय 4वाह येऊ लागले. <टळक �व�यालयसां7कृ+तक रा-.वादाचे कg h 

Tहणून उदयास आले. येवVया?या 7वातंQय आदंोलनात rाTहण, खWी, नागपुरे, को-ट*, भोई, �शपंी, 

+नJहाळी, साळी, गुजराथी-पाट*दार, परदेशी, राऊळ-राऊत अशा +नर+नराfया जातीतून �वशेषतः 

�वणकर जातीतून 7वातंQयसै+नक +नमा2ण झाले. या सवा2त <टळक �व�यालयाने 4ेरणा <दल*, 

माग2दश2न केले. 

येवVयातील व+नता संघाची चळवळ आ0ण 7Wी काय2क>या2 यांनाह* 4ेरणा रा-.*य 

�व�यालयाने <दल*. याम[ये राधाबाई आपटे, कमळाबाई वाडेकर, उषाताई महाजन या काय2क>या2 पुढे 

आVया. 

आपटे गु5जींचे योगदान 

पांडुरंग }ीधर आपटे यांचा ज:म येवVया म[ये इस १८९० साल* झाला.येवVयातील लोक 

>यांना आपटे गुbजी या नावाने संबोधत.आपटे गुbजी हे येवVयातील 7वातंQय चळवळीचे नेते 

होते.आपटे गुbजींनी धा�म2क सं7काराची जोडणी <ह समतावाद* मूVयांशी केल*. आपटे गुbजींचे 

योगदान Tहणजेच येवVया?या 7वातंQय चळवळीचा इ+तहास आहे. गुbजींनी १९२३ साल* मुळशी 

स>याXहात भाग घेतला. यासाठB >यांना ४ म<हने तुbंगवास घडला. <टळक �व�यालयाचे 

मुiया[यापकपद 7वीकाOन >यांनी अनेक स>याXह* +नमा2ण केले. येवVयात रा-.वादाची 

�वचारसरणी bजव@याचे मह>>वाचे काय2 गुbजींनी केले. येवVया?या श(ै0णक सां7कृ+तक व रा-.*य 

घडणीत आपटे गुbजींचा फार मोठा वाटा होता. 

स6या�ह� जनआदंोलन 

ना�शकचा कले1टर जॅ1सन या?या खुना?या खटVयात डॉ. �व-णू महादेव भट यांना ५ वषu 

स1त मजुर*ची �श(ा झाल*. पं�डतराव बवu, �व-णू कुलकण`, का�शनाथ टोणपे हे सव2 cां+तकार* 

सै+नक होते. सश7W चळवळ येवVयात पाय रोवू शकल* नाह*. सश7W 4+तकाराचा माग2 

अवलंब@यात सु�श�(त म[यम वगा2तील rाTहण तOण पुढाकारावर होते. �r<टश स>तेचा मुकाबला 

शेतकर*-}�मक जनते?या माग@यांभोवती लढे संघ<टत कOन होऊ शकला असता परंतु या बु�Yजीवी 

वगा2स या 4कार?या जनआदंोलनाचा वारसा भारता?या जाती 6यव7थेने उपल�ध होऊ <दला न6हता. 

अशा पDरि7थतीत वैयि1तक 7तरावर*ल सश7W 4+तकाराचा माग2च >यांना उपल�ध होता. �श(ण, 

आ=थ2क �वकास आ0ण राजकLय जागतृी यां?या �वकासामुळे समाजातील शेतकर* व मागास 

जातीतून नवे वग2 उ�यास ये@यास 4ारंभ झाVयावर >यां?या असंतोषाची दखल घेणे रा-.सभेला 

आव]यक झाले. म. गांधींना Tहणूनच आपVया लaयाची पYती व तंWे बदलावी लागल*. गांधीजीं?या 
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असहकार लaयात येवVयातील उ?च�श�(त तOण <हर*र*ने सहभागी झाले. परंतु हा असहकाराचा 

काय2cम म[यमवग=ग2यांपुरताच मया2<दत रा<हला. मागास जाती व कनि-ठ वग2 या लaयात 

सहभागी झाला नाह*.  

        ना�शक िजVsयात येवला हे कापड उ�योगाचे 4मुख कg h होते .येवVयात इ.स १७०३ पासून रेशमी 

कापडा?या वापराला सुbवात झाल*.राघोजी नाईक यांनी गुजरात च ◌े एक वाणी शामदास वालजी यांना 

सां=गतले Rक ,>यांनी �सVकचे �वणकाम करणाJयाची येवला येथे वसाहत करावी.ते6हा पासून येवVयात रेशीम 

�वणकामाला सbुवात झाल*. येवVयात २००० लूम होते >यावर मुसलमान मजूर काम कर*त असत.२००० 

मजुरांपैकL ९०० मो�मन �वणकर आ0ण ११०० वाराणसीचे मुसलमान होते.मो�मन �वणकर हे १८५७ ?या 

cांतीनंतर तर बनारसी मुसलमान हे इ.स १८६४ ?या बगंाल?या द-ुकाळानंतर आले होते. ना�शक िजVsयात 

रंगकाम करणारे २०० ते २५० कुटंुबे होती .यापैकL येवVयात १२५ आ0ण मालेगावात ४० ते ५० घरे 

होती.यावOन ल(ात येते Rक संपूण2 िज Vsयातील २०० रंगकाम करणार* कुटंुबे फ1त येवला व मालेगाव या 

दोन तालु1यात कg <hत झालेल* होती .हे दो:ह* तालुके कापड उ�योगात Rकती अXेसर होते याची 4चीती येते  

.या रंगकाम करणाJया कुटंुबांकडे रंग बन�व@याचे पारंपाDरक dान होते .नैस=ग2क वन7पतीपासून 

+नरनि◌राळे रंग बन�वले जात असत .+नfया रंगाचे काम करणारे मुि7लम कारागीर हे मारवाड 

मधून आले होते  . 

येवले शहरातील कापड उ�योगापुढे �rट*श आ=थ2क धोरणाने संकट उभे केले होते. गांधी 

4णीत ब<ह-कार धोरणामुळे साळी,को-ट*,+नJहाळी,नागपुरे,या �वणकर जातीतील कारागीरां?या 

उपजी�वकेला संर(ण �मळ@याची श1यता +नमा2ण झाल*. पDरणामी या जात गटात मो�या 

4माणावर तbण १९३० ?या आदंोलनात सहभागी झाले.�rट*श अ=धकाJयाला ल( बनवून शासकLय 

दहशतवादाला दहशतवादाने 4>यु>तर दे@यात त>काल*न उपयो=गता होती. >यामुळे पराकोट*चा 

>याग,रा-.ासाठB हौता>Tय 7वीकार@याचा [येयवाद <ह मूVये ठस�वल* जात होती. परंतु <ह 

उपयो=गता मया2<दत होती.समाजातील कायदा, 6यापार,�श(ण, कुटंुब जीवन या सव2 (ेWातून शासन 

�वरोधात 4+तकार उभा कर@याचे सामtय2 >यात न6हते. �rट*श आयात धोरणाने उ[व7थ होणारे 

�वणकर, शेतीसाJयाने संतqत शेतकर*, कापड उ�योगातील असंतु-ट जनसामा:य या सवा2ना कृतीचा 

समान काय2cम दे@याची 6यूहरचना cां+तकारकां?या काय2cम प�Wकेत न6हती.>यामुळे इ.स. १९२५-

३० नंतर?या कालखंडात येवले पDरसरातून cां+तकारक चळवळ 4भावह*न झाल* >याच बरोबर 

सां7कृ+तक रा-.वाद* <टळक रा-.*य शाळेचे ि7थ>यंतर उदारमतवाद* गांधीवाद* �वनय मं<दरात 

हो@यास 4ारंभ झाला.  

ि'7यांचा सहभाग  : येवVयातील रा-.*य चळवळ महारा-.ाचे ल( वेधून घेणार* होती. या 
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चळवळीतून राधाबाई आपटे,कमलाबाई वाडेकर, उषाबाई महाजन,न�लनीताई दानी, सुभhाबाई पटेल, 

या 7Wी काय2क>या2 +नमा2ण झाVया.या ि7Wयां?या सsभागामागे >यां?या पतीचा व कुटंुबाचा वाटा 

मोठा आहे. राधाबाई आपटे यांनी ‘उमटलेल* पावले’ या आपVया आ>मचDरWातून येवVयातील      

7वातंQया चळवळीची मा<हती देतात. कमलाबाई वाडेकर आ0ण सहकार* ि7Wया संगमनेर येथे 

बंद*हुकूम मोडून हनुमान जयंतीची �मरवणूक शहरातून काढतात.पारंपाDरक धा�म2क अि7मता आ0ण 

आधु+नक रा-.*य अि7मता यां?या संयोगाने साकार होणाJया उपcमातून ि7Wयांना अ�भ6य1तीचा 

अवकाश 4ाqत झाला. दाO अथवा परदेशी माला?या दकुानावर*ल �पके<टगं हा काय2cम ि7Wयां?या 

सहभागाला संधी देणारा होता.इ.स १९३० साल?या चळवळीत तर �पके<टगं म[ये फ1त ि7Wयांनीच 

भाग nयावा असा +नण2य कॉXेंसनेघेतला होता.�पके<टगं हा उपcम गावा?या सीमेतच पार पाडता 

येऊ शकेल असा होता >यामुळे दैन<दन घरकाम आ0ण बालसंगोपन या जबाबदाJया पार पाडून 

�पके<टगं करता येऊ शकत होते >यामुळे येवVयात मो�या 4माणात ि7Wया �पके<टगं या उपcमात 

सहभागी झाVया. येवVयातील असहकार आदंोलनात ि7Wयांचा सहभाग मोठा होता. या राजकLय 

सहभागाचा वारसा पुढे ि7Wयां?या व+नता संघा?या Oपाने �वक�सत होऊ शकला.  

येवVयात आय2 समाज आ0ण स>यशोधक समाज यां?या धम2 सुधारणा चळवळी देखील सुb 

हो>या. येवVयात आय2समाज 7थापने?या 4ारंभी  जोरदार वाद�ववाद झाले.आय2समाज सनातनी 

धम2वा�यां?या �वरोधात 7Wी �श(ण,�वधवा�ववाह,जातीभेद +नमु2लन यांचा पुर7कार कर*त होता. 

>यासाठB वै<दक धम2 परंपरेचा सुधारक अथ2 लावत होता. आय2 समाजा?या वा�सभानी  4ारंभी 

सनातनी वगा2त खळबळ माजल*.अनेक सुधारणावाद* काय2cम आय2 समाजाने येवVयात राबवले. <ह 

सुधारणा चळवळ येवVयात मया2<दत रा<हल* कारण शेतकर*,�वणकर,बलुतेदार,आ0ण द�लत जातींचे 

आ=थ2क आ0ण सामािजक दा7यांचे 4]न जातीय उ>पादन संबंधाशी जोडले गेले होते >यामुळे हे 

लोकसमूह आय2 समाजा?या चळवळीची  वाहक श1ती बनू शकले नाह*त. स>यशोधक चळवळीचा 

सुYा येवVयात 4भाव होता. भालेकर,गणपतराव,आ0ण मुकंुदराव यांचा येवVयातील स>यशोधक 

चळवळीशी  संबंध होता. येवVयातील राघव भूषण ?या �शळा4ेसवर <दन�मW मा�सक छापले जात 

होते.  

ना�शक मा=धल येवला हे मह>वाचे आ=थ2क कg h होते >यामुळे येवVयातील 7वातंQय 

चळवळीचा  अFयास हा आ=थ2क जडण घडणी ?या _-ट*ने देखील  मह>वाचा आहे.  
 

संदभ2 : 

१) ना�शक िजVहा गैजेट*अर,महारा-.शासन 4काशन, १९७६ 

२) िजजी�वषा : ि7Wयां?या कतuपणाचा इ+तहास : १९वे शतक, 7WीअFयास कg h,समाजशा7W 
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३) फडके,य.<द,�वसा6या शतकातील महारा-.,खंड १, }ी�व�या 4काशन, पुणे  
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५) आपटे गुbजी ज:मशता�द* वष2, येवले �वारा 4का�शत “पुbषो>तम’’,१९८६   

६) डॉ. �स�ीकL इ�लयास,पेशवाईतील एक 4मुख <हरा नारो शकंर राजेबहा�र आ0ण मालेगावचा 

इ+तहास( अनु) मेहमूद शेख,4शांत पि�लकेशन,जळगाव,२०१८  
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� 	! 5!	�	. ��
	�	ह� �;�)�$ >�D�  � 

�����
�� #
%�� ! M!� Dm. 
���	 ��ह� ��' ! #D! ��	!. +��'$� &$!# ��P�� #! )�� ! �5�E$ �!	! 

��	E$ �'� 	� � ��	ह�� ���E$ घ!%��� �5	 ह�	!. 5 

1. Rule of property for Bengal. 

2.  Swadeshi movement in Bengal. 

3.  Writing social History -Modern India,1885-1947. 
 

'(. ����� *+ह�- 


���	 ��ह� ��' � �c� 1922 �1�! K��� �@W� घ!	 &�	�$�  	! ��7�8��5�#D! �0�! 	! 

��7�8��5� �W� ! �5>� ह�	!. +��'$� #�ह� #�0 &1���$� ! #��8 #! �! 	! s>6!����	�� #� $;!
� 

��������	 ��1���# Xह�E$ह� #�� #! �!. ��
	�� ��	ह�� �!P$�(�� W!?�	�� �;�)�$ �!P$ 

���ह� ! ��!	! Xह�E$ Dm. 
���	 ��ह� ��' ! $�� �����I "ह!. 

ह�,��  ह-�- 

��. ह
��$ ह;�; ��'$� 
���	 ��ह�(�� �;�)�$ >�D�� ;�� "��! �� �
 ��'D�! "ह!	. 


���	 ��ह� � +��'(�� �ह#�t��'$� 	0��0�	�� ��#�' � ��	ह�� �#�� �'� 	� � ��	ह�� ह� 

�'#)�$� ॲ���$�� l��  � (�� ������
 U�� #! �� "ह!. ह;�; Xह�	�	, "	0��0�	�� ��#�' � 

��8 $�	� 	
 +�� ��	� ���	� &@� >�J��	 &�	�	." &@� 
�	�$! ������1�! ��7�8��5� � 

��X���5� -/��#�� ���
 ")�� ! �5�E$ �!	!. �'� 	 ��� � ��	ह�� +��'(�� #��8#	Q8+�� � ��	ह�� 
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$Aह! 	
 #Q 	����� +��' � ��$��#	�, &'	:�!
��, ���$ �I	�, Jh�'>B� ��' � �� �
 #
�! 

"�v�# "ह!. �����	�� &���$ ��8 +��'$� $H���# &��#�
����E$ �'� 	 �!�	� &�! �� �
 

�;�)�$ �� �
�����(�� �� �
�'	�'$� ��'D�!. &@��#�
! �;�)�$ ��	ह��#�
�'$� "��! �	 A�7	 

#! �!  &�)�� ! �5�E$ �!	!. 
 

��������� ./0	
1� (Marxist Approach) 

�. �. 1950 ����$'	
 ��
	��1�! ��7�8(�� 	++�,�$�$! �����	 K��!)�� �� �
�'	�'$� 

��
	�� ��	ह��� ! ��P�� ��7�8��5� -./�#�$�	E$ #
%��� ��N��	 #! ��. ��
	�� 
�/6�� 

 0�0�(�� ��7�8��5� �� �
 �����$���
 #! �!)�� ��P��� � ���ह	� घ!�! �ह++�� ! "ह!. +������ 

��7�8 (�� 	+�,�$� � "h��� ��h������! घ!	� �!i�. 


�@� �����- 

#��8 ��7�8  � �c� �.v � ��8$�	 5 �! 1818 
��� b#� ��#��(�� घ
�	 K���. �$ 

1835 	! 1841 �� #�0�	 +��' ! ;��$ "�� :�$ �!B! #���� � "�� c��� @�>?� � &*��� 

K���. 	!B!  +��' � b'�)� �� A�7	�@� �H?� K���. ��c�, �'��'D ���� ��$�	���5�, ������5� 

����	# �'.��@ &B8@�>?, � ह!�!� �+��5u@� +��' � �'�#8  "�� +��	E$  @�>?�� ������5� 

#��8 ��7�8 	��
 ह�g @#�!.  �$ 1844 �1�! ��7�8 � b'�)� ��' � ‘#X���$>� � ��$�! >��’ ह� l'B 

�#��@	 K��� #X���$>� � ��$�! >�� Xह��! ��X���5� � ��ह�
$��� ह��. �� ��ह�
$�X�� � �!
�� 

��
����$ 
�/6�	�� #����
  0�0 ��'$� ��0���. #��8 ��7�8$! 5�� #� ���� ह� l'B 1867  �1�! 

�#��@	 #! ��. ��	ह�� Xह��! ��8 �'घ�L � ��B� &@� +��'$� ��	ह��� � A��2�� #! �� "ह! ���E� 

�! #Q +� #
	� +��(�� ��0�@� "�B# >��BL � �!
�� &�	! &�! ��7�8 Xह�	�. 

��������� ��������� � $����� ��0A�� �B�B:- 

��
	�	�� 
�/6��  0�0�(�� ��7�8��5� -./�#�$�	E$  &*���� � ���� 
�$� ���5  �  

b. "
. 5!��i ��'$� ��'D�� ��h! &$!# �'@��#�'$� +��' � ��#�� #! �� "ह!.  ��7�8��5 Xह��! 


�@�$ �!P# #��8 ��7�8 ��' ! 	++�,�$ ह��. #��8 ��7�8 ��5�� '��X���5' &�!ह� Xह��! ��	! 	! 

���
 ���I "ह! 	�!  ���	�� &$!# 5!@�	 ��7�8��5 ���
 "��
�!�! 
��#�� �W "ह!	. 

�
'	� 
�@��,  �$,  � �	
 #�ह� 5!@�	 ���P 
��#�� �W ह! ��7�8��5� "ह!	. ��
	�	 #! 
0�1�! 

"�� �.v � ;'����1�! ��7�8��5� �W� ! 
�4� &$!# ��8 ह�	!. #��8 ��7�8 ! Xह��! ह�	! #�, 

‘��Y$� ���$ c��� ��0���� ह��. ������1�! #���ह� �!��!�R�� �#�
! ���$ $ ��	� 

���$	!(�� ���$!	E$ ������ ���ह�!. U5�.b#�$! ����$�$! ���� #
��� "�� 5��t��$! ��? 



