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महात मा  ाांधीनी असहकार आांदोलनानांार ि्.स.१९३० मध् ये दसु-या व यापक क एक आांदोलणाला 
प्रारांग केला ाे आांदोलण सभानयकायदेगां  आांदोलन म हणून प्रशसध् द आहे. २९ डडसेंबर १९२८ ला पक ां. 
मोाीलाल नेहरु याांच या अध् यक्षाेखाली क ांगे्रसि े ४३ ाे अचधाेिन कलकत ाा येथे गरले त याा एक 

ार्ााच या आा म हणज े३१ डडसेंबर १९२९ पक यां ासाहाीि ेस ाराज य सरकारने ददले नाही ार सभानय 

कायदेगां ािा कायाक्रम हााी घेाून कायदेगां ािी िळाळ िालू करााी असा ठराा पक ास झाला. २ 

जानेाारी १९३० ला क ांगे्रस कायाकारीणीिी बैठक घेाून त याा महात मा  ाांधीांना सभानय कायदे गां  

िहाळीिा कायाक्रम हनजचिा करण यािा अचधकार देण यासांबांधी ठराा एकमााने पक ास झाला १ आणण ३० 

जानेाारी १९३० ला महात मा  ाांधीनी सभानय कायदेगां  िळाळीिी घोर्ना केली.२ 

 सभानय कायदेगां  िहाळीच या अांा ाा महात मा  ाांधी शमठािा सत याग्रह करण यासाठी दाांडी 
याञलेा हनघाले. आपक ण अांहाम युध् दाार जाा असून स ाााांत्र जोपक यां शमळा नाही ाोपक यां साबरमाी 
आश्रमाला पक राणार नाही. अिी त याांनी प्रहाज्ञा केली.३ १२ मािा १९३० रोजी महात मा  ाांधीांनी आपक ल् या 
७८ सहका-याबरोबर साबरमाीारुन आपक ल् या प्रशसध् द दाांडी यात्रिेा श्री णेिा केला.४ त याा 

महाराष ट्रााील १३ स ाााांत्रसैहनकापक ैकी िांद्रपक ूर जजल् हयााील मूल या  ााि े  जाननराा  व हाणकर 

सहगा ी झाले होाे.५ मुख य पक ुढा-याांना अटक करण याा आल् यानांार िळाळ ात ाहनष ठ क ांगे्रसच या 
कायाकाायाांनी पक ुढे िालू ठेााी असा आदेि त याांना देण याा आला होाा ६. शमठािा सत याग्रह हा स ाााांत्र 
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िळाळीिा  प्रहाकात मक लढा होाो. ६ एभप्रल १९३० रोजी सकाळी  ाांधीजी सहका-यासोबा समुद्राा 

स नानाला उारले ा शमठ उिलून कायदेगां  केला या त याांच या क्रााीमुळेि देिगराा कायदेगां ािा लढा 
सुरु झाला.७ म.  ाांधीनी गाराीय जसत्रयाांना १० एभप्रल १९३० च या यां  डांडडया च या लेखााून भपक केटीां  ा 

सुा कााण याि े काया हााी घेण यािी भानांाी केली. त यामुळेि जसत्रया गाराीय स ाााांत्र आांदोलनाा 

सहगा ी झाल् या.८ 

 सांपक ूणा गारााा शगन न शगन न दठकाणी सरकारी कायदेगां  करण याा येउ ला ले.  सरकार 

कायदे मोडणा-याांना ाुरुां  ाा डाांबा होाे.  ारीदेखील जनाा सरकारि ेकायदे मोडण यास शगा नव हाी. 
१९२० च या मानाने १९३० मधील सत याग्रहािी सांख या अनेक पक टीने ााढली.९ गाराााील साा क ांगे्रस 

सशमत या युध् दमांडळाच या स ारुपक ाा पक राााीा झाल् या होत या. िांग्रजाांिी लढल् या  ेलेले हे एक 

अदहांसात मक युध् द होाे.  ना पक ूर युध् दमांडळाि ेअध् यक्षपक द नरकेसरी अभ यांकर याांना देण याा आले.१० 

िांद्रपक ूर जजल् हयाला देखील या कायदेगां ाच या लढयाने प्रगाभाा केले. 