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  138 

���#��
 ���� #
�! ह! ���� $�ह�.’ ��	E$  ��X���5� � ���$� U5��� "��. 

������� ./0	
1�- 

‘�����	 ���$ ��	 &�	�$� #�ह� A�7	� ��0 &	�$�	 �H�� "�� 5��t�� ;��E$! 

���ह�! 	
 ��#�'$� P���� �#�� ���$��v�# �
�� ��I� �E�8 ह�g @#	 $�ह� &@� &�>B� "ह!. 

	
 �� ��8 A��>B!�� ;5�E$ ��Y#D! ���$ �'� � ���$ 5�L, ���$ ����E# ��0���� ���ह�! 

&@� ���$� Xह��!  ��X���5� ���$� ह��’ 

#��� � ��Y$� ���$ �������, ����	!$���
 "�� "�v�#	!$���
 ��8 ��� �+��5� 

��X���5� �� �
�
�� ! ��2� �H�E "ह!	. ��'D�� ��5�(�� ���
���0!  ����A�� @	#�(�� @!��� 

@!��� ��X���5� �� �
�
�� ���! �D	 �!�� "ह! &�! �5�E$ �!	!. ��
	�	�� ��X���5� ! $!	Q+� 

��.��.��@� , b. #!  . ����� �  ��. ��'5
¡�� ��'$� #! �!. ��X���5 ह� b# 
�4�A��>B� �#�� 

����A��>B� "ह! �� A��>B!	 U+��5$�(�� ��2� ���$��
 #�ह� >?�?��
 #� �� b#� A�7	� ! 

&B�� ��� ! &���+� ��c� $�ह� Xह��!  U+��5$� � ��2� ���$! "�� >?�	 �'�E�8 �����(�� 

b#�?	 &���+��P��� &���!	 &@�  ��c�	� &�	!. 

��$
8 $� #
�! � ��$�� ���$ ��P� "�� ��QI #
%�� ! "��ह$ ������5�(�� 

�'#)�$!	 &���!	 "ह! B�D7��	 ������5� �� �
�
��$! ��	� � c��� ���
 "���
	 $A�� 

���� 
 $! � ��
>#�
 #! �� �� �� �
 ����� � ��
>#�
 +��'(�� �	! A�7	� �ह	��!W� �����ह	 

&��# �ह+�� ! &�	!. 

U+��5$ �����$ "�� ���$�� ��' � ���$! �$	!(�� Xह��! �����(�� ���#� � Aह���	 

�+�!# A�7	��� "�)�� ����' � �����$� #
%�� � ���$ �'�� �5�� ���� � +��	E$ �����(�� 

U+��5$ @7	� � ��#�� Aह��� ह� 	++�! ��2� "ह!	. 5��
¢ "�� @��� �'��/��	 "�E$ c��� 

��	0��
 ����� � ��$
8 $� #
�! "�v�# "ह!. 

"��	ह�� ह� ��$�� ���� ���$� � ��ह	� ���ह &�)��$! ����' !  �
? घD��%��	 +�� � 

�ह++�� � ���� &�	�" &�! ��.��.� 	0! ��'$� "�)�� ��	ह�� �!P$�	 $�E5 #! �!. `����#  

z�'	� $'	
 �$�L� K��!�� "�B# ����	� "�� A�.7	��5 � ��'D��@�ह� �� ��Y(�� 

��	�z�!	E$ ������5� �� �
 �$�L� K���.6 ��'D��@�ह�, ����
 $� #! Aह� &.>	+��	 "�� 

"�� �����(�� &B8A��>B!	�� 5���'�
 "��! &���+� �����!. b#�����A�� @	#�	 

������5� � �� �
 ��h! "�� "�� >��	'?, ��	� � ;'��	� �� ����E	 &��#�
��
 "��
�!�! 

��#@�ह� �1�! z�'	� घDE$ "�� . 

�� $��@# $�
��� B�
 &�! ��N� � �����!�# ����!�! &�)����0!  �� ��)T� ! �ह++� &��# 
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नािशक िज��ातील १९४२ चे आंदोलन आिण वसंतराव नारायणराव नाईक  
 

:ा. चंP:काश गगंाराम कांबळे 

के.'ही.एन. नाईक महािव�ालय, नािशक  
 

:ा. डॉ. िदपक सोपान वेडे  

  सर+वती नाइट कॉलेज, पणुे  
 

 

सारांश:  

 अशा पoतीने १९४२ 3या भारतीय RवातंSय लढ्याम�ये नािशकमधील Gांितकारकांनी आपला सहभाग 

नrदवला.hयाम�ये वसंतराव नारायणराव नाईक यांनीआपले संपूण� आयु�य देशसेवेसाठी अप�ण कvन RवातंSय 

लढ्याम�ये झोकून िदले. वसंतराव हे अिववािहत होते. hयांनी सायमन किमशन पासून ते RवातंSयापयwत भारतीय 

आंदोलनाम�ये बहxमोल योगदान िदले.  
 

गोषवारा:  

 भारतीय �वातं�य चळवळीत १९४२ @या आंदोलनाला अन_य साधारण मह�व आहे. १८५७ @या उठवानतंर सवा�त 

मोठे आंदोलन Jहणनू  या आंदोलनाकडे पािहले जाते. गांधीजO@या 6ेरणेने सुV झाले0या या आंदोलनात भारतीय जानेतेने 

मोठ्या �फूतpने सहभाग नvदवला. ;यात नािशक िज05ातील �वातं�य सैिनकांनी सहभाग घेतला ;यात सवा�त अ�भागी असलेले 

नाव Jहणजे वसंतराव नारायणराव नाईक यांचे. ;यांनी या आंदोलनाम?ये भिूमगत राह�न स=Lय सहभाग घेतला. यावेळी 

;यां@यावर िQिटश सरकारने अटकेचे आदेश िदले होते. व बkीस जाहीर केले होते.  या दरJयान आईचे िनधन झाले ;यावेळी 

;यांनी वेषांतर कVन आईचे अं;यदश�न घेतले. अशा प#तीने वसंतराव नारायणराव नाईक यांनी १९४२ @या चलेजाव 

आंदोलनाम?ये भाग घेऊन नािशक िज05ाची धुरा सांभाळली.  

:�तावना:  

 १८५७ @या उठवानतंर िQिटश सरकार@या िवरोधात जे काही आंदोलन घडून आले ;यात १९४२ चे चलेजाव 

आंदोलन हे सवा�त मोठे होते. म. गांधीजO@या नेत�ृवाखाली असहकार चळवळ, सायमन किमशन, सिवनय कायदेभंग ;यातील 

िमठाचा स;या�ह हे आंदोलन घडून आले. या 6;येक आंदोलनाचे वेगळे वैिश�्ये आहे. ;यातील सवा�त वैिश�्यपणू� आंदोलन 

Jहणनू १९४२ @या चलेजाव आंदोलनाकडे पािहले जाते. १९४२ म?ये Jहणजे दसुरे महायु# सVु असताना भारतीयांना काहीतरी 

सुधारणा दे:यासाठी िQिटश सरकारने ि=Gस िमशन भारतात पाठिवले. परंतु यामुळे भारतीयांचे िवशेषतः गांधीजOचे समाधान 

झाले नाही. आता गांधीजOनी संपणू� �वातं�याची मागणी केली होती. ;यािशवाय आपले कोण;याही गो�ीन े समाधान होणार 

नस0याचे जाहीर केले. आिण ;यासाठी ;यांनी जनतेला ‘करो या मरो’ चा मंD िदला. ;यानंतर लोकांनी चळवळ सुV केली. ही 

चळवळ जनतेने चालवलेली ही चळवळ लवकरच देशभर पसरली. नािशकपPरसरात ही चळवळ चालिव:यात .यांनी पढुाकार 

घेतला ;यात अ��थानी असलेले नेते Jहणजे वसंतराव नारायणराव नाईक हे होते.      

महaवाचे शbद : वसंतराव नारायणराव नाईक, १९४२ चा लढा   
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भौगोिलक �थान:नािशक हे १९.३३०  आिण २०.५३० उRर अkांशतसेच ७३.१६० आिण ७५.६०पवू� रेखांश यावर ि�थत 

आहे.१ 

उदीc्ये:१९४२ @या लढ्यातील वसंतराव नारायणराव नाईक यां@या सहभागाचा अ�यास करणे.  

गृहीतके:१९४२ @या लढ्यात वसंतराव नारायणराव नाईक यांचा सहभाग होता.  

RयाEी: 6�तुत शोधिनबंधाची Sया<ी १९४२ @या लढ्या संबंिधत असेल.  

मयाAदा: 6�तुत शोधिनबंधाचे अ?ययन वसंतराव नारायणराव नाईक यां@या सहभागापरुते मया�िदत राहील.  

संशोधन पQती: 6�ततु शोधिनबंधासाठी ऐितहािसक संशोधन प#तीचा वापर केला आहे.   

संबंिधत सािह@याचा आढावा:  

या आधी डॉ. संतोष बोडके यांचे नािशक िज05ातील �वातं�य सं�ामातील जैनांचा सहभाग तसेच डॉ. गणशे Vपवते 

यांचा अ6कािशत पीएच. डी 6बंध, िटळक महारा*+ िव}ापीठ, पणु,े २०२० या साधनाम?ये 6�तुत शोध िनबंधािवषयी अ0प 

उ0लेख आढळून आला.  

िवषय िववेचन:  

वसंतराव नारायणराव नाईक यांचा जीवन प;रचय:  

 वसंतराव नारायणराव नाईक यांचा ज_म १३ िडसWबर १९१२ रोजी नािशक िज05ातील नांदगाव तालeुयातील 

वेहळगाव२ या िठकाणी एका सम#ृ पPरवारात झाला. ;यां@या विडलांचे नाव नारायणराव नाईक३ होते तर आईचे नाव उमाबाई४ 

होते. वसंतराव नाईक हे सावकारी कुटंुबातील होते.;यां@या आई 5ा मुंबई येथील बPॅर�टर डvगरे५यां@या कुटंुबातील हो;या. 

िशkणासाठी वसंतराव नाईक हे मुंबई येथे गेले. हा काळ �वातं�य आंदोलनाचा होता. .यावेळी भारताम?ये सायमन किमशन 

आले तेSहा वया@या सोळाSया६ वषp वसंतराव नाईक यांनी �वतःलाभारतीय �वातं�य आंदोलांनाम?ये झोकून िदले. ;यानंतर 

;यांनी आपले  संपणू� आय*ुय �वातं�य आंदोलन आिण देशसेवेम?ये Sयतीत केले.  

१९४२ चा लढा:   

दसुरे महायु# १९३९ म?ये सुV झाले. भारतीयांना न िवचारताच िQटीशांनी भारताला दसुb या महायु#ात सहभागी७ 

केले. या गो�ीचा िनषेध Jहणनू भारतीयांनी मंिDमंडळाचे राजीनामे िदले. भारतीयांना काही सवलती दे:यासाठी ि=Gस िश� 

मंडळाची८ िनयुHL कर:यात आली. परंत ु;यां@या िशफारशीने भारतीयांचे समाधान होऊ शकले नाही. यावेळी जर आपण �व�थ 

बस0यास भारतीयांची इ@छा िवचारात  न घेता भारताचे भिवतSय ठरिव:याचा िQिटश सरकारचा हeक मा_य के0यासारखे 

होईल.असे भारतीय ने;यांना वाटत होते.  

 १४ जलैु १९४२ @या वधा�९ येथे भरले0या काय�काPरणी@या बैठकLत कv�ेसने चळवळीची क0पना 6थमच मा_य 

केली. यानंतर मुंबईतील गोवािलया टॅंक मैदानावर ऑग�ट १९४२ म?ये भरले0या सभेम?ये१० मोठ्या 6माणात गदp जमली होती. 

गांधीजOनी यािठकाणी ‘पणू� �वातं�याशीवाय आता दसुरे काहीही नाही’११ आिण यासाठी ‘करWगे या मरWगे’१२  हा मंD िदला. ९ 

ऑग�ट@या म?यराDीस कॉ�ेंस@या मह�वपणू� ने;यांना अटक१३ कर:यात आली. ;यामुळे आंदोलनाचे नेत�ृव तMणां@या हाती 
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आले. आिण आंदोलनाला सुMवात झाली.  

लढ्याला सु)वात:  

१९४२ चा हा लढा जनतेने चालवला. सरकारी कचेb यावर ितरंगा फडकिव:यात१४ आला. पलू उडिव:यात आले,१५ 

टेिलफोन लाइन काप:यात आ0या,१६ शैkिणक सं�थेम?ये िव}ा�या�नी हरताळ१७ केला, आिण भिूमगत काय�क;याEना सहकाय� 

केले.१८हे आंदोलन आता सव�सामा_यांचे झाले होते. याम?ये सव�सामा_य जनतेने सहभाग नvदवला होता.   
 

वसंतराव नारायणराव नाईक यांचा सहभाग:  

१९४२ च लढ्याला आता मोठे �वVप 6ा< झाले होते. ते आता देशा@या कानाकोपb यात पसरले होते. नािशकम?ये 

अनेक लोक या लढ्यात सामील झाले होते. नािशकम?ये वसंतराव नाईक हे भिूमगत१९ राह�न काय� केले. हरताळ पाळण,े२० सभा 

घेणे,२१ तारखाते,२२ पो�ट खाते,२३ टेिलफोन खाते२४ यां@या कामात ते अडथळे आणत होते. पोिलस �टेशन चावड्या,२५ 

ल*कराची रसद लटुणे२६इ. काय� ते करत होते. इं�ज सरकारने ;यां@यावर जाहीर केले0या बिkसामुळे२७ ते सतत वेशांतर कVन 

िनरिनराmया िठकाणी िफरत असत.  

 १९४२ @या चळवळीत वसंतरावांनी  वामनराव यादp, दादासाहेब पोतनीस, दRाDय बीडकर,रावसाहेब ओक, 

माधवराव िलमये, अ:णासाहेब पटवध�न  यां@या  बरोबरीने नािशक िज05ात भिूमगत राह�न सरकार िवरोधी जनमत तयार केले. 

यावेळी सरकारने वसंतराव नाईकांना फरारी घोिषत कVन ;यांची नािशक िज05ातील वेहळगाव आिण मनमाड येथील संपRी 

ज< केली. पण ;यां@या आदरापोटी ;यांची संपRी कोणीही िवकत घेतली नाही. वसंतराव नारायणराव नाईक हे भिूमगत असताना 

;यां@या आईचे िनधन२८ झाले. यावेळी वसंतराव नाईक या िठकाणी येतील हे पाह�न पोिलसांनी या िठकाणी पहारा िदला, परंतु 

वसंतराव नाईक यांनी वेशांतर२९ कVन आप0या आईचे अं;यदश�न घेतले. 

 ;यानंतर इ. स. १९४४ साली वसंतरावांना भारत संरkण काय}ाखाली अटक झाली. पPरणामी नािशक नगर 

पािलकािडि�+eट लोकल बोड�, 6ेस कामगार संघटना, िवडी कामगार संघटना यां@यासह नािशकमधील शेकडो 

लोकांनीर�;यावर उतVन सरकारचा िनषेध केला. यावेळी गांधीजOनी मुंबईचे कायदेपंिडत के. एम. मु_शी, पारडीवाला, िधVभाई 

देसाई यांना पD पाठवनू वसंतरावां@या खट0याची तसेच बचावाची जबाबदारी ;यां@यावर सोपिवली. हा खटला सहा मिहने 

चालला. शेवटी वसंतरावांची यातून िनदÎष मुHता झाली.     

संदभA:  

1. Gazetteer of Bombay presidency, Nashik District, Government of Maharashtra, Bombay, 

volume XVI, page no.1  

2. काचरे िवजय (२०१२), =ांितवीर वसंतराव नाईक: काळ आिण कतृ��व, राजहंस 6काशन 6ा. िल., पणुे, 6थम 

आवRृी, प.ृ =. ३९  

3. िकRा प.ृ =. १५  

4.  िकRा प.ृ =. १५  
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5. िकRा प.ृ =. १६ 

6. िकRा प.ृ =. २३ 

7. बीपन चं�, मुखजp मदृलुा व इतर(२००३), इंिडयाज �+गल फॉर इंिडपWड_स, के. सागर पिyलकेशन, पणु,े 6थम 

आवRृी, प.ृ =. ५४५  

8. िकRा प.ृ =. ५४७  

9. िकRा प.ृ =. ५४७  

10. िकRा प.ृ =. ५४७  

11. राजाराम क0पना, मुUय संपादक, आधुिनक भारत का इितहास, �पेe+म बुeस 6ा. िल. _यू. िद0ली, आठवी आवRृी प.ृ 

=. २६६ 

12. िकRा प.ृ =.२६६ 

13. िकRा प.ृ =.२६६ 

14. बीपन चं�,उ.िन. प.ृ =. ५४९ 

15. िकRा प.ृ =. ५४९ 

16. िकRाप.ृ =. ५४९ 

17. िकRाप.ृ =. ५४९ 

18. िकRाप.ृ =. ५४९ 

19. काचरे िवजय (२०१२), उ. िन. प.ृ =. ३७   

20. िकRा प.ृ =. ३७ 

21. िकRा प.ृ =. ३७ 

22. िकRाप.ृ =. ३७ 

23. िकRा प.ृ =. ३७ 

24. िकRाप.ृ =. ३७ 

25. िकRाप.ृ =. ३७ 

26. िकRाप.ृ =. ३७ 

27. िकRा प.ृ =. ३७ 

28. दराडे डी. बी., �मतृीतील वसंतराव नाईक (२०१२), सु6भा 6काशन, नािशक, 6थम आवRृी, प.ृ =. १६  

29. िकRा प.ृ =. १६  
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20 ा शतकातील ा शतकातील ा शतकातील ा शतकातील विंचविंचविंचविंचताचंी ताचंी ताचंी ताचंी सामािजक सामािजक सामािजक सामािजक प रि थतीप रि थतीप रि थतीप रि थती  
 

ाााा. छाया भावलाल सदाणेछाया भावलाल सदाणेछाया भावलाल सदाणेछाया भावलाल सदाण े

दादासाहबे िबडकर कला िव ान व वािण य महािव ालय,पेठ 

ता. पेठ िज. नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना: 
वंिचत, ग रबीत अडकलेल,े गरीब, िनराधार, गरजू, उदासीन, िथत, िनराधार, क ाळू, 

अिवचारी, उणीव, बेवारस, ह ा असले या, गरजू,  टाच खाली, बगाड, मोडलेले, सुधारलेले, पेिनलेस, 

दवाळखोर, िव थािपत, िव हवेाट लावलेला, कठोर, ‘पोटाला िचमटा काढून जगणारे’, इ. 
(Disadvanteged, Unprivileged, Poverty-sticken, Poor, Destitute, Needy, Depressed, Distressed, 

Forlorn, Penurious, Impecunious, Necessitous, Lacking, Bereft, In-want, In-need, Denuded, Down 

at heel, Baggared, Broke, Improverished, Indigent, Penniless, Insolvent, Pinched, Reduced, 

Straitened, Displaced, Disposed, Hard-up, etc. ) 

 "सामािजक वंिचतता हणजे एखादी  आिण समाजातील इतर लोकांमधील 
सां कृितकदृ ा सामा य संवाद कमी करणे कवा ितबंध करणे. ही सामािजक वंिचतता सामािजक 
बिह कारात योगदान देणा  या िनमाण केले या घटकां या िव तृत नेटवकम ये समािव  आह.े या 
घटकांम ये मानिसक आजार, ग रबी, गरीब, िश ण यांचा समावेश आह.े  आिण कमी सामािजक आ थक 
ि थती. 
("Social deprivation is the reduction or prevention of culturally normal interaction between an 

individual and the rest of society. This social deprivation is included in a broad network of created 

factor that contribute to social exclusion. These factors include mental illness, poverty, poor, 

education, and low socioeconomic status.) 

समाजातील काही मह वपूण घटक व व था यांम ये समाजिहता या बाजूने बदल घडवून 
आण यासाठी अथवा यांम ये होणा या समाजघातक बदलांना संघ टतपणे िवरोध कर यासाठी 
समाजातील असं य , वंिचत घटक एक  येऊन हतेुपूवक केलेला य  हणजे सामािजक चळवळ 
होय . सामािजक चळवळी समाजातील समाज व थेत अनुकूल व पातून सामािजक बदल घडवून 
आणतात याम ये  काही मह वपूण ांना समोर ठेवून चळवळी आकारास येतात याम ये िमरवणूका ., 
मोच, घोषणा, आंदोलने इ यादी कृत चा उपयोग केला जातो .ते दृ य व पात असतात .  
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    चळवळीचेचळवळीचेचळवळीचेचळवळीचे    वाहवाहवाहवाह    ::::  

समाजापुढील िविवध , सामािजक उ पूत या या, तसेच सामािजक, सां कृितक 
प रि थती या आधारे सामािजक चळवळ ची वाह . 
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(११११))))    सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक    वाहवाहवाहवाह:::: एखा ा समाज व थेत िप ानिप ा चालत आलेली परंपरागत साि वक 
वैिश  े व वतन कार यांत होणा या बदलांना सां कृितक वाह हणतात. साधारणपणे सवच 
समाजाम ये सां कृितक वाहाची या मंद गतीने चालू असते. या मंद गतीचा वेग वाढावा व 
समाजाची गती जलद गतीने हावी, या उ ेशातून सामािजक चळवळी आकाराला येतात. 
(२२२२))))    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    िविविविवघटनघटनघटनघटन:::: सामाजात उ वणा या अनेक सम या तसेच या वैर वतनामुळे 
समाजातील नीितिनयम, माणके, मू य व था इ याद माणे  वतन न करता वमता माणे वतन 
करतो आिण िवघटनाची या घडून येते. यामुळे समाजातील ही िवघटना मक प रि थती ना 
िवचिलत करते. यां या मनात असुरि तता, वैफ य इ यादी भावना जागृत होऊन यातून सामािजक 
चळवळ उदयास येते. 
(३३३३))))    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    असतंोषअसतंोषअसतंोषअसतंोष:::: थािपत समाज व थेिवषयी लोकां या मनातील ापक सवसामा य 
असमाधान हणजे सामािजक असंतोष होय. ापक व ब सं य लोकां या मनात असमाधानाची भावना 
सापे  वंिचतता, अ यायाचे संवेदन आिण सामािजक दजा – िवसंगती या कारणांमुळेही सामािजक 
चळवळी िनमाण होतात. 
• समाजशा ीय िवचारवंसमाजशा ीय िवचारवंसमाजशा ीय िवचारवंसमाजशा ीय िवचारवंत व त व त व त व     मत वाह  मत वाह  मत वाह  मत वाह   
(१) काही समाजशा  इतर कारचे सामूिहक वतन कार आिण सामािजक चळवळी या दोघात  
जवळचा संबंध अस याचे मानतात, तर काहीजण सामािजक चळवळी या एका िविश  व पाचा 
सामूिहक वतन कार आहे, असे मानतात.  
(२) काह या मते आंदोलने हणजे सामािजक व थेवरील नकारा मक मत दशन होय.  
(३) सामािजक आंदोलने सं था मक संरचना, िवचार कर या या प ती, िनयमने, नैितक मू ये यांना 
आ हान देतात आिण काही वेळा पयायही पुढे ठेवतात.  
(४) आंदोलने संघषा मक दृ ीकोनातून सामािजक घटनांचा अ वय लावतात, हणून ते थैयिवरोधी 
असतात.  
(५) आज या आप या सामािजक आयु याची अनेक वैिश े आंदोलनाचे फिलत हणूनच अि त वात 
आलेली असतात. वरील मु ांव न शा ांम येही सामािजक चळवळ ब ल एकमत नस याचे दसून 
येते. 

चळवळी हा वंिचतां या िवकासातील एक मह वपूण ट पा आहचे. परंतु केवळ चळवळी  
पुरताच वंिचतांचा िवकास चळवळी पुरताच मया दत न राहता. भारतात एकिवसा ा शतकात अखंड 
एका म रा  हणून उभे राहायचे असेल तर वंिचतां या िवकासाचे नवे धोरण अंगीकारले पािहजे. 
क याणामागे दया, सहानुभूतीचे त व असेल तर िवकास हा  ह  क त असतो. वंिचतां या क याणाची 
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उपकारी वृ ी सोडून देऊन शासन व समाजाने वंिचतांना यां या ह , वाटा, अिधकार हणून ायला 
हवा. तो देणे शासनाला घटना मकदृ ा बंधनकारक आह े यासाठी क  व रा य शासनाने सव  
यायालया या आदेशाची व िनकालाची वाट बघू नये. येथून  पुढील काळात दिलत, वंिचत व दबुल 

अशा सव घटकांसाठी राजकारण िनरपे  िवकास आराखडा हवा. तो आ थकि थती, सामािजकि थती 
यां या आधारे ठरिवला जावा. िवकास हणजे भौितक सुिवधा हे समीकरण बदलायला हवे. 
भौितक तील भाविनक, मानिसक, सामािजक पुनवसन मह वाचे असते. नाग रक उभारणीचे त व 
मनु यमनु यमनु यमनु य या एकाच िनकषावर असायला हवे. मानवी अिधकाराचे अंमलबजावणीबाबत क  व रा य 
शासनाचे धोरण चाल ढकलचे आह ेह ेअनुभवातून सांगता येते. अशामुळे देखील वंिचत घटकांवर एक 

कारे अ याचार होत रािहला आहे. उपे ा व दबुलता हा केवळ अपमान असं नाही तर ती अवहलेना 
असते हे ल ात घेतले पािहजे. समाज िवकासा या आजवरचा वास अिभजन वगाकडून ब जन 
वगाकडे आला खरा पण तो जर ससससवजणवजणवजणवजण क त होईल तर तो मानवल ीमानवल ीमानवल ीमानवल ी बनेल. कायद,े योजना, तरतुद  
वंिचतांना समान सामािजक याय िमळणार के हा? गरज आह े वंिचत ित असले या स या या 
सामािजक मानिसकतेत बदल हो याची गरज आह.े 
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20 O;k 'krdkrhy  L=h;kap h l kekftd] 'kS{ kf. kd o vk fF kZd fLF krh  o tkxr̀h20 O;k 'krdkrhy  L=h;kap h l kekftd] 'kS{ kf. kd o vk fF kZd fLF krh  o tkxr̀h20 O;k 'krdkrhy  L=h;kap h l kekftd] 'kS{ kf. kd o vk fF kZd fLF krh  o tkxr̀h20 O;k 'krdkrhy  L=h;kap h l kekftd] 'kS{ kf. kd o vk fF kZd fLF krh  o tkxr̀h ----     
 

izkizkizkizk ----     ck xqy ,y dsck xqy ,y dsck xqy ,y dsck xqy ,y ds ----     

Mk W- fot; f cMdj dyk ] okf .k T; o foKku egkfo|k y; vHkks.k k ]  
rk - dGo.k ] f t-  uk f 'k d- 

 

izLrk ouk &izLrk ouk &izLrk ouk &izLrk ouk &    

 f 'k {k .k keqGs L=h ;kaps lkekf td {ks=k r dk ;Z dj.;k lkBh  ik Åy iMys-  ijaijk xr ,d= 

dqVqacin~/k rh ] :<h &ijaijk  ;k  th ou ewY;kaps tru d:u L=h ojh y vU;k;kyk  fojks/k  dj.;kps 

/k k Ml ;k  dkGk rh y L=h;kauh  dsys-  Hkk jrh; laLdr̀h r ek r̀nsork  Eg.k ts ek rsph  iwtk  dsyh  tk rs-  

^^f tP;k  gk rh  ik G.;kph  nksjh ] rh  txk yk  mn~/k k jh ^^] vls L=h ps egRo o ekgk RE; o.kZu dsys tk rs-  

gh  ek rk  lqf 'k f{kr vlsy rj loZ dqVqac lqf 'k f{k r gksrs] gk  L=h  f 'k{k.krh y egRok pk  fopk j izR;{kk r 

vk .k .;k lk Bh  egk Rek Qqysauh  eqyhalk Bh  'kk Gk  dk<Y;k  o 'kk Gsr f 'k dok;yk L=h&f 'k f{k dk  f eGr 

ulY;k us R;kauh  vkiY;k  iRuh l Eg.k ts lk fo=hck bZauk  f 'k doys-   

 lektk rh y mPpo.k hZ;kauh  o iq:"k kauh  lk fo=h ck bZauk  ;k cn~ny f VaxyVok Gh  dj.ks] 'k s.k xk sGs 

ek j.ks] nxM ek j.ks oxSjs ek xk Zus gsVk G.kh  dj.;kpk  iq:"k k Fk Z nk[k foyk ( i.k lk fo=h ck bZaph  f u"Vk 

vf tckr <Gyh  ukgh ] R;kaps gs] /k eZcqMosi.k kps dk;Z vk gs vls lkaxwu lek tk rhy luk ruh  yksdk auh 

T;k srh ckaP;k  of Myk aoj nck o vk.kyk-  ;k  dk j.k k Lro egk Rek  Qqysauh  ?k j lksMys i.k  L=h &f 'k{k.kk ps 

dk ;Z lksMys uk gh - vR;ar izfrdqy ifjfLFkrhr L=h;kauk  f 'k {k .k  ns.;kpk  ;k  dk;kZcn~ny [kq) baxzt 

ljdk jus ljdk jh  enr nsÅu R;kapk  lRdk j dsyk - 
 

Mk WMk WMk WMk W ----     ck ck lkgsc vk acsMdj ;kaps L=h ;kafo"k ;h  fopk j&ck ck lkgsc vk acsMdj ;kaps L=h ;kafo"k ;h  fopk j&ck ck lkgsc vk acsMdj ;kaps L=h ;kafo"k ;h  fopk j&ck ck lkgsc vk acsMdj ;kaps L=h ;kafo"k ;h  fopk j&    

 Mk W-  ck ck lk gsckauh  L=h ;kafo"k ;h  lkaf xrys dh  L=h ;k auh  lq/k k j.k k  dsoG dk;ns d:u gks.kk j 

uk gh  rj dk ;|k us f nysys vf /k dk j feGork  vk ys ikf gts-  ;k loZ ck chadjh rk  R;kauh  izFk erk  L=h 

f 'k {k .k kpk  vk xzg /k jyk  vk f.k  L=h ;kaps izck s/k u dj.;k lkBh  lHk k ] ifj"k nk  o Hk k "k.k s ;k  ek /;kekrwu 

R;kauh  vk iys dk;Z dsys-  fganw laLdr̀h r L=h ;kaph  th &th  vogsyuk  ;k  leL;kapk  mgk ik sg dj.k kÚ;k  

vk f.k  R;k aps fo"k ;kaoj ck ck lk gsckauh  iz[ k ji.ks ekaM.k h  o efgykauk  ekxZn'kZu dsys vk gs-  L=h  f 'k{k.k ] 

U;k ;] Lokra«;] lerk ] ca/kwrk  gh  ewY; f 'k{k.k P;k  ek /;ek rwu dGw ykxyh -  f 'k{k.kk P;k uoizok gk eqGs 

uos fopk j izok g o L=h  f 'k{k.kk P;k  ǹ"Vh us uos thou eqY;kapk  ifjp; rlsp lek t izcks/k uk ps uoh u 

pGoG mn;k l vk yh -  
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 egk Rek  T;k srh jk o Qqys ;k aP;k :ik us 'k qnzk rh  'kqnz cgqtukr vLì'; oaf pr ?kVdkr 'k ks"k h r] 

L=h ] d"Vdjh ] dkedjh ] dk exk j] 'ksrdjh  ;kaP;klk Bh  izd"k kZus y<k  mHk k  dsyk -  egk Rek  T;ksrh jk o 

Qqys ;kauk  xq: ek uwu R;kaps lek tdk ;Z iq<s usVk us pk yfoys-   

 Mk W-  ck ck lk gsckauh  L=h  Lok ra«;k pk ] lUek uk pk  vk f.k frP;k  gDdkpk  fopk j vk xzgiwoZd ek aMyk- 

Mk W- ck ck lk gsc gs rj L=h  oxkZps vk /k k jp gk srs-  L=h  f 'k {k .k k P;k  lq/k k j.kspk  R;kauh  vk xzg /k jyk  gksrk - 

L=h ;kauk gh  iq:"k kaP;k  cj¨cjh us ek ps LFk k u feGk ys ik fgts-  f ganq d¨ M chy Eg.k ts laiw.kZ Hk k jrh; L=h 

gôkpk  tkf gj ukek p g¨ rk - 
 

oaf pr ÄVdoaf pr ÄVdoaf pr ÄVdoaf pr ÄVd kafo"k ;h  lek tk ph Hkwf edk&kafo"k ;h  lek tk ph Hkwf edk&kafo"k ;h  lek tk ph Hkwf edk&kafo"k ;h  lek tk ph Hkwf edk&    

 oaf pr ÄVdk rh y L=h;kfo"k;h fopk j] dk;Z] Hkwf edk  ;k ck cÈps voy¨ du dj.ks] L=h ;kauk  

tk x̀r dj.;klk Bh  Ärys R;k  lHk k  ?k s.ks o L=h  fo"k ; lekf td] vkf FkZd] 'k S{k f.k d ck cÈ pk  vk <k ok 

Äs.ks L=h ;k aP;k  Áxrh o:u lek tk ph  Áxrh  g¨rs-  ;kdMs dVk {k kus y{k .k  ns.ks] oaf pr ÄVdkapk  mn~èkk j 

dj.ks] L=h  f 'k {k .k  ;keè;s lqèk k j.kk  ÄMowu vk .k .ks gk  eq[ ; mÌs'k  vk gs-   

 L=h okn gk  L=h ;kaP;k  gôk 'kh  f uxMh r vk gs-  L=h;kaP;k  vfLroklk Bh  vk f.k  vf èk dk jk lk Bh  

iq:"k k oj voyacwu u jk grk  L=h ;k auh  vk iyh  Lor%ph  v¨ G[k  f uekZ.k  djkoh  Lok oyach  Ogkos-  ;k  –

"Vh d¨uk rwup L=h ok nh  pGoGh dMs ik fgts tk rs-  L=h &iq:"k  laÄ"kk ZP;k  fopk jèkk jsyk  L=h ok n vls 

Eg.krk ;sÃy-  L=h ;kauk  iq:"k k l¨ cr lek u gô f eGk osr ;k lk Bh  L=h ok n dk ;Zjr vkgs- 
 

L=h  o lek urk &L=h  o lek urk &L=h  o lek urk &L=h  o lek urk &    

 f ulxZr% & loZ O;Drh  lek u o Lora= vkgs-  R;kpÁek.ks O;äh yk  tUefln~èk  uSlf xZd gô 

Ák Ir >kysys vlys rjh  Ük zh ear] xjh c] ijdh ;] Lodh ;] mPp] df u"V gk  Hksn u"V dj.;k lk Bh 

tk xrh d Lrjk oj L=h oknh  pGoGh pk  mxe 197 0 P;k  n'k dk iklwu >k yk-  gGwgGw g~;k  pGoGh P;k 

izok gk r Hk k jr Lok ra«;iw.k Z dkGk ik lwu vkxzslj gk srk- 

 fofo/k  dk y[ kaMk r gh  pGog vk iys Lo:I k  cnyrkauk  f nlwu ;srs Eg.kwu vk tP;k  tk xfrd 

ifjis{kk r L=h ok nh  pGoG f drh  L=h Hkh eq[ k vkgs ;kps vH;k l gks.ks xjtsps vk gs-   
 

egk jk "Vªk rh y L=h ok nh  laÄVuk ph Hkwf edk&egk jk "Vªk rh y L=h ok nh  laÄVuk ph Hkwf edk&egk jk "Vªk rh y L=h ok nh  laÄVuk ph Hkwf edk&egk jk "Vªk rh y L=h ok nh  laÄVuk ph Hkwf edk&    

 egk jk "Vªk rh y L=h;kaps Á'u le¨ j vk .k .;k P;k  mÌs'k k us L=h ok n laÄVuk apk  mn; egk jk "Vªk r 

>k yk -  v'k k  laÄVukauk  'kS{kf .k d] vkf FkZd] lk ek ftd] jk tdh; fopk jkaph  cSBdgh  Ák Ir >k yh  v'kk  

laÄVukauk  f uekZ.k  g¨ .;kek xh y eq[ ; gsrw rGk xk Gkrh y xzkeh.k  L=h ;kauk  R;kaps gô Ák Ir d:u ns.k s 

o L=h;kaps lcyh dj.k  dj.ks gk  g¨rk-  egk jk "Vªkrh y L=h ok nh  pGoGhps vfLrRo R;kauh  R;kaP;k  