 िांद्रपक ूरला सुध् दा िाांदा ाालुका क ांगे्रस कमेटी हनमााण करण याा आली त याि े सुत्रधार मा.सा. 
कन नमाार होाे. अध् यक्ष बाबा पक ाटील दीक्षीा ार बाजीराा फुलझलेे हे दसुरे सचिा असून या 
युध् दमांडळाि े कायाालय जैन मांददराच या माडीार होाे.११ लाहोर क ांगे्रस अचधाेिनाला सेठ खिुालिांद 

खजाांिी, ज दीिराा साळाे ा लालशमय  ठेकेदार हे उपक जसथा राहून िांद्रपक ूरला पक राल् यानांार त याांनी 
िांद्रपक ूर जजल् हयाा कायदेगां  िळाळीच या ात ााच या प्रसाराि े काया हााी घेाले.  त याांच या सोबाीला 
मा.सा. कन नमाार,हनलकां ठराा देााळे, बाजीराा फुलझलेे ा बाबा पक ाटील ददक्षीा याांनी देखल 

प्रिारकायााा गा  घेाला.१२ त याच या प्रिार कायाामुळे या कालााधीा महात मा  ाांधीच या अकरा 
मा ण याि े स ार अख या िांद्रपक ूर जजल् हयागर ऐकाायास येा होाे. ार पक ां. बाल ोंभाांद हााारीच या 
नेाुत ााखाली सांपक ूणा िांद्रपक ूर जजल् हयाा सत याग्रह िळाळीला जोम िढला होाो.१३ 

 शमठाच या सत याग्रहाने ब्रिटीि िासनाला जबरदस ा धक का बसला.  सरकारने िळाळ दडपक ून 

टाकण यासाठी दमन मा ाािा अालांब केला.   ाांधीजी ा त याांच या सहका-याांना अटक करण याा आली. 
पक ण दडपक िाहीमुळे लोक अचधक खाळले त यामुळे िळाळीला अचधक  ाी प्राप ा झली.१४   ाांधीजीच या 
अटकेिी प्रहाक्रक्रया िांद्रपक ूर जजल् हयाा उमटली िांद्रपक ूरााील  ाांधी िौकाा क गे्रस कायाकत याांनी सगा 
घेाून िांग्रज सरकारिा कडक हनर्ेध केला.१५ 



 

प्रा. डॉ. कैलास रामचदं्र भांडारकर                                         3P a g e  

 

 सरकारच या दडपक िाहीला क ांग्रसने कृाी करुन ाोंड ददले.  प्राांहाक आणण जजल् हा क गे्रस 

कमेटया बरखास ा करुन त याऐाजी युध् द मांडळािी स थापक ना करण याा आली.१६ 

 ६ एभप्रलला जेव हा  ाांधीजीांनी दाांडी येथे शमठ कायादागां  केल् यानांार मध् यप्राांा ा ा-हाडाा या 
िळाळीिी सुरुााा झली. ा-हाडि ेनेत़त ा ाीर ाामनराा जोिी ार ना पक ूरि ेनते़त ा पक ूनमिांद राका 
याांिकेड ेहोाे.१७ 

 िांद्रपक ूरला देखील िाांदा युध् दा मांडळ हनमााण करण याा आले. त याांि ेसूत्रधार मा.सा. कन नमाार 

ार अध् यक्ष बाबा पक ाटील ददक्षीा होाे.१८ 

धारासना सत् याग्रहाहा  चदं्रपूर जिल् हयाचा सहभाग - 

 ६ एभप्रल १९३० रोजी दाांडी येथे शमठािा कायदा मोडल् यापक ासून देिगराा कायदेगां ाला सुरुााा 

झाली.   ुजराामधील सूरा जजल् हयााील धारासना येथे शमठािा सत याग्रह करण याा आला.  त या 
सत याग्रहाला सरोजीनी नायडूांि ेनेत़त ा लागले होाे.  येथील सत याग्रहीांार लाठयाांि ेार झाले. सत याग्रही 
घायाळ होाून पक डले. पक रांा ु प्रहाकाराकरीाा कुणही हाा ार केला नाही.१९  या सत याग्रहाा गा  