Á;Rukrw tk.kowu fnY;k uarj egk jk "Vªk r L=h ;kaP;k  gôkapk  vk f.k  Á'ukapk  fopk j dj.;k dfjrk  jk T; 
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efgyk  vk;¨ xk ph  1994  eè;s LFk k iuk  dj.;k r vk yh -  gs egk jk "Vªk rh y L=h ok nh  pGoGh ps ;'k 

Eg.krk  ;sÃy ;k  vk;¨xk}k js 'k k ldh ; Lrjk oj efgykaP;k  lcyh dj.kk lk Bh Á;Ru dsys tk rk r- vls 

vlys rjh ] egk jk "Vªk r L=h oknh  laÄVuk eè;s xzk eh.k ] vkf nok lh ] ek xk l ef gykapk  lek os'k  >k Y;k us 

f nlwu ;sr uk gh-  egk jk "Vªk rh y L=hoknh  laÄVuk o R;k aP;k  ek è;ek rwu L=h oknh  oxkZrh y mPp 

tk rh P;k  Ükzh ear Äjk .;k P;k  L=h iqjrh  e;kZf nr >kY;k us Ád"k kZus f nlwu ;srs-  R;k eqGs [ k Ú;k  vFkkZus 

L=h oknh pGoGh uk  cGdVh  ns.kk js usr`Ro f uek Z.k g¨Å 'k dys ukgh- 
 

uk f 'kd eèkh y L=h  eaMGk ph  LFk kiuk&uk f 'kd eèkh y L=h  eaMGk ph  LFk kiuk&uk f 'kd eèkh y L=h  eaMGk ph  LFk kiuk&uk f 'kd eèkh y L=h  eaMGk ph  LFk kiuk&    

 uk f 'k deèkh y L=h  eaMGk ph  LFkk iuk  gk  ,d egRok P;k  ÄVd L=h  thoukeè;s f nlrks-  ;k  

efgyk eaMGk dMwu dyk  d© 'k Y;kyk mRrstu ns.k k js miØe jk cfoys tkr g¨rs-  gGnh dqadw lk j[;k 

lek jaHk k P;k  f uf eÙkk us L=h ;kaP;k  dykxq.kkauk  mÙkstu ns.kk js dkgh  dk ;ZØe vk;¨f tr dsys tk r g¨rs- 

;k rwu fopk jkaph  nsok .k  Äsok .k g¨ Åu jk "VªÁse o lek tdk ;Z b-  lacaf èk r fopk j :toyh  tk .;kl enr 

g¨ r xsyh -  vFk kZr gk  dkyk oèkh  folk O;k  'k rdkP;k  frlÚ;k  n'k dk iklwu fo'ks"k  tk .k or¨ -  ;k  

miØekaeqGs L=h ;kapk  Äjk ckgsjh y txk 'k h  laidZ ;sr tkowu oSpk fjd cnykyk vuqdwy ok rk oj.k  

f ufeZrh g¨ r xsyh-   
 

uk f 'kd o oS|dh ; lsok &uk f 'kd o oS|dh ; lsok &uk f 'kd o oS|dh ; lsok &uk f 'kd o oS|dh ; lsok &    

 uk f 'k dyk  oS|dh ; O;olk ;k ph  ijaijk  vkgs-  vkj¨ X; oS|d 'k k L=k r f 'k {k .k  Äs.;k cj¨cj 

brjgh  mPp f 'k {k .k  Äs.;k dMs L=h ;kapk  dy ok <r xsyk-  folk O;k  'k rdk P;k  eè;eeè;s dk gh  MkW- 

efgyk  ukf 'k deè;s Mk WDVj ;k  O;olk ;k cj¨ cjp lk ek f td dk;sZ djrk auk  fnlrk r-  R;klk Bh  lalk j 

lkaHk k Gwu lek tk lk Bh  R;kauh  lsok  dsyh -  vk j¨ X;–"VÓk  lek t tk x̀rh  Ogkoh  ;k lk Bh  tls Á;Ru >kys 

rlsp larrh  f u;ekaP;k  –"Vh usgh  fopk j :to.;kpk  Á;Ru R;kauh  ;k  dkGk r 19 50  iwoÊ  dsyk -  ;k 

dk Gk ph fopk jlj.kh  ik grk  larrh  f u;eu fo"k;hps fopk j :to.k s Eg.k ts ,d Ádk js Økarh ps dk ;sZ 

g¨ rs- 

 iq:"k Áèk k u lek tin~èk rh eè;s L=h ;kauk  usgeh p x©.k  LFkk u fnys xsysys vk gs-  eqyxh ] iRuh 

vk f.k  vk Ã Eg.kwu rj frus iq:"k k aoj voyacwu jk gk;yk  gop i.k  iq:"k kaf 'k ok ;& fo'ks"k r%  irh f 'k ok; 

frp vk ;q"; nwjk ik Lr dj.ka gh t.kw lektk ph  fjrp f nlrs-   
 

uk f 'kd m|¨ tdrk  o L=h &uk f 'kd m|¨ tdrk  o L=h &uk f 'kd m|¨ tdrk  o L=h &uk f 'kd m|¨ tdrk  o L=h &    

 Lok ra«;iwoZ dk Gk r uk f 'k deè;s m|¨ td L=h;kauk  vk tP;k  Áek.ks vuqdwy ifjfLFk rh  uOgrh - 

ek xZn'k Zu f eG.ks 'k D;p uOgrs vkf .k  m|¨x mHk k j.k hlk Bh  L=h ;kalk Bh  dtkZph  l¨ ; dj.k s gk 

fopk jgh uOgrk - v'kk  ifjfLFk rh r iS'k k ps ik BcG ulrkauk  lektk pk  ik fBack  ulrkauk  vkf .k  R;k  R;k 
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m|¨ xkauk  vk o';d mPpLrjh ; f 'k {k .k  ulrkauk  m|¨ x {ks=k r dkgh  L=h ;kauh  ik Åy Vk dys-  R;kr 

R;kaph  f tÌ] d"V dj.;k ph  r;k jh  vkf .k  tcjnLr bPNk 'käh  gs egRok ps ÄVd Eg.k rk  ;srh y- 

uk f 'k deèkh y is<s fo|ky;k r 'kk L=k ps f 'k {k d Qk Gys lj g¨ rs-  R;kaP;k  dYiusrwu uk f 'k d eèkwu ek WMuZ 

lk ;aVhf Qd mn;kyk vkyh-   
 

lanHk Z xzaFk &lanHk Z xzaFk &lanHk Z xzaFk &lanHk Z xzaFk &    

 1 ½ L=h  th ou fo"k;d fLFk R;arj ¼f tYgk  uk f 'k d½ 87 6 rs 19 50- 

 2 ½ nslk Ã laHk k th& egk jk "Vªk rh y L=h ok nh pGoG- 

 3 ½ l{ke leh{kk  ¼ekfld½ tqyS&vk WxLV&lI Vsacj 2 021 

 4 ½ lk us xh rk & Hkk jrh; L=h  th ou 

 5 ½ f ude x© re& Økarh dk jh  vk f nok lh  tuuk ;d- 

6 ½ ;soys rk yqdk  L=h  fo'ks"k k ad] dyk  o okf .k T; egkfo|k y;] ;soyk ] f t- ukf 'k d-  Ádk 'k d] 

vè;{k & Á- fo-  [k aMk j- 199 0&9 1 
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+ÉÊnù´ÉÉºÉÓxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ |É´ÉÉ½þÉiÉ +ÉhÉxÉÉ−ªÉÉ {Énù¨É¸ÉÒ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ 
 

b÷Éì. näù́ ÉÒnùÉºÉ +ÉxÉÆnùÉ ºÉÉäxÉ´ÉhÉä 

+lÉÇ¶ÉÉºjÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 

nùÉnùÉºÉÉ½äþ¤É Ê¤Éb÷Eò®ú ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ {Éä̀ ö 

iÉÉ. {Éä̀ ö ÊVÉ. xÉÉÊ¶ÉEò 
 

Ê´ÉvÉÉxÉ - +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉ +ÉÊnù́ ÉÉºÉÓEò®úÒiÉÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉäÊ´ÉEòÉ ´É Ê¶ÉIÉhÉiÉVYÉ ½þÉäiªÉÉ iªÉÉÆxÉÒ 

Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ºÉ½þÉªªÉÉxÉä +ÉÊnù́ ÉÉºÉÓSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò¯ûxÉ ¤ÉÉ±ÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉä EòÉªÉÇ +ÉÊnù́ ÉÉºÉÓ ¦ÉÉMÉÉiÉ 

Eäò±Éä +É½äþ. 

          ºÉÖ|ÉÊºÉvnù ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇEòiªÉÉÇ ´É Ê¶ÉIÉhÉiÉVYÉ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉSÉÉ VÉx¨É {ÉÖhÉä ªÉälÉä ÊnùxÉÉÆEò 17 ¨ÉÉSÉÇ 1910 

¨ÉvªÉä ZÉÉ±ÉÉ. iªÉÉÆSÉä ´Éb÷Ò±É ¤ÉÉ³ýEÞò¹hÉ ´ÉÉPÉ ½äþ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉiÉ xÉÉäEò®úÒ Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ +É<Ç ªÉ¨ÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç 

ºÉÉäxÉÉä®úÒ ªÉälÉÒ±É ºÉ®únùÉ®ú {ÉÉxÉºÉä ªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÉhªÉÉiÉÒ±É ½þÉäiªÉÉ. +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉÆSÉä ºÉxÉ 1923 ¨ÉvªÉä ´ÉªÉÉSªÉÉ 13 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ 

¸ÉÒ.¶ÉÆEò®ú ´ÉÉ¨ÉxÉ VÉÉiÉäMÉÉ´ÉEò®ú ªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ZÉÉ±ÉÉ. {É®ÆúiÉÖ ºÉ½þÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆiÉSÉ iªÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ZÉÉ±ªÉÉiÉ,  Ê´É´ÉÉ½þÉSªÉÉ 

Ênù´ÉºÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉSÉä ºÉÉºÉ®úSÉä ËEò´ÉÉ {ÉiÉÒSÉä nù¶ÉÇxÉ½þÒ ZÉÉ±Éä xÉÉ½þÒ. ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖfäø +É{É±Éä ¨ÉÉ½äþ®úSÉä +Éb÷xÉÉ´É SÉÉ±ÉÚ ä̀ö´É±Éä. 

iªÉÉEòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉÒ±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉSÉÒ, ǢûføÒ,{ÉÆ®ú{É®úÉ, SÉÉ±ÉÒ®úÒiÉÒ, ºjÉÒªÉÉ´É®úÒ±É +ºÉ±Éä±Éä ¤ÉÆvÉxÉä ½äþ ºÉ´ÉÇ ZÉÖMÉÉ¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÒ 

+É{É±Éä {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ SÉÉ±ÉÖ ä̀ö´É±Éä. 1925 ¨ÉvªÉä ´ÉxÉÉÇCªÉÖ±É®ú ¡òÉªÉxÉ±É {É®úÒIÉäiÉ iªÉÉ |ÉlÉ¨É +É±ªÉÉiÉ xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ 1929 

¨ÉvªÉä {ÉÖhªÉÉSªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉEòÉSÉÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ +¦ªÉÉºÉGò¨É {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÉ. 1929 iÉä 

1933 ªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ xÉÉÊ¶ÉEò ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É SÉÉÆnù´Éb÷ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É JÉäb÷¬ÉiÉÒ±É ¶ÉÉ³äýiÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÇ iªÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉÊIÉEòÉ ¨½þhÉÚxÉ 

xÉÉäEò®úÒ Eäò±ÉÒ. 1933 xÉÆiÉ®ú iªÉÉxÉÒ {ÉÖhªÉÉiÉÒ±É ½ÖþVÉÚ®ú{ÉÉMÉÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉ iªÉÉ xÉÉäEò®úÒºÉ ±ÉÉMÉ±ªÉÉ +ÉÊhÉ  1937 

¨ÉvªÉä ®úÉjÉ ¶ÉÉ³äýiÉ VÉÉ>ðxÉ ¨ÉìÊ]ÅõEò {ÉªÉÈiÉSÉä Ê¶ÉIÉhÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±Éä. 1961 ¨ÉvªÉä ¨ÉÖÆ¤É<Ç ªÉälÉÒ±É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉÒ¤ÉÉ<Ç nùÉ¨ÉÉänù®úÉ 

`öÉEò®úºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ ¤ÉÒ.B. {É®úÒIÉÉ iªÉÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒiÉ =kÉÒhÉÇ ZÉÉ±ªÉÉ. 

        OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò EòÉªÉÉÇiÉ iªÉÉ ¨ÉMxÉ ZÉÉ±ªÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒSªÉÉ JÉäb÷¬ÉEòbä÷ SÉ±ÉÉ ªÉÉ 

+Énäù¶ÉÉiÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÒ |Éä®úhÉÉ PÉä>ðxÉ 1945 ºÉÉ±ÉÒ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ¨ÉvÉÒ±É ¤ÉÉä®úÒ´É±ÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ ¦É®ú±Éä±ªÉÉ OÉÉ¨ÉºÉäÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 

Ê¶ÉÊ¤É®úÉiÉ nùÉJÉ±É ZÉÉ±ªÉÉ iÉä́ ½þÉ iªÉÉSÉÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉäb÷Eò ªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ {É®úÒSÉªÉ ZÉÉ±ÉÉ. +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ {ÉÉ±ÉPÉ®ú¨ÉvÉÒ±É 

+ÉÊnù´ÉÉºÉÓ¨ÉvªÉä EòÉ¨É Eò®úhªÉÉºÉ <SUÚôEò +ºÉ±ªÉÉSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä . iªÉÉ´Éä³äýºÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ |ÉÉªÉÉäÊMÉEò ¶ÉÉ³ýÉ 

ºÉȪ û Eò®úhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ ½þÉäiªÉÉ. iªÉÉiÉÖxÉSÉ +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ EòÉäºÉ¤ÉÉb÷ ¦ÉÉMÉÉiÉ b÷½þÉhÉÚ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É {ÉÉ±ÉPÉ®ú ªÉälÉä EòÉ¨É ºÉȪ û 

Eäò±Éä.  iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉäb÷Eò ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ ¤ÉÉäb÷Ô ªÉälÉä PÉxÉnùÉ]õ VÉÆMÉ±ÉÉSªÉÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò (xÉÉ]õEò 

¶ÉÉ³ýÉ) =¦ÉÉ®ú±ÉÒ iÉälÉä ®úºiÉÉ, ´ÉÒVÉ, ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®úSÉä ºÉǼ ÉÉnù xÉÉ½þÒiÉ. 24 Êb÷ºÉå¤É®ú 1945 ®úÉäVÉÒ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¤ÉÉì̈ ¤Éä  

|ÉäÊºÉbä÷xºÉÒSÉä ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ¤ÉÒ. VÉÒ. JÉä®ú ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉÉ³äýSÉä =nÂùùPÉÉ]õxÉ Eäò±Éä.iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉSÉ ´É¹ÉÔ ¤ÉÉäb÷Ô ÊVÉ±½þÉ `öÉhÉä ªÉälÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ 

OÉÉ¨É ¤ÉÉ±ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eåòpù ½þÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉ ºÉȪ û Eäò±ÉÒ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉ iªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ Ê¶ÉÊIÉEòÉ ¨½þhÉÚxÉ ¯ûVÉÂÚ ZÉÉ±ªÉÉiÉ.1947 
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iÉä 1992 +ºÉä ºÉiÉiÉ 47 ´É¹ÉÇ iªÉÉÆxÉÒ OÉÉ¨ÉÒhÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä EòÉªÉÇ Eäò±Éä. ½äþ EòÉªÉÇ SÉÉ±ÉÚ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉxÉÒ 1961 ¨ÉvªÉä ¨ÉÖÆ¤É<Ç 

ªÉälÉÒ±É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉÒ¤ÉÉ<Ç nùÉ¨ÉÉänù®úÉ `öÉEò®úºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ ¤ÉÒ.B. {É®úÒIÉÉ iªÉÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒiÉ =kÉÒhÉÇ ZÉÉ±ªÉÉ. 

       {ÉÖfäø iªÉÉ EòÉäºÉ¤ÉÉb÷SªÉÉ xÉÖiÉxÉ ¤ÉÉ±É Ê¶ÉIÉhÉ EåòpùÉÆSªÉÉ SÉÉ±ÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ +xÉÖºÉÆºÉÉvÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ 

EòÉªÉÇEòÉ®úhÉÒ ºÉnùºªÉ, +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ={ÉÉvªÉIÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ EòÉ¨É 

{ÉÉÊ½þ±Éä.+ÉÊnù´ÉÉºÉÒSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉºÉÉ`öÒ +xÉäEò ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä ºÉ´ÉÇ +ÉªÉÖ¹ªÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÓSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ 

´ÉÉb÷¬É {ÉÉb÷¬ÉǼ É®ú VÉÉ>ðxÉ Ê¶ÉIÉhÉÉÆSÉä vÉbä÷ ÊMÉ®ú´ÉÒ±É +É½äþiÉ. +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉÆxÉÒ {ÉÉªÉÒ Ê¡ò¯ûxÉ nù-ªÉÉ JÉÉä-ªÉÉiÉÖxÉ,b÷ÉäMÉ®ú nù-

ªÉÉiÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÓSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉºÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úÒxÉÆ {É³ýÉ{É³ý Eäò±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ +Eò®úÉ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷¬É, 

SÉÉ®ú {ÉÉ³ýhÉÉPÉ®ú, BEò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉ,|ÉÉlÉÊ¨ÉEò ´É {ÉÚ́ ÉÇ|ÉÉlÉÊ¨ÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉä, ¤ÉÉ±ÉºÉäÊ´ÉEòÉ ´ÉMÉÇ, ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½äþ, 

ÊEòºÉÉxÉ¶ÉÉ³ýÉ, ®úÉjÉ¶É³ýÉ |ÉÉèfø Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ Eåòpù +ºÉä +xÉäEò |ÉªÉixÉ iªÉÉÆxÉÒ +ÉÊnù´ÉÉºÉÓSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ Eäò±Éä±Éä ÊnùºÉÚxÉ 

ªÉäiÉÉiÉ.+xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉ¨ÉÖ³äý +ÉÊnù´ÉÉºÉÓSªÉÉ PÉ®úÉPÉ®úÉÆiÉ xÉ´ÉÆ YÉÉxÉ SÉÉ±É MÉä±Éä +É½äþ +ºÉÉ +JÉÆb÷ +ÉÊhÉ +´ÉPÉb÷ ´ÉÉ]õSÉÉ±É 

iªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ.iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉäb÷Eò ªÉÉ ¤ÉÉäb÷Ô±ÉÉ +É±ªÉÉ iÉä́ ½þÉ  iªÉÉ 53 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ½þÉäiªÉÉ +ÉÊhÉ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉ 35 

´É¹ÉÉÇSªÉÉ ½þÉäiªÉÉ iÉ®ú EòÉäºÉ¤ÉÉb÷±ÉÉ +É±ªÉÉ iÉä́ ½þÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<Ç ªÉÉ 65 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ½þÉäiªÉÉ iÉ®ú +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉ 47 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ 

½þÉäiªÉÉ. +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉ iÉÉ®úÉ¤ÉÉ<ÇSªÉÉ |ÉiªÉäEò EòÉ¨ÉÉiÉ {ÉÖfäø ½þÉäiªÉÉ. +ÉÊnù´ÉÉºÉÓxÉÉ º´ÉSUô ®úÉ½þhªÉÉºÉÉ`öÒ Ê¶ÉEòÊ´É±Éä +ÉÊhÉ 

ºÉEòºÉ +É½þÉ®ú PÉähªÉÉºÉ Ê¶ÉEòÊ´ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eäò±Éä. +ÉÊnù´ÉÉºÉÓ¨ÉvªÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: ´ÉÉ±ÉÔ ¨ÉÖ±Éä Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ ½þÉäiÉÒ. ¨ÉÖ±Éä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 

¶ÉÉ³äýiÉ VÉÉiÉÒ±É ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ EòºÉ®úiÉ ºÉÉäb÷±ÉÒ xÉÉ½þÒ, VÉä́ ½þÉ iªÉÉÆxÉÉ +ºÉä +Éfø³ý±Éä EòÒ, 

¨ÉÖ±Éä ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ iÉä VÉÖxÉ ªÉÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆiÉ VÉÉºiÉ MÉè®ú½þVÉ®ú ®úÉ½þhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ PÉºÉ®úÉiÉ VÉä́ ÉxÉ xÉºÉiÉä.BJÉÉtÉ 

Ênù´É¶ÉÒ +xÉÖiÉÉ<Ç ½þÉiÉiÉ ]õÉ³ý PÉä>ðxÉ ®úPÉÖ{ÉiÉÒ ®úÉPÉ´É ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ªÉÉ MÉVÉ®úÉiÉ Ënùb÷Ò EòÉføÒiÉ iÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉ³äý{ÉªÉÈiÉ 

+ÉhÉhªÉÉºÉÉ`öÒ  ¤Éè±ÉMÉÉb÷ÒiÉÚxÉ Ê¨É®ú´ÉhÉÚEòÒiÉÚxÉ iªÉÉ ¶ÉÉ³äý{ÉªÉÈiÉ +ÉhÉiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÖ±ÉÆ ¶ÉÉ³äýiÉ ªÉäiÉ xÉÉ½þÒiÉ iÉ®ú +ÉhÉSÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆEòbä÷ 

VÉÉªÉSÉä +ÉÊhÉ ¨ÉMÉ ´ÉºiÉÒiÉSÉ ZÉÉb÷ÉJÉÉ±ÉÒ +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò ºÉȪ û Eäò±ÉÒ.+ÉÊnù´ÉÉºÉÓ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆxÉÉ +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ 

¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ +ÉPÉÉä³ýÒ PÉÉiÉ±ªÉÉ, ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ±ªÉÉ =´ÉÉ EòÉfø±ªÉÉ, JÉ®úVÉä±ÉÉ +Éè¹ÉvÉ ±ÉÉ´É±ÉÒ, ºÉÆb÷ÉºÉ iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉSÉÉ 

´ÉÉ{É®ú EòºÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ BEòÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆEòbÚ÷xÉ |ÉÉiªÉÊIÉEò½þÒ Eò¯ûxÉ PÉäiÉ±Éä.1946 ºÉÉ±ÉÒ {ÉÉb÷¬ÉǼ É®úÒ±É 

¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò SÉÉ±ÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉºÉÉ`öÒ +xÉÖiÉÉ<ÈSÉÉ ¨ÉÉÊºÉEò +lÉÇºÉÆEò±{É iÉÒxÉ ¯û{ÉªÉÉÆSÉÉ ½þÉäiÉÉ. +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò 

+¦ªÉÉºÉGò¨É ¨½þhÉVÉä MÉÉhÉÒ, MÉ{{ÉÉ, JÉä³ý, +Éäfø¬ÉiÉ +ÉÆPÉÉä³ý, ¡Öò±É VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä, ¨ÉÉ®ú±Éä±ÉÉ ºÉÉ{É +ÎºlÉ{ÉVÉÆ®ú ZÉÉ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä 

iªÉÉSÉÆ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úhÉÆ, BEòÉSÉ ´Éä³ýÒ nùMÉb÷ +ÉÊhÉ ËSÉSÉÉäEòÒ VÉÊ¨ÉxÉÒiÉ {ÉȪ ûxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ Eò¶ÉÉiÉ VÉÒ´É +É½äþ ½äþ `ö®ú´ÉhÉÆ, 

+Éä½þÉä³ýÉ´É¯ûxÉ =b÷Ò ¨ÉÉ®úhªÉÉSªÉÉ JÉä³ýÉiÉ EòÉ`öÒxÉÆ iªÉÉÆxÉÒ ±ÉÉÆ¤ÉÒ ¨ÉÉäVÉhÉä, +ºÉä +xÉäEò |ÉªÉÉäMÉ Eò¯ûxÉ +xÉÖiÉÉ<ÇxÉÒ ¦ÉÚMÉÉä±É, 

VÉÒ´É¶ÉÉºjÉ, ´ÉxÉº{ÉiÉÒ¶ÉÉºjÉ, +ÆEòMÉÊhÉiÉ, EòÉ±É¨ÉÉ{ÉxÉ, º´ÉSUôiÉÉ, ºÉ½þEòÉ®ú +ºÉä vÉbä÷ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ Ê¨É³ýiÉ MÉä±Éä 

+ÉÊhÉ ¶ÉÉ³ýÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +ÆMÉhÉÉiÉÒ±É ZÉÉbä÷ ZÉÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä +ºÉä +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò {ÉvnùiÉÒ ¨ÉÉMÉÒ±É iÉi´ÉYÉÉxÉ 

½þÉäiÉ.  

        +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉSªÉÉ  ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ¶ÉÉ³äýiÉ MÉè®ú½þVÉ®ú ®úÉ½þhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ EòÉªÉ iÉ®ú ½þÒ ¨ÉÖ±Éä ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ iÉä VÉÖxÉ ªÉÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆiÉ 

VÉÉºiÉ MÉè®ú½þVÉ®ú ®úÉ½þiÉÉiÉ EòÉ®úhÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ PÉºÉ®úÉiÉ VÉä́ ÉxÉ xÉºÉiÉä. iÉä́ ½þÉ +xÉÖiÉÉ<ÈxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉ {ÉÉäºÉhªÉÉSÉÒ 
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´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉiÉÚxÉSÉ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ BEòÉÎi¨ÉEò ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉªÉºÉÒb÷ÒBºÉ) SªÉÉ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò 

ºÉÆEò±{ÉxÉäSÉÉ VÉx¨É ZÉÉ±ÉÉ.  

            EòÉäºÉ¤ÉÉb÷SªÉÉ xÉÚiÉxÉ ¤ÉÉ±É Ê¶ÉIÉhÉ EåòpùÉSªÉÉ SÉÉ±ÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ 

EòÉªÉÇEò®úhÉÒ ºÉnùºªÉ, +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ={ÉÉvªÉIÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ EòÉ¨É {ÉÉÊ½þ±Éä iÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ 

Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò Ê±ÉÊ½þ±Éä±ÉÒ OÉÆlÉ +ÉÊhÉ {ÉÖºiÉEäò ªÉÉSÉää +xÉÖ́ ÉÉnùxÉ <ÆOÉVÉÒ, Ë½þnùÒ, MÉÖVÉ®úÉlÉÒ ªÉÉ¨ÉvÉÖxÉ ZÉÉ±Éä +É½äþ. ±ÉÉäEòÉÆ̈ ÉvªÉä 

|É¤ÉÉävÉxÉ ´½þÉ´Éä ªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ{ÉÊjÉEòÉ +ÉÊhÉ ºjÉÒªÉÉÆ̈ ÉvªÉä VÉÉMÉÞiÉÒ ´½þÉ´ÉÒ ªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ¨ÉÉÊºÉEòÉSÉä 

ºÉÆ{ÉÉÊnùEòÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eäò±Éä +É½äþ.iÉºÉäSÉ EòÉäºÉ¤ÉÉb÷SªÉÉ ]äõEòb÷Ò´É®ú +ÉÊnù́ ÉÉºÉÓSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ BEò ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±ÉÒ 

ªÉÉ ºÉÆºlÉä±ÉÉ EòÉäºÉ¤ÉÉb÷ |ÉEò±{É ¨½þhÉÚxÉ +Éä³ýJÉ +É½äþ iªÉÉ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉÉºÉÓSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉ³ýhÉÉPÉ®äú, ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷¬É, 

|ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¶ÉÉ³ýÉ, |ÉÉèfø Ê¶ÉIÉhÉ ´ÉMÉÇ, ¤ÉÉ±ÉºÉäÊ´ÉEòÉ ]ÅäõËxÉMÉ EòÉì±ÉäVÉ <. ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆºlÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉȪ û Eäò±ªÉÉ +É½äþiÉ. 

     +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉÆxÉÉÒ ¤ÉÉ±É´ÉÉb÷Ò Eò¶ÉÒ SÉÉ±É´ÉÉ´ÉÒ 1956, EÖò®úÉhÉ ¶ÉÉ³ýÉ, Ê´ÉEòÉºÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉḈ É®ú, Ê¶ÉIÉhÉÊ¨ÉjÉ ¨ÉÉ±ÉÉ, 

+VÉ¤É ºÉÉiÉ¦ÉÉ<Ç, +É]õ{ÉÉ]õ xÉMÉ®úÉiÉ, ºÉEòºÉ +É½Éþ®ú MÉÒiÉä, Ê]õ±±ÉÚSÉÒ Eò®úÉ¨ÉiÉ, EòÉäºÉ¤ÉÉb÷SªÉÉ ]äõEòb÷Ò´É¯ûxÉ 1980, 

ºÉ½þVÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉÊhÉ MÉȪ û¨ÉÉ>ð±ÉÒSÉÉ ºÉÆnäù¶É, nùÉ¦ÉhÉäSªÉÉ VÉÆMÉ±ÉÉiÉ+ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ´ÉÉb÷Ò nù¶ÉÇxÉ xÉÉ]õEò +¶ÉÒ +xÉäEò {ÉÖºiÉäEä 

Ê±ÉÊ½þ±Éä±ÉÒ +É½äþ. 

      +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉxÉÒ +ÉÊnù´ÉÉºÉÓxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ |É´ÉÉ½þÉiÉ +ÉhÉhªÉÉºÉÉ`öÒ Eäò±Éä±Éä EòÉ¨É ªÉÉSÉÒ nùJÉ±É PÉä>ðxÉ 

¶ÉÉºÉxÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú näù>ðxÉ MÉÉè®ú´É±Éä±Éä +É½äþiÉ. 

1972 - ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ +Énù¶ÉÇ Ê¶ÉÊIÉEòÉ ÊEòiÉÉ¤É 

1975 - nùÊ±ÉiÉ Ê¨ÉjÉ ÊEòiÉÉ¤É 

1978 - <SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒEòSÉÉ ¡òÉªÉ ¡òÉ>Æðbä÷¶ÉxÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 

1980 - +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÉ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä,¤ÉÉ±ÉEò±ªÉÉhÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 

1985 - VÉ¨ÉxÉÉ±ÉÉ±É ¤ÉVÉÉVÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 

1985 - {ÉnÂù¨É¸ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 

1992 - +¶ÉÉ ¦ÉÉäºÉ±Éä {ÉÖ®úºEòÉ®ú (nùÒxÉÉxÉÉlÉ |ÉÊiÉ¹`öÉhÉ) 

+xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉxÉÓ Ê¶ÉIÉhÉ IÉäjÉÉiÉ VÉÒ EòÉ¨ÉÊMÉ®úÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ iÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ +É½äþ. +¶ÉÉ ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉiÉVYÉ +ÉÊhÉ 

ºÉ¨ÉÉVÉºÉäÊ´ÉEòÉ ªÉÉSÉä ÊnùxÉÉÆEò 27 ºÉ{]åõ¤É®ú 1992 ®úÉäVÉÒ EòÉäºÉ¤ÉÉb÷ ªÉälÉä +±{É¶ÉÉ +VÉÉ®úÉxÉä ÊxÉvÉxÉ ZÉÉ±Éä. 

 

ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ- +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉä́ ÉäSªÉÉ EòÉªÉÉÇiÉÖxÉ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò ±ÉÉ´É±ÉÒ +ÉÊhÉ 

iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eò¶ÉÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ±É ªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. iÉ®ú +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷ÒSÉÒ 

ºÉȪ û´ÉÉiÉ ½þÒ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉÉSªÉÉ ´ÉÉb÷Ò ´É {ÉÉb÷¬É´É®úÒ±É ZÉÉb÷ÉJÉÉ±ÉÒ ¦É®ú´É±Éä±ªÉÉ ¶ÉÉ³äýiÉÚxÉSÉ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþ. 
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ºÉÆnù¦ÉÇ-  

1. +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ ªÉÉÆSÉÒ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ 

2.  ´ÉÉPÉ +xÉÖiÉÉ<Ç ¨É®úÉ`öÒ Ê´É·ÉEòÉä¹É |ÉlÉ¨ÉÉ´ÉÞkÉÒ 

3.  +ÉÊnù´ÉÉºÉÓxÉÉ Ê¶ÉIYÉhÉ |É´ÉÉ½þÉiÉ +ÉhÉhÉÉ−ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉiÉVYÉ +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ 

4.  +xÉÖiÉÉ<Ç ´ÉÉPÉ (1910 iÉä 1992) ªÉÉÆSªÉÉ ¤Éqù±É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ 

5.  ¨ÉÉÊ½þiÉÒVÉÉ±É ´É®úÒ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ 
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H kkjrh; LH kkjrh; LH kkjrh; LH kkjrh; L okra«; pGoG hr uk f'kd ftYº;krhy fL=;k apk lgH kkxokra«; pGoG hr uk f'kd ftYº;krhy fL=;k apk lgH kkxokra«; pGoG hr uk f'kd ftYº;krhy fL=;k apk lgH kkxokra«; pGoG hr uk f'kd ftYº;krhy fL=;k apk lgH kkx     
    

ÁkÁkÁkÁk ----     Mk WMk WMk WMk W ----     [k Sjuk j dSyk l dk jHkk jh[k Sjuk j dSyk l dk jHkk jh[k Sjuk j dSyk l dk jHkk jh[k Sjuk j dSyk l dk jHkk jh     

dyk ] ok f.kT; o foKk u egkfo|k y; ek uwj]  

rk - dGo.k ] f t-  uk f 'k d- 
 
 

lk jka'k &lk jka'k &lk jka'k &lk jka'k &     
    Hk k jrh; Lok ra«;  pGoGh r ukf 'k d f tYák rh y fL=;kauh  lgHk k x Äsryk  g¨ rkHk k jrh; Lok ra«;  pGoGh r ukf 'k d f tYák rh y fL=;kauh  lgHk k x Äsryk  g¨ rkHk k jrh; Lok ra«;  pGoGh r ukf 'k d f tYák rh y fL=;kauh  lgHk k x Äsryk  g¨ rkHk k jrh; Lok ra«;  pGoGh r ukf 'k d f tYák rh y fL=;kauh  lgHk k x Äsryk  g¨ rk ----     R;kaP;k iSdh  R;kaP;k iSdh  R;kaP;k iSdh  R;kaP;k iSdh  
dk gh  fL=;kauh  lkglh  d`dk gh  fL=;kauh  lkglh  d`dk gh  fL=;kauh  lkglh  d`dk gh  fL=;kauh  lkglh  d` R;  dsys g¨ rsR;  dsys g¨ rsR;  dsys g¨ rsR;  dsys g¨ rs ----     ;k  dk Gkr  ;sFk h y fL=;kauh  f czVh 'kk aP;k  foj¨ èkk r Lons'k h ] ;k  dk Gkr  ;sFk h y fL=;kauh  f czVh 'kk aP;k  foj¨ èkk r Lons'k h ] ;k  dk Gkr  ;sFk h y fL=;kauh  f czVh 'kk aP;k  foj¨ èkk r Lons'k h ] ;k  dk Gkr  ;sFk h y fL=;kauh  f czVh 'kk aP;k  foj¨ èkk r Lons'k h ] 
cf g"dk j ;k  pGoGh r egRok ph  Hk wf edk  ctk oyh  g¨ rhcf g"dk j ;k  pGoGh r egRok ph  Hk wf edk  ctk oyh  g¨ rhcf g"dk j ;k  pGoGh r egRok ph  Hk wf edk  ctk oyh  g¨ rhcf g"dk j ;k  pGoGh r egRok ph  Hk wf edk  ctk oyh  g¨ rh ----     dk gÈ uh  rj os"k k arj d:u f czVh 'kk aP;k  dk gÈ uh  rj os"k k arj d:u f czVh 'kk aP;k  dk gÈ uh  rj os"k k arj d:u f czVh 'kk aP;k  dk gÈ uh  rj os"k k arj d:u f czVh 'kk aP;k  
foj¨ èk k r ok ij.;kr ;s.k k jh  LQ¨ Vd lkf gR; ;¨ X; R;k  f Bdk.kh  i¨ gpfo.;k l enr dsyh  g¨rhfoj¨ èk k r ok ij.;kr ;s.k k jh  LQ¨ Vd lkf gR; ;¨ X; R;k  f Bdk.kh  i¨ gpfo.;k l enr dsyh  g¨rhfoj¨ èk k r ok ij.;kr ;s.k k jh  LQ¨ Vd lkf gR; ;¨ X; R;k  f Bdk.kh  i¨ gpfo.;k l enr dsyh  g¨rhfoj¨ èk k r ok ij.;kr ;s.k k jh  LQ¨ Vd lkf gR; ;¨ X; R;k  f Bdk.kh  i¨ gpfo.;k l enr dsyh  g¨rh ----     v'k k  v'k k  v'k k  v'k k  
Ádk js Hk k jrh ; LoÁdk js Hk k jrh ; LoÁdk js Hk k jrh ; LoÁdk js Hk k jrh ; Lok ra«; pGoG ftYgk Hk j Álk jh r d:u ok< dsyh  g¨ rhk ra«; pGoG ftYgk Hk j Álk jh r d:u ok< dsyh  g¨ rhk ra«; pGoG ftYgk Hk j Álk jh r d:u ok< dsyh  g¨ rhk ra«; pGoG ftYgk Hk j Álk jh r d:u ok< dsyh  g¨ rh ----     
    

ÁLrk ouk&ÁLrk ouk&ÁLrk ouk&ÁLrk ouk&    

 f czVh 'k kauh  ,dk  gkrk r rjk tw o nqlÚ;k gk rk r canqd ÄsÅu Hk k jrk r Áos'k  dsyk  g¨rk-  1 9  O;k 

'k rdk P;k  nqlÚ;k  n'k dkr egk jk "Vªklg laiw.k Z ns'k Hk j vkiyh  ,d N=h  lÙkk  fuek Z.k dsyh  g¨ rh - 

f czVh 'k kaP;k  [k Ú;k  è;s; èk ¨ j.k kph  tk .k h o Qk j deh  dk yk oèkh r Hk k jrh ; lektk yk  >kyh-  ;k rwu iq<h y 

dk Gk r vusd pGoGh pk ] vkan¨ yukapk  mn; >k yk - ;k  pGoGh ] vk an¨yus ;k apk  ÁR;{k &vÁR;{k fjR;k 

lacaèk ukf 'k d f tYº;k rh y turs'k h  vk yk -  R;k r ;sFk hy iq:"k &L=h ;kauh  lgHk kx Äsryk  g¨ rk -  

 f czVh 'k kapk  Hkk jrk rhy Áos'k  vk f Fk Zd gsrwus dsysyk  vlY;kus R;k auh osxosxG~;k ek xk Zpk  voyac 

d:u Hk k jrh ; tursps vkf FkZd 'k¨ "k .k  dsys-  fczVh 'kkaP;k  ;k  èk¨ j.k krwu o ik jra«;k rwu lqVdk 

dj.;klkBh  ns'k  Áse] Lons'k  vfLerk  mn; g¨ Åu vusd pGoGh  lq: >k Y;k  g¨ R;k-  ijarq f czVh 'kkauh  

vek uq"k i.ks nMiwu Vk dY;k  g¨ R;k-  R;keqGs lk ek U; turk  l'k L= Økarh iklwu cktqyk  y¨Vyh xsyh  

g¨ rh -  b- l-  188 5  eè;s ^jk "Vªh; dkWxzslph ^ LFk kiuk >k yh -  jk "Vªh ; dk ¡xzslps Ák jaHk h P;k  dk Gk r vxnh 

eokG èk¨ j.k  g¨ rs-  R;k uarj b-  l-  19 05  iklwu tgky erok n mn;k l vkyk  g¨ rk -  rj b- l-  19 20 

uarj egk Rek  xkaèk htÈ P;k  usr`Rok us tulkekU;k pk Lok ra«; pGoGh r lgHkk x >kyk-  R;k rwu tu 

vk an¨yukps Lo:i ÁkI r >k ys-  egk Rek  xkaèkh pÈ P;k  usr`Rok [k kyh  jk "Vªh; dk¡xzslus vusd vk an¨yus dsyh - 

;k  vkan¨ yu pGoGh r ukf 'kd ftYº;k rh y tursusgh  lgHk kx Äsryk g¨ rk - 

 Lok -  f o-  nk-  lk ojdj ;kauh  LFkk iu dsysY;k  ^vf Hk uo Hk k jr^ ;k  laÄVuspk  mn; vkf .k  fodk l 

uk f 'k d ftYº;k r >k yk  g¨ rk -  R;kaps e¨ Bs caèkq ck ck jk o lk ojdj gs twu 1 908  eè;s dk gh  dk ek f uf eÙk 

eqacÃ ;sFks xsys g¨ rs-  R;k osGh  f czVh 'k kauh  R;kauk  idMwu ,d ef gU;kaph  lÜkze dk jk olk ph  f 'k{kk  f nyh 
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g¨ rh - R;k osGh  R;kaP;k  iRuh  ;slwck Ã ;k f ujk èk k j >k Y;k g¨ R;k - rsOgk  R;kauh  1 905  eè;s LFkk iu 

>k ysY;k  ^vk Ref u"B ;qorh laÄ^ ;k ar 5 0&60  ;qorÈ uk  laÄk ps lnL; dsys-  R;krwu gGnh  dqad w 

dk ;ZØe ÄMowu vk .kr-  ;k  vk Ref u"B ;qorh  laÄkP;k  Ápk jd ;slwck Ã g¨ R;k -  uk f 'k d f tYº;krhy 

;soyk  'k gjkrhy 'k soark ck Ã ;k  vLi`'; lek tk rhy L=h us egk Rek  xkaèkh th  x¨ yest ifj"k nsrwu ijr 

vk ys-  R;kosGh R;k auh Hk k ÅP;k èk D;k oj dk Gk ckoVk nk[ kfo.;k r lgHkk x Äsryk  g¨ rk- 

 ck xyk .k  rk yqD;k rhy f pjk Ã xkok rh y ;equk ckÃ fHk dk  ik Vhy ;kauh  b- l-  193 0  P;k  taxy 

lR;k xzgkr Hk kx Äsryk  g¨ rk -  R;k cÌy R;kauk  3  ef gus lä etqjh ph  f 'k {kk  >kyh  g¨ rh-  dk;nsHk ax 

pGoGh P;k  dk Gk r foysik ysZ ;k  f Bdk .k h  dj.;k r ;s.kk Ú;k  lR;k xzgk r lgHk kx Äs.;klk Bh  ukf 'k d 

f tYº;k rwu Lo;alsod rqdMÓk  jok uk  g¨ r g¨ R;k-  f tYº;k rh y loZ Hk kxk rwu ;s.k k js Loa;lsod ,d= 

vk Y;k oj R;kauk  ek xZn'k Zu dj.;k lk Bh  lHkk  Äsryh tk r g¨ rh -  rsOgk  ;k  Loa; lsodkauk  xaèk ] dqdqe 

fryd d:u lR;kxzgÈuk  efgykauh  'kqHk sPNk  f nY;k  g¨ R;k-  ;soyk  rk yqD;k rh y jkèkk ck Ã ikaMqjax vk iVs 

;kauh  dk;nsHk ax pGoGh P;k  dkGkr lHkk ] f ejo.kqdk ] ;kr lgHk kx Äsryk  g¨ rk -  R;k cÌy R;kauk  rh u 

efgus lä etqjh  f 'k {kk  >kyh  g¨rh-  rlsp uk f 'k d 'k gjk rh y ik oZrk ck Ã baxGs] y{eh ckÃ dqyd.kÊ ] 

deyk ckÃ nsojs] oRlyk ck Ã i¨ ruh l] ekyrh ck Ã lcuh l] fyyk èk j mik è;s ;k  fL=;kauh  Lons'k h 

pGoGhr lgHk kx ÄsÅu cqysf Vu ok V.ks] Lons'k h pk  Ápk j dj.k s] e¨ psZ dk <.ks b-  dk;ZØek ps vk ;¨ tu 

dsys g¨ rs-  R;kcÌy R;kauk  rq:axokl Hk¨ xk ok yk xyk g¨rk-  rj ik oZrk ck Ã baxGs ;kauk  rh u efgus lä 

etwjh ph  f 'k {k k >k yh  g¨ rh - 

 dk ;nsHkax pGoGh P;k  dk Gkr nk : nqdk uk ojhy foj¨ èk  dk ;ZØe gk rh  Äs.;kr vk yk  g¨ rk -  ;k 

dk ;ZØekyk uSfrd o lkekf td vfèk "Bk u vlY;k us fL=;kapk  lgHk kx ok <yk g¨ rk -  rsOgk  ;soyk 

'k gjkr jk èk kck Ã vk iVs ;kauh  f drZuk P;k  ek è;ek pk ok ij d:u ifjljk rh y fL=;kaeè;s tutk x̀rh  

dsyh  g¨ rh-  rlsp R;kauh  Lons'k h  pGoGhpk Álkj dj.;k lk Bh ^of urk  laÄkph ^ lHkk  ÄsÅu ;k  

laÄkek QZr Lons'k h  ek yk ph  nqdk us lq: dj.;k ps vk Ogku dsys g¨ rs-  rlsp b- l-  19 41  eè;s R;kauh  

^L=h laÄ Lok oyacu^ ek è;ek rwu xkaèk h  fopk j [ kk nh pk  Ápk j o Álk j dj.;k lk Bh  O;k[ ;k us vk ;¨f tr 

dsyh  g¨rh- 

 uk f 'k d f tYº;krhy «;acds'oj ;sFk s b-  l-  19 39 eè;s ^y¨ dek U; esGk ^ LFk kiu dj.;k r 

vk yh -  ;k  esG~;k r eqykacj¨ cj Lok ra«;k ph  rGeG vl.kk Ú;k  eqyhauk  lgHk kxh  dj.;k r vkys gksrs-  ;k  

esG~;kr tueu tk x̀rh lk Bh jk "VªHk äh ph  xh rs xk Ãyh  tk r vlr- xk snqrk Ã [k js ;kauh  fganq] of urk 

eaMG LFkk iu dsys g¨ rs-  ;k  eaMGk r lqek js 1 50  fL=;kapk  lekos'k  g¨ rk -  R;krwu L=h  tkxr̀h ps dk ;Z 

dj.;kr ;sr g¨ rs- 

 oS;fäd lR;k xzg pGoGhr lgHkk x Äs.kk Ú;kaP;k  dk j.k k o:u uk f 'k d 'kgjkrhy ek yrh rk Ã 



         Peer Reviewed Refereed Journal                                            ISSN : 2278 – 5639 

            Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ)                                  

              {Bi-Monthly}          Volume – XI       Special  Issue – I         January – February 2022 

                                                        
 

                
                 Cosm  Impact Factor : 5.017                                 www.goeiirj.com                                Page  157 

lcuhl ;kauk  rq:axok l o naM dj.;kr vk yk  g¨rk - ;k p pGoGh P;k  njE;k u u¨ Ogsacj 194 1 eè;s 

deyk rkÃ ek èk ojk o tk u¨ jdj ;kauh  uk f 'kd 'k gjk r >k ysY;k  ;qn~èk  foj¨ èk h  lHksr Lok ra«;k pk  Ápk j o 

Ä¨ "k.kk  f nY;k  g¨ R;k-  ;k p efgU;kr uk f 'kd toGhy Egl:G ;sFks tSu èkf eZ; lek tkph  lHkk  g¨ rh - 

;k  lHksr deyk rk Ã tk u¨ jdj ;kauh  O;k[ ;k u f nys g¨ rs- 

 egk Rek  xkaèk h th uh  pk yoysY;k Lokra«; pGoGhr fL=;kauh  lf Ø; lgHk kx Äs.;k lkBh  o 

dk ¡xzslph  è;s; èk¨ j.ks letk owu ns.;klk Bh  tk usokjh  194 2  eè;s ef gyk  laÄk ph ukf 'k d ;sFk s lHkk  

Äs.;k r vk yh -  ;k  lHksyk  jk èk kck Ã vk iVs ;kauh  ek xZn'k Zu dsys g¨ rs-  rlsp ,f Áy 1 942  eè;s ekysxkao 

'k gjkr lHkk  >kyh  g¨ rh -  ;k  lHk sr flrk ck Ã jkepaæ x.kiqys] euqrk Ã x¨ iGjk o t¨ 'kh  ;k auh  f ØIl 

;¨ tusrhy Q¨y i.kk  o Hkk jrkfo"k;h f czVh 'kkaP;k  jktdk j.k k ph  tk.kh o d:u f nyh - 

 egk Rek  xkaèk h th P;k  usr`Rok [kk yh  lq: >kysY;k ^pys tk o^ pGoGhr cqysf Vu ok V.ks] Hkwf exr 

dk ;ZdR;k ±uk  lgdk ;Z dj.ks] ck WEc us.k s b-  dk ;kZr lgHkk x Äs.;k P;k  dk j.k k us banwck Ã nÙkk =; 

mik l.kh  ;kauk  lä etwjh ph  f 'k {k k  dj.;k r vk yh g¨ rh -  ;k  pGoGh r dGo.k  rkyqD;k rhy gk ruwj  

xk ok rhy vkf gY;kck Ã jÄquk Fk  t¨ 'kh  ;kauh  lgHk k x Äsryk  g¨rk-  ;k cÌy R;kauk  lä etqjh ph  f 'k{kk 

dj.;kr vk yh  g¨rh-  rh  f 'k{kk  R;kauh  èkqGs o Bk.ks ;sFk hy rq:axk r Hk¨ xyh g¨ rh - rlsp ukf 'k d ;sFk hy 

m"k k ck Ã 'kadj eax:Gdj ;kauh  f idsaf Vax dsys-  R;kcÌy R;kauk  pk j efgus lä etqjh ph  f 'k {k k  o 50 

:i;s naM dj.;k r vkyk  g¨ rk -  ck xyk .k  rkyqD;krh y lVok Ãph ok Mh  ;sFkh y vèrk  jk ?kw ;k auk  n¨ u 

efgus lä etqjh ph  f 'k{kk  >k yh  g¨ rh -  ;k njE;ku dk Gk r th ouk o';d oLrwaP;k  Hkk okr ok< >k yh  

g¨ rh - R;k osGh  ygku o;k P;k 'kk ark ck Ã c¨ jk  ;kau pGoGhr lgHkk x ÄsÅu rRdkyh u fczVh 'k ljdk j 

foj¨èkh  Ä¨ "k .k k  f nY;k  g¨ R;k-  vk >k n eSnk uk ojhy >saMk  oanuk P;k  dk;ZØek r uk f 'k d 'kgjk rh y Mk W- 

'k kark ckÃ dqyd.k Ê  ;kauh  lgHk k x ÄsÅu f idsaf Vx] lR;k xzg] mi¨ "k.k  ;k  ek xk Zpk  voyac d:u L=h 

oxkZr Lok ra«;k ph  pGoG Álk jh r dsyh  g¨ rh -  R;kcj¨ cj ukf 'k d eèkh y f 'k ok thuxj ;sFk s lR;k xzg 

dj.;kps fuf 'pr dsys-  rsOgk  f czVh 'k  ljdk jus vVd dsyh  g¨rh-  R;kaP;k  leosr fL=;kauk  dqlqe 

iVoèk Zu] Mk W-  dey ih - t¨ 'k h ] ek Ã iaMh r] ;ewck Ã xksaxVs bR;knh  vk WDV¨ -  19 42  rs tqyS 43  i;±r 

rq:axk r Bso.;kr vk ys g¨ rs-  R;kaP;k  ;k dk;ZØek pk vk n'k Z ÄsÅu ukf 'kd 'kgjk r 30 vk WDVksacj 1 942  

j¨ th  ygk u eqyÈ uh ÁHkk rQsjh  dk<wu ljdk j foj¨ èk h f un'k Zus dsyh  g¨ rh-   
 

lanHk Z& 

1 - ;soys rk yqdk  L=h  fo'ks"k k ad] dyk  o okf .k T; egkfo|k y;] ;soyk ] f t- ukf 'k d-  Ádk 'k d] 

vè;{k  Ák pk ;Z Á-  fo-  [ kaMk j-  19 90 &91 

2 - vk iVs jk èk k ck Ã& meVysyh  ik Åys] lkèk uk  Ádk 'k u] iq.ks] ÁFk e vk òÙkh  1 961 - 
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3 - xOgZesaV vk WQ ck WEcs gkse f Mik VZesaV] Lis'k y czzWap Qk Ãy ua-  10 70  ¼5 8½ v ¼11 ½ lh -Mh-  eqOgesaV] 

Msf y fji¨ VZl~ ukf 'k d-  1 942 - 

4 - g¨e f Mik VZesaV] Lis'k y czzWap Qk Ãy ua-  10 20  ¼5½ lh -  ¼11 ½ lh - Mh -  eqOgesaV] Msf y fji¨ VZl ~ 

uk f 'k d- 

5 - g¨e f Mik VZesaV] Lis'k y czzWap Qk Ãy ua-  9 24  Mh -  Mh -  [ k&[k[ k& 19 40&42 - I-II- 1940-42. 

Weekly contidentional report for the week ending. 
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नािशकनािशकनािशकनािशक    मधील मधील मधील मधील १९४२१९४२१९४२१९४२चीचीचीची    चलेचलेचलेचलेजावजावजावजाव    चळवळचळवळचळवळचळवळ    
( ( ( ( िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    सदंभसदंभसदंभसदंभ    : : : : द ा यद ा यद ा यद ा य    म हाररावम हाररावम हाररावम हारराव    िबडकर िबडकर िबडकर िबडकर ))))    

    

    

डॉडॉडॉडॉ....रामदास भ गरामदास भ गरामदास भ गरामदास भ ग    
इितहास िवभाग, 

एच.पी.टी.आ स आिण आर.वाय.के साय स कॉलेज, नािशक. 
 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा----    
आधुिनक भारता या इितहासात भारतीय वातं य आंदोलन व या आंदोलनात सहभागी 

झालेली सामा यातील सामा य तरातील घटक याम ये मु यतः नािशक िज ातील आंदोलनाम ये 
दादासाहबे िबडकर यांचे मोलाचे योगदान रािहले आह.े दादासाहबेांनी वातं य आंदोलनात सामा य 

आ दवासी शेतकरी यांना जोडून घेतले वेळ संगी तु ंगातील िश ा भोगली. आ दवासी, शेतकरी यांना 

आप या कृतीशील कायाने देश सेवेसाठी े रत केले. या यां या कृितशील योगदानामुळे भारतीय 
वातं य आंदोलनात यां या कायाचे मह व असाधारण असे रािहले आह.े 

तावनातावनातावनातावना----        
भारता या इितहास आधुिनक कालखंडातील वातं य आंदोलना या घडामोडीत नािशकचे 

आपले वेगळे मह व रािहले आह.े कारण िवसा ा शतकात जगभरात यां या रा यावरील सूय कधीही 
मावळत न हता अशा ि टशांिव  भारताम ये वातं य ा ीचा लढा ती  झाला होता. या ल ात 
समाजातील सव घटकांनी आपले योगदान दलेले दसून येते. याम ये नािशक मधील द ा ेय िबडकर 

यांचे नाव अ माने यावे लागेल. कारण ि टशां या धोरणाने समाजातील शेतकरी, आ दवासी, 

कामगार व सामा य माणूसाचे खूप आ थक नुकसान होऊन यांची ि थती  हलाखीची बनत चालली 

होती. यापासून मु ता िमळव यासाठी देशभरात आंदोलने पेटली, याितल िनणायक आंदोलन हणजे 

१९४२ ची चलेजाव चळवळ या  चळवळीत नािशकम येही मोठे आंदोलने घडून आली. महा मा गांधी 
यां या आदेशाव न नािशक मधून अनेक कायकत नेते चळवळीत स य सहभागी झाले. याम ये 
दादासाहबे िबडकर अ थानी होते११११.मा  यां या योगदानाची पूण दखल घेतलेली दसून येत नाही. 
आिण हणूनच तुत संशोधकाने शोधिनबंधा साठी नािशक मधील १९४२ ची चलेजाव चळवळ (िवशेष 

संदभ : द ा य म हारराव िबडकर)   हा िवषय िनवडला आह.े 

शीष श द शीष श द शीष श द शीष श द - दादासाहबे िबडकर, चलेजाव चळवळ,नािसक. 
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द ा य म हारराव िबडकर द ा य म हारराव िबडकर द ा य म हारराव िबडकर द ा य म हारराव िबडकर च रच रच रच र ----        
द ा य (दादासाहबे) िबडकर यांचा ज म महारा ातील सातारा िज ातील तासगाव येथे १९ 

माच १९१०२२२२ रोजी झाला. यांचे द ा य ह ेनाव यां या आजोबा या नावाव न ठेव यात आले. यांचे 

बालपण तासगाव मधेच गेले. ाथिमक िश ण तासगाव येथे तर इं जी पाचवी पयतचे िश ण 
को हापुरातील राजाराम हाय कूल३ ३ ३ ३ म ये झाले. तर महािव ालयीन िश ण हदैराबाद येथील म ास 
युिन ह सटी मधील िनजाम कॉलेज४४४४म ये झाले. याच कॉलेजम ये सरोिजनी नायडू यां या देशभ  या 
िवषयाचे ा यान५५५५ ऐकून ते वातं य आंदोलनात ओढले गेले. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती----  

तुत शोध िनबंधासाठी ऐितहािसक संशोधन प तीचा वापर कर यात आला आह े तसेच 
संदभासाठी ए. पी. ऐ. या प तीचा वापर केला आह.े 

 सबंिंधतसबंिंधतसबंिंधतसबंिंधत    सािह याचासािह याचासािह याचासािह याचा    आढावाआढावाआढावाआढावा- 

तुत िवषया संबंधाने आ दवासी सेवक दादा दादासाहबे िबडकर, दादासाहबे िबडकर वसा : 

आ दवासी सेवेचा ह े ंथ तसेच पीएच.डी, एम. फल साठी नािशक िज ातील ऐितहािसक संबंधाने 

म ययुगीन व आधुिनक कालखंडा या राजक य, सामािजक तसेच धा मक अंगाने अ ययन झालेले आह.े 

मा  कुठेही द ा य िबडकर यां या १९४२ आंदोलनातील योगदानाब ल सिव तर अ यास आढळून 
आला नाही. हचे तुत शोधिनबंधाचे वेगळेपण व उपयोिगता आह.े 
१९४२ १९४२ १९४२ १९४२ यायायाया    आदंोलनाचीआदंोलनाचीआदंोलनाचीआदंोलनाची    पा भूमीपा भूमीपा भूमीपा भूमी----        

१८५८  या ि टश स े या थापनेनंतर १८८५ म ये काँ ेस या थापनेने ख या अथाने 
अिखल भारतीय तरावर संघ टतपणे ि टशांना िवरोध कर याची सु वात झाली. याच माम ये 
दसु या महायु ादर यान हा संघष अिधक ती  होत गेला. या संघषा या अंितम ट याम ये महा मा 
गांध नी करो या मरो हा नारा दला. याचे मु य कारण हणजे १९४२ म ये स िमशनला आलेले 
अपयश तसेच या महायू ा दर यान भारतीयांना कोणतीही घटना मक अिधकार न िमळ याची 
प रि थती तसेच ि टशांना कोण याही प रि थतीत यु ात भारतीयांचे सहकाय आव यक होते.तसेच 
आणखी एक कारण हणजे स िमशन या अटीवर काही ित या दली नाही तर एक कारे 

भारतीयांना कोणते अिधकार ावे हा अिधकार इं जांना िमळणार होता, ह े भारता या दृ ीने 

हािनकारक होते. यामुळे वातं यासाठी अंितम लढाई दे याची हीच यो य वेळ होती. हणून महा मा 
गांध नी िनणायक ल ाचा िनधार क न चलेजाव आंदोलनाची हाक दली६६६६. 
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दादासाहबेदादासाहबेदादासाहबेदादासाहबे    िबडकरिबडकरिबडकरिबडकर    याचंायाचंायाचंायाचंा    ल ातल ातल ातल ात    सहभागसहभागसहभागसहभाग    वववव    िश ािश ािश ािश ा----    
९ ऑग ट १९४२ या दवशी संपूण भारतात चलेजाव चळवळीची सु वात झाली. 

नािशकम येही मो ा माणात त ण कायकत या ल ात स य सहभागी झाले. यांनी वेगवेग या 

मागानी ि टशांना िवरोध कर याचा काय म हाती घेतला. याम ये टेिलफोन तारा तोडणे७७७७, गांधी 

जयंती८८८८ साजरी करणे रे वेचे ळ उखडणे, पो ट ऑ फस लुटणे, िपके टन,धरणे आंदोलन९९९९ इ. नािशक 

म ये गांधीज या आवाहनाला ितसाद हणून दादासाहबे िबडकर यांनीही या काय मांम ये स य 
सहभाग घेतला. यामुळे यांना अटक झाली व दोन वषाची िश ा१०१०१०१० सुनाव यात आली.  
दादासाहबेाचंादादासाहबेाचंादादासाहबेाचंादादासाहबेाचंा    त णत णत णत ण    कायक यावरीलकायक यावरीलकायक यावरीलकायक यावरील    भावभावभावभाव-  

दादासाहबेांनी चेलेजाव या  आंदोलन भाग घेत यामुळे यांना जेलम ये जावे लागले.परंतु जेल 
म ये असताना देखील यांनी बागलान आिण प रसरातील ि टश िवरोधी चळवळ आप या सहकाया 

माफत सु  ठेवली, यािवषयीची मािहती दादासाहबे िश ा भोग यासाठी धु याितल जेलम ये असताना 

यावेळी यांची भेट यदनुाथ थ े यां या बरोबर झाली होती या भेटीदर यान थ े व दादा साहबे यां या 
चांगलेच स य िनमाण झाले. कारण दोघेही एकाच येयाने े रत होऊन िश ा भोगत होते. यावेळे या 
जेल मधील आठवणी सांगताना थ े यांनी आपली एक आठवण नमूद केली आह.े ते हणतात क  
दादासाहबे बागलान म ये काम करते होते यामुळे चळवळ जोमात होती. नािशक म ये बागलाण हे 
ि टश काय मात अ भागी होते तेथील कायक याम ये दादासाहबेांना ब ल अ यंत िज हाळा व आदर 
होता. कारण दादासाहबेाकडे ह ेत णांम ये देश ेमाची व सामािजक कायाची ेरणा िनमाण कर याची 
चांगली हातोटी होती. याचे कारण हणजे दादासाहबे हे काम करताना त कालीन काँ ेस ने यापे ा 
आप या सार या त णांम ये या त रमत ते त णांनी आखले या योजनांवर अंमलबजावणी करत११११११११. 
यामुळे कायकत दादासाहबेांवर िवशेष ेम करत ह ेयाव न दसून येते व यां या वरील दादासाहबेांचा 
भावही दसून येतो. 

नािशकनािशकनािशकनािशक    रोडचीरोडचीरोडचीरोडची    िड टलरेीिड टलरेीिड टलरेीिड टलरेी    उडवनूउडवनूउडवनूउडवनू    दे याचीदे याचीदे याचीदे याची    योजनायोजनायोजनायोजना----    
महा मा गांध या सूचनेनुसार अ हसक प तीने आंदोलन क न ि टशांना भारतातून घालून 

देणे ह े काय माचे उ  होते. याच ेरणेने आंदोलने सु  होते. मा  दा -ताडी या दकुानं वरील 

िनरोधन क न, िवलायती कप ां या हो या क न, मोच, धरणे आंदोलने क न काही सा य होताना 

दसत न हते. उलट या मधून भारतीय वातं  आंदोलकांचे ाण जात होते. तर काही वेळेस कठोर 
िश ेला सामोरे जावे लागत.  यामुळे िनश  ांतीचे महा मा गांधीज चे तं  आिण मं  सांभाळून 
आंदोलन सु  असली तरी सरकारी दडपशाहीमुळे उठाव करणे व लोक जागृती करणे कठीण होत होते. 
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सरकारही पूण ताकतीने उठाव दडपून टाक याचा य  करीत होते.यावेळी दादासाहबे िबडकर व 

यां या सहका यांिन जशास तसे उ र दे यासाठी एक योजना आखली,याम ये नािशकरोड येथील 

सरकारी िड टलेरी उडवून दे याचे ठरले१२१२१२१२ मा  महा मा गांध या अ हसक आंदोलना या संदेशामुळे 
तसेच जर असे केले तर सरकार दडपशाही क न गोळीबार करेल व यात अनेक भारतीय ांितकारकांचे 

ाण जाऊ शकतील, अ या वेळीही हानी परवडनारी न हती. यामुळे ही मोठी योजना अमलात आणली 

गेली नाही. 
बलुटेीनचेबलुटेीनचेबलुटेीनचेबलुटेीनचे    वाटरवाटरवाटरवाटर----    

देश ेम,देशासाठी काहीतरी कर याची भावना िनमाण करणे तसेच काँ ेस व महा मा गांधीज चे 

संदेश लोकांपयत पोहोचवले ह ेकाम अवघड होत होते. मा  कतीही अवघड असले तरी ते कर याची 

तयारी दादासाहबेांनी दाखवली होती. ि टशां या अ याय अ याचारा या कहा या, वशासनाचा चार-

सार कर यासाठी बुलेटीनचा वापर करणे अग याचे होते. मा  यावरही ि टीशांची करडी नजर 
होती.बुलेटीन वापरताना कोणी आढळ यास याला तु ंगात टाकले जाई. मा  दादासाहबे याही 
कायाम ये कधी य  तर कधी अ य  सहभागी होत होते१३१३१३१३. व जनतेम ये वातं य ित जाग कता 
िनमाण कर याचे काम करीत होते. 
समतचेासमतचेासमतचेासमतचेा    अगंीकारअगंीकारअगंीकारअगंीकार----        

दादासाहबेांनी पेठ,बागलान प रसरातील चळवळीचे नेतृ व आप याकडे घेतले होते. यामुळे 

तेथील संपूण काय माची आखणी व व था ते वतः करत िवशेषता जमले या कायक या या जेवणाची 

व था ते वतः जातीने ल  घालून करीत, यांनी आंदोलनात सामा य ते सामा य माणसाला जोडले 

होते वेळ संगी ते यांचे कपडे देखील धुवत१४१४१४१४ व यातून यांना व छतेचे मह व समजून सांगत. हे 
करताना यांनी कधीही पृ य-अ पृ य उ नीचता हा भेट केला नाही. तसेच ह े काम करताना यांना 
कधीही कमीपणा वाटला नाही. याव नच ते महा मा गांध चे स े अनुयायी होते हे दसून येते. तसेच 
सव जात मधील समानतेची भावना यां या अंगी दसून येते ही ेरणा यांना महा मा गांधी बरोबरच 
स यशोधक समाजा या कायातूनही िमळालेली होती१५१५१५१५    असे हणता येईल. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं----        

वरील िववेचनाव न असे हणता येईल क , भारता या वातं य आंदोलनातील १९४२ या 

ल ाचे वेगळे मह व िस  होते. याम ये नािशक िज ातील आंदोलनात दादासाहबे िबडकर यांनी 
आ दवासी भागात जाऊन सामा यात या सामा य माणसाला देश वातं यासाठी काम कर यास े रत 
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केले.ह ेकाम करत असताना वतःही वेळ संगी तु ंगवास भोगला. तु ंगाम ये व तु ं गाबाहरे पडेल ते 
काम केले. शेवटपयत ि गत व सावजिनक जीवनात जातीभेद िवरिहत वग िवरिहत स यशोधक  त वे 
व गांधीज या भावातून जीवनभर देशसेवा केली. ४२ या ल ात कृितशील सहभाग घेऊन भारताला 
वातं य िमळवून दे यात मोलाचे योगदान दले. 

    

सदंभसदंभसदंभसदंभ---- टपाटपाटपाटपा        

१.   बोडके एस.,( २०१८), सोस फॉर िह टरी ऑफ द डम मूवमट कुइट इंिडया मूवमट िवथ 

पेशल रेफेरस टु नािशक िडि ट कोि फडशल 

रीपोट,होमिडपाटमट( पेशल),रिज,एस.डी./७२४६. द.०१.१०.१९४२.     

२.  धारणकर सरल,.(२००६),आ दवासी सेवक दादा िबडकर डांग सेवा मंडळ, नािशक, थम 

आवृ ी, पृ. .१. 

३.  क ा,पृ. .१. 

४.  क ा,पृ. .५. 

५.  क ा,पृ. .७. 

६. काळे,एम. ही., (२००८),(अनु), भारताचा वातं य संघष, के. सागर पि लकेशन, पुणे, तृतीय 

आवृ ी, पृ.  ५२७. 

७. बोडके एस,उपरो ,कोि फडशल रीपोट, होम 

िडपाटमट पेशल,रिज,एस.डी./४३७०. द.२३.१०.१९४२ 
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१०. टीप-१९३७ म ये िमस.जे.एल.लथम या ७५ वष य मिहलेने बागलाण तालु यात मोफत िश ण 

व आरो याचे काम सु  केले.१९३७ या दु काळात ितने मोफत धा य व औषध या प रसरातील 
नाग रकांना पुरवली अ या या  िमशनरीबाईने व दादासाहबे बीडकर यांनी २३. जून १९३७ 
म ये आ दवािस साठी डांग प रसरातडांगसेवा मंडळाची थापना केली. या प रसरात पहीले 
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व ती ह सु  केले. यावेळी संथे या अ य  लथम व से ट र दादासाहबे बीडकर 

होते.(एच.पी.टी. आट आिण आर.वाय.के. साय स महािव ाल,नािशक, िहरक महो सव १९१४-

१९८४ मृित ंथ, थमावृ ी, १९८५ पृ. . १७३,१८५.) 

११.  धारणकर सरल, उपरो , पृ. .२८. 

१२.  क ा, पृ. .२८. 

१३.  क ा, पृ. .२९. 

१४. क ा, पृ. .१९. 

१५. टीप. दादासाहबे पु यात असताना स यशोधक समा या या कायात ते िहरी रने भाग घेत. 

स यशोधक समा या या मेळा ात ते हातात भाला, घुंग , काठी, आिण म अ या वेशात 

िमरवत असत. (धारणकर सरल., (२०१२), दादासाहबे िबडकर वसा आ दवासी सेवेचा, राजहसं 

काशन िलिमटेड, पुणे, थमावृ ी, पृ. . १९). 
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WORKERS MOVEMENT 

 

Mr. Udhav Kalu Kudase 

Department of History 

M.S.G. College, Malegaon Camp, Malegaon (Nashik) 

 

INTRODUCTION 

After 1920 there was a great interest in Marxist and socialist thinking which strengthened 

the labour movement. After 1860, there was an increased pace of industrialization. Earlier the 

British did not encourage new industries because they were out to protect British industries. They 

had always given the top priority to safeguard the interest of capitalist class of England but despite 

all adverse circumstance a number of industries like cotton cloth, paper, mining, tea, Indigo, juice, 

and railways continued to develop albeit slowly some specific cities were developing as the 

industrial centres; naturally the number of industrial workers in India was also increasing Reasons 

for formation of working class. 

 

COMMENCEMENT OF RAILWAYS IN INDIA 

As the industrial Revolution progressed in England, so did the need for raw materials. This 

raw material was very cheaply available in India. As it was being manufactured in different parts 

of India, the British needed railways to collect it and send it to England. This was discussed during 

the time of lord Dalhousie as a necessity for the industrial policy of England and allowed the 

construction of new railway lined in India. It was a great revolution in the field of transportation. 

The first railway line from Mumbai to Thane was started in 1853. The railway line would be very 

lucrative for the company to do business in a short period of time the work of laying railway line 

started in many parts of Indi. Thousands of workers were needed for the construction of railway 

stations etc.  
 

RISING DEMAND FOR COAL 

  The train started. The locomotive of the train was running on steam and coal was needed to 

make this steam. The spirit of the industrial revolution is steam in fact, the industrial Revolution 

was based entirely on the steam. Coal was used to make steam in all places  like Madhya Pradesh 

an Bihar. As the industry grew, so did the demand for coal. Thousands of workers were needed 

during this period to complete it, which created the working class. 
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THE CIVIL WAR IN AMERICA 

  At a time when the industrial revolution was in full swing in England there was a sudden 

crisis in England. The American colony of England started the war of independence against 

England – cotton as raw material from America in England But with the outbreak of the civil war, 

England’s agricultural industry came to a standstill. Because the cotton they needed stopped 

coming from America. To meet this need, the British government encouraged cotton cultivation in 

India the ginning press was created the process the finished cotton in India for this, the working 

class was needed.  
 

COMMENCEMENT OF TEXTILE AND HEMP MILLS IN INDIA 

The industrial revolution also affected India. the first textile mill in Mumbai was started in 

1854 as the traders here saw that wish the help of machines it was possible to produce cloth in less 

labour and time. Temp mills were started in Calcutta  in the same year as hemp was being 

produced in large Quantities in Bengal.  
 

START OF VARIOUS FACTORIES 

 As agriculture the main occupation in India, there was a lot of livestock here. The 

handicraft and home industries have been ground since ancient times. But during the industrial 

period it took on a mechanical form. In the 1869 Ad, the government set up factories based on the  

leather industry. The leather industry developed further in the cities of Kanpur & Agra in Uttar 

Pradesh. In 1913 as iron and steel factory was started at fata Nagar. This factory needed a large 

number of workers 

 

PROBLEMS CREATED BY WORKERS 

The increase in the working class to the extent of industrial development in India created 

many problems for the workers-  

1)  Low pay – In most factories workers had to work for very low wages. This salary is not 

enough for their livelihood. 

2)  Working hours – There was no fixed working hours for the workers.In most of the 

factories 12 to14hours work was done.  

3)  Child Labour – Many factories would recruit child labour. He also used to work as a big 

labourer but he was paid less as a child labourer.  
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4)  Health and issue – There were no health facilities in the factory.Ventilation facilities were 

inadequate in many factories. It affected the health of the workers. As a result, the  

incidence of diseases among the mill workers was high. 

5) Loot from contractors – During the period many contractors were created for recruitment. 

These contractors would provide low- wage labour to the manufacturers. The contractors 

used to loot a lot of many while getting wages from the workers and they used to rely on 

their salaries.  

6)  The question of accommodation – The workers could not be accommodated in the factory 

premises. As a result, they build huts near the factory. This created a new problem of 

slums. Some workers lived in their own homes but their homes were far away so it is very 

hectic for them to come and go.  

 

THE BEGINNING OF THE LABOUR MOVEMENT 

The rise of the labour movement in India was generally towards the end of the 19
th
 century. 

The industrial revolution enriched the society on the one hand and the working class on the other. 

On the one hand, and the affluent class of factory workers was created and on the other hand these 

factories were financially cursed for the workers. As a large number of workers began to exploited, 

the labour movement started. The credit for the labour movement goes to Narayan Meghaji 

Lokhande a labour leader form Mumbai. He raised the issue of workers with the help of Mahatma 

Jyotiba Phule the leader of Satyashodhak Movement. Since Lokhande himself worked in the mill 

he saw first hand how the textile mill workers were exploited. Lokhande broke the news of the 

workers in the newspaper Dinbandhu. He wrote many articles form the ‘Dinbandhu’’ and 

demanded that the lives of he workers should be improved and their exploitation should be 

stopped. But when he realized that it was of little use, he organized a trade union called the 

Bombay mill trades association. As it is considered to be the first trade union in India Narayan 

Meghaji Lokhande refers to as the father of trade unions. 

 

DISINTEREST FOR LABOUR WELFARE 

Though the industrial labour force increased, neither government nor the industrialists were 

bothered with their plight. Indian labour was illiterate and unorganised so no one was interested in 

their welfare. They were treated very badly, there were no fixed working hours, wages were low 

and they had no job security. Efforts by social organization to alleviate their plight were few and 
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marginal and many loopholes; existed in the labour laws enacted by the government; hence these 

laws could not give any protection to the workers. 
 

AWAKENING IN THE LABOUR FORCE 

There was gradual awakening in the labour force after 1918. After the first world war was 

over, economy in India is suffered, dearness increased and unemployment soared. There were a 

spate of strikes and labour started getting united and organised. On 31th October, 1920 the ‘’ All 

India Trade Union Congress’’(AITUC) was established.  

 

LABOUR UNION OF COMMUNISTS 

The communists party play an important role in organising labour in Bombay , Calcutta, 

Kanpur and other cities. Between 1927 to 1929 there were a spate of strikes- with their activities 

the workers class was awakened; during 1927 to 1929 there was once again a spate of strikes.  

           In 1928 there were 203 strikes. Over five lakhs workers struck work. In Bombay the 

communist labour union conducted a strike of 1.5 lakhs textile workers that lasted over five 

months in 1929 in which railway workers also took part. Jute workers in Bengal also declared a 

general strike in Kharagpur the railway workers demanded increased wages and went on strike for 

two months.  
 

VARIOUS LABOUR UNIONS 

Many unions like ‘’Indian National Trade Union federation, “ Red Flag Trade Union 

Federation” etc. In addition to all India Trade Union Congress(AITUC) had Risen. After 1934 

There were again many strikes in jute, textile and  railways. In may 1947 , ‘’ The Indian National 

Trade Union Congress (INTUC) was formed. 

 

OBJECTIVES:- 

1)  To regulate terms and conditions of employment. 

2)  To improve the working conditions at work place. 

3)  To raise the living standards of workers. 

4)  To protect the workers by exploitation of management. 

5)  To help in maintenance of discipline of organisation. 

6)  To ensure the proper implementation of personnel and welfare policies. 
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CONCLUSION: 

The workers in India consists of about 487 million workers. The second largest after China. 

India has numerous labour laws such as those prohibiting discrimination and child labour, those 

that aim to guarantee fair and human conditions of work, those that provide social security, 

minimum wage, right to organise, form trade unions and enforce collective bargaining. India is 

considered to be a highly regulated and most rigid labour law countries in the world. They need to 

be flexible for their proper implementation and should be reviewed from time to time keeping in 

tune with the labour and economy’s dynamics. 
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नािशक िज ातीलनािशक िज ातीलनािशक िज ातीलनािशक िज ातील    आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    भागातभागातभागातभागात    िश णिश णिश णिश ण    चळवळीच े णते ेचळवळीच े णते ेचळवळीच े णते ेचळवळीच े णते े    ----                                     
    कमवीर कमवीर कमवीर कमवीर दादासाहबे िबडकरदादासाहबे िबडकरदादासाहबे िबडकरदादासाहबे िबडकर 

 

ाााा. . . . दनशे दौलत हळदेदनशे दौलत हळदेदनशे दौलत हळदेदनशे दौलत हळदे 
डॉ. िवजय िबडकर महािव ालय, 

अभोणा, ता. कळवण िज. नािशक. 
 

          भारतात वेगवेग या भागात ाचीन आ दम जमाती आहते यांना आ दवासी हणून ओळखले 
जाते. या समाजाची लोकसं या रा यानुसार वेगवेगळी असून काही रा यांम ये याचे माण 50% पे ा 
जा त आह.े तर काही ठकाणी फारच कमी आह,े यात 50% पे ा जा त आ दवासी लोकसं या असलेले 
रा य हणजे मेघालय, िमझोराम, नागालँड, अ णाचल देश ह े होय. तसेच क शािसत देशातही 
आ दवासी समाज मो ा माणात आढळून येतो. 
          महारा ाचा िवचार करता 11% आ दवासी समाज महारा ात असून यात धुळे, ठाणे, नािशक, 

नंदरुबार, गडिचरोली िह िज ह ेआ दवासी ब ल िज ह ेआहते. या आ दवासी समाजा या उ तीसाठी 
शासन तरावर मो ा माणावर य  केले जातात यात आ दवासी िवकास िवभाग, समाजक याण 
िवभाग, आ दवासी सहकार िवकास महामंडळ यांची िन मती झालेली दसून येते. आ दवासी समाजा या 
िवकासासाठी करोडो पये खच होऊनही पािहजे तसा िवकास झालेला दसून येत नाही. भारतीय 
वातं पूव व वातं यानंतर या काळात िविवध राजक य प ांनी आ दवासी समाजाचा उपयोग फ  

आप या फाय ासाठी क न घेत याने आजही दगुम भागात दळणवणा या सुिवधा व िश णा या 
सुिवधा आ दवासी समाजापयत पोहोचव यास शासनाला पूण यश िमळालेले दसून येत नाही. 
          असे असले तरी वातं यपूव व वातं यानंतर या काळात आ दवासी समाजासाठी झटणारे, 

यां या िवकासासाठी य  करणारे नेतृ व उदयास आलेले दसून येते. यामागील खरे योगदान अथवा 
य  याचा िवचार होणे आव यक आह ेअथवा गरजेचे आह.े 

         आ दवासी समाजाला मु य वाहात आण यासाठी यांनी आपले सव व अपण केले व यां या 
कायाची महारा ातील जनतेने दखल घेतली, इितहासात या कायाला तोड नाही असे नािशक िज ात 
काम करणारे िवशेषतः पेठ, सुरगाणा, कळवण, दडोरी व बागलाण या भागात आ दवासी समाजाला 
अंधारातून काशाकडे नेणारे थोर वातं यसेनानी, समाजसेवक व िश ण ेमी कमवीर द ा य 
म हारराव िबडकर हणजेच दादासाहबे िबडकर ह ेहोय. 
         सु वातीला यांचा जीवनपट पाहता प रि थतीवर मात करत व प रि थतीशी दोन हात करत 
आप या िव ाथ  दशेत वातं य चळवळीत यांनी वतःला झोकून दले. याच चळवळीत यांना अनेक 
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थोरा मोठयांचा सहवास लाभला. यात िवनोबा भावे, साने गु जी यां या सहवासामुळे यां या 
िवचारांची छाप कमवीर दादासाहबेांवर पडली. वातं यपूव काळात यांना अनेकवेळा तु ंगवासही 
भोगावा लागला तरीही ते डगमगले नाही अथवा आप या िवचारापासून बाजूला गेले नाही. ते महा मा 
गांधी, िवनोबा भावे, साने गु जी यां या िवचाराने े रत झालेले अस याने ठरवलेले येय बाजूला केले 
नाही. 
          स न स पु षांची जीवन जग याची रीतच िनराळी असते. वतः या वाथा पे ा दसु यासाठी 
देह िझजिव यात यांना िवल ण आनंद वाटतो असेच एक महान स पु ष हणजेच थोर देशभ , 

वातं यसेनानी, माजी आमदार कमवीर दादासाहेब िबडकर होय. यां या सामािजक कायाब ल 
महारा  शासनाने दिलत िम , आ दवासी सेवक, सारडा ित ानचा नं दनी, पुणे िव ापीठाचा 
जीवनसाधना गौरव, नािशक महापािलकेचा नािशक भूषण इ यादी पुर कारांनी यांना स मािनत केलेले 
आह.े  
           रा िपता महा मा गांधी, िवनोबा भावे, साने गु जी यां या िवचारांचा वारसा घेऊन कमवीर 
दादासाहबेांनी वतःला समाज सेवेत झोकून दले, याकाळी यांना अनेक लोकांचा सहवास लाभला 
यात - महा मा गांधी, िवनोबा भावे, ठ रबा पा, व लभभाई पटेल, माजी पंत धान मोरारजी देसाई, 

आचाय कृपलानी, राजगोपालाचारी, कै. दयनाथ कंुज , कै. ढेबर भाई, शंकरराव देव, जगतराम दव,े 

वैकंुठभाई मेहता, गो वदभाई ॉफ, रामभाऊ कडेपुरकर, ंकटराव रणधीर, ीमती शशी बा ा, 
जय काश नारायण, मधु दंडवत,े मधु िलमये, वामनराव याद , दादासाहबे पोतनीस, यशवंतराव च हाण, 

भाऊसाहबे िहरे िमस.लेथम इ यादी राजक य व सामािजक े ातील लोकांचा सहवास यांना लाभला. 
         आ दवासी समाजाला मु य वाहात आण यासाठी, यां यात जागृती हावी आिण िश णाची 
गंगा यां या दारी नेऊन यांना िवकासा या वाहात आण यासाठी कमवीर दादासाहबेांनी य  केले 
आिण यासाठी ‘डांग सेवा मंडळ’ या सं थेची 23 जून 1937 म ये थापना केली. आ दवासी समाजा या 
िवकासा या इितहासात डांग सेवा मंडळ हणजे एक सोनेरी पानच जोडले गेले. 1937 पूव चे 
आ दवास चे जीवन आिण आज एकिवसा ा शतकातील आ दवास चे जीवन यात आमूला  बदल घडून 
आला आह.े वातं य आिण पारतं या या काळात हणजेच 1946 ते 1952 या दर यान यांनी मंुबई 
िवधानसभेवर बागलाणचे पिहले आमदार हणून ितिनिध व केले आिण राजकारणातही आपला ठसा 
उमटवला. यावेळी िविधमंडळात यांनी आ दवास या सम या सोडिव यासाठी तसेच यांना याय 
िमळवून दे यासाठी कायदेिवषयक य  केले; कारण यांनी आ दवास चे जीवन जवळून पािहले होते. 
या काळी वासासाठी कोणतीही साधने नसताना जंगल भागातून 30 ते 40 कलोमीटर पायी वास 

क न ते यां या व तीत रािहले, तसेच वातं य चळवळी या काळात आ दवासी समाजाची प रि थती 
यांनी जवळून पािहली. आ दवास चे खरे प यांना यावेळी दसले आिण यांनी भारतातील 
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आ दवासी समाज कसा वनवासी झाला हे य  अनुभवले. 
          हा आ दवासी समाज अ ानी, अिशि त, अंध ाळू व पारंपा रक िवचारांमुळे मागास रािहलेला 
आह,े िवकासापासून वंिचत रािहलेला आहे, यांचे िवचार रानटी आहते, हा समाज आपली जग याची 
चाकोरी सहजासहजी सोडत नाही अशा या प रि थतीचा िवचार करता या समाजाला िश णा िशवाय 
तरणोपाय नाही ह े कमवीर दादासाहबे िबडकर यांनी ओळखले. याकाळी िश ण फ  शहरापुरते 
मया दत होते. ामीण व आ दवासी भाग यापासून बाजूला होता, वंिचत होता. यांना ख  या अथाने 

वाहात आणणे ह े येय डो यासमोर ठेऊन अनेक अनाथ, दिलत, आ दवासी मुलांसाठी डांग सेवा मंडळ 
सं थे या मा यमातून  वसितगृह ेसु  केलीत. याकाळी पैसा उपल ध नसताना वतः या घरातून पैसा 
खच क न यां या िश णाची व था कमवीर दादासाहबे िबडकर यांनी केली. या आ दवासी समाजात 
याप रि थतीत काम करणे हहेी एका अथाने आ हानच होते. ते पेल याचे आिण यश वीपणे पूण 

कर याचे मह वाचे काम यांनी डांग सेवा मंडळ या सं थे या मा यमातून केले.  
         कमवीर दादासाहबे िबडकर जरी आमदार हणून राजकारणात स य होते तरी राजकारणापे ा 
समाजकारणातच ते जा त रमले. कारण “ग रबात या गरीब समाजात जाऊन काय करा” असा महा मा 
गांध चा आदेश यांनी िशरसावं  मानला आिण आपलं काय आ दवासी भाग हीच कमभूमी  हणून 
आ दवास या उ थानाचा िवडा उचलला. यांनी केले या कायाचा िवचार करता यांचे काय इतके मोठे / 
अगाध आहे क  आपण याचा िवचारच क  शकत नाही.  
          डांग भागातील आ दवासी बांधवां या उ कषा त ांती घडवून आणणारे ांितकारी, वातं य 
सं ामात जीवाची पवा न करणारा एक वातं य सेनानी, आ दवासी भागात िश णाचा िवकास क न 
आ दवासी समाजाला वाहात आण यासाठी धडपडणारा िश ण ेमी, याचबरोबर राजकारणापासून 
काही अंतर दरू रा न समाजाची िन वाथ  सेवा करणारा समाजसेवक अशी ओळख महारा भर झाले या 
व एक आगळे वेगळे ि म व हणून कमवीर दादासाहबे िबडकर यांचाकडे पािहलं जातं. 
         डांग सेवा मंडळ या शै िणक सं थे या मा यमातून आ दवासी बांधवां या झोपडी - झोपडीत 

ानाचा नंदादीप पेटवणारे कमवीर दादासाहबे िबडकर यांचे काय शेवट या ासापयत अ ाहतपणे 
चालू होते, वतःपे ा दसु यांसाठी देह िझजिवणारा हा वासी आयु यभर उपेि त, दलुि त, वंिचत 
समाजाची िनखळ सेवा करीत रािहला. यां या कायामुळेच डांग सेवा मंडळ या सं थेला मानाचा असा 
““““उ कृ  सं थाउ कृ  सं थाउ कृ  सं थाउ कृ  सं था”””” हा पुर कार महारा  शासनाकडून िमळाला.    यांनी या काळात अनुभवातून जे पािहले 
ते यां या ंथ पात समाजासमोर आलेले दसून येते. यात महारा ातील आ दवास ची आ थक व महारा ातील आ दवास ची आ थक व महारा ातील आ दवास ची आ थक व महारा ातील आ दवास ची आ थक व 
सामािजक पाहणीसामािजक पाहणीसामािजक पाहणीसामािजक पाहणी आिण गाधंीज च ेअथशागाधंीज च ेअथशागाधंीज च ेअथशागाधंीज च ेअथशा  ह ेदोन ंथ याचाच प रपाक आहते.  
           आ दवास या िवकासाला िश णाची जोड िमळा याने याला गती िमळाली आिण समाज 
प रवतन, राजकारण, नोक या, उ ोग- वसाय, मिहलांची गती या सव े ात होणारी आ दवासी 
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समाजाची गती हीच खरी कमवीर दादासाहबे िबडकर यां या कायाची पावती हणावी लागेल. अशा 
या कतृ ववान व असामा य ची आठवण सतत या भागात गे यानंतर तेथील वातावरण, प रि थती 
व शै िणक िवकास पाहता येते ह े यां या कायाचे व समाजसेवेचे आिण शै िणक े ातील योगदानचे 
फिलत आह ेअसे हणावे लागेल. 
          िवशेष हणजे या डांग सेवा मंडळ सं थे या मा यमातून ये  वातं य सेनानी, ऋिषतु य जीवन 
जगणारे असे कमवीर दादासाहबे िबडकर यां या समाज सेवेचा व िश ण साराचा वारसा असाच पुढे 
चालू ठेव यासाठी कमवीर डॉ. िवजयजी िबडकर व सं थे या अ य ा आदरणीय हमेलताताई िबडकर 
यांनी तसाच पुढे चालू ठेवून आपले सपंूण आयु य आ दवासी भागातील समाजाची शै िणक सेवा व 
आरो य सेवा कर यातच खच  घातले. आजही कमवीर दादासाहबे िबडकर व कमवीर डॉ. िवजय िबडकर 
यां या नंतर या कायाची व समाजसेवेची धुरा वतः अ य ा आदरणीय हमेलताताई िबडकर व माननीय 
सिचव सौ. मृणालताई जोशी यांनी आप या खां ावर घेऊन अहोरा  प र म घेत समथपणे ते पार 
पाडत आह ेयाचा आ हाला रा त अिभमान आह.े यां या सोबतीला डांग सेवा मंडळातील इतर संचालक 
मंडळ ह ेसु ा काय करतांना दसून येते. 
          आ हांला अशा या महान िवभूत या अथवा या छ  छायेखाली आ दवासी भागात काम 
कर याची / सेवा कर याची संधी िमळाली ह ेआमचे भा य समजतो, न ह ेतर आ ही वतःला यामुळे 
भा यवान समजतो. 
         जय हद ! 
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