घेण यासाठी िांद्रपक ूर युध् दमांडळाने 3 लोकाांिी एक ाकुडी पक ाठभाण याि े ठरभाले.  त याा ज दीिराा 

साळा,े के.टी. व हाणकर ा राजेच ारराा देिमुख याांिा समााेि होाा.२० सत याग्रहीांना हनरोपक  देण यासाठी 
एक भािाल शमराणूक काढण याा आली या शमराणूकीच या अग्रगा ी ाीनही सत याग्रही  णाेिाा ा 

हााा हारां ी झेंड े धरुन िााला होाे.  या शमराणूकीा ग ााीप्रसाद शमश्र, खिुालिांद खजाांिी, 
कन नमाार,  ोंभाांदराा याज्ञज्ञक ा िांद्रपक ूर जजल् हायााील खेडयापक ाडयााील लोक सहगा ी झाले या 
शमराणूकीाल जनसमुदाय – 

महात मा  ाांधी की ग यारह िाे 
अमल म ेलाकर ददखाना हो ो/ 
ाुझ े शसाम र प्रजा के आ े 

यह शसस अपक ना झुकाना हो ा// 

हे  ीा  ाा होाे. ार श्रीमाी  ोभपक काबाई कन नमाार श्रीमाी याज्ञज्ञक “बांधनुो 

महात मा  ाांधीांिा िसारा एका प्रेमािा ” 
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हे  ीा  ाा रस ाा पक दाक्राांा करा होत या. मधेमध् ये महात मा  ाांधी की जय अिा घोर्णा केल् या जाानू 

या शमराणुकीि ेपक ुढे एका गव य सगेा रुपक ाांार झाले. त या सगेि ेअध् यक्ष िांद्रपक ूर जजल् हा युध् द मांडळाि े

अध् यक्ष बाबा पक ाटील ददक्षीा (बाबा पक ाटील उफा  िालीग्राम दीक्षीा) याांना नेमण याा आले. या सगाे 

सत याग्रहीांना धारासना सायाग्रसाठी एकब्रत्रा जनसमुदायाने हनरोपक  ददला. त यााेळी सत याग्रही 
ज दीिराा साठाे म हणाले, गारााच या स ाााांत्र लढयाा आम ही िांद्रपक ूर जजल् हयाला पक दहल् या राां ेा 

ठेाू.२१ ज या ददािी ज दीिराा साळाे धारासना सत याग्रहास जाण यास हनघाले त याि ददािी त याांच या 
नाजाा मुलाच या नामकरण भाधीिा कायाक्रम होाा.  ारीही त याांनी देिप्रेमापक ोटी त याकड ेदलुाक्ष केले 

आणण ाुकडीसोबा सत याग्रहास रााना झाले. ाेव हा ाानाजीच या कायाािी आठाण जनसमुदायाला 
झली ा त याांनी त याि क्षणी ज दीिराा साठाे याांना ाानाजी (शसांह ड) ही उपक ाधी ददली.२२ (ाानाजीने 
मुलाि े लग न समोर असून देखील कोंढाणा क्रकल् ल् याार स ाारी केली होाी) िांद्रपक ूरकर सत याग्रहीांिी 
ाुकडी ना पक ूर येथनू सहस त्रबुध् दे याांच या नेत़त ााखाली धारासनाला जाणा-या ाुकडीा सहगा ी झाले.२३ 

ठरलेल् या कायाक्रमानुसार ही ाुकडी धारासनाला रााना झाली पक ण रेल् ा े ाडी गुसााळ येथे पक ाहोिााि 

सरकारने त याांना अडभाले ा त यानांार त याांना मोटारीने जळ ााला पक ाहोिभाण याा आले.  ाेथे 

त याांच याार खटले गरण याा आले. िांद्रपक ूरच या ज दीिराा साळाे, राजेच ारराा देिमुख ा के.टी. 
 व हाणकर याांच या १४३ ई.पक ी. कोड लााून खटले िालभाण याा आले. त याा साळाेंना सोडपक ाि 

मदहन याांिी,२४ के.टी. व हाणकराांना सहा मदहन याांिी२५ ार राजेच ारराा देिमुखाांना सहा मदहन यािी 
सक ा मजुरीिी शिक्षा झाली. त याांना धळेु येथील ाुरुां  ाा ठेाण याा आले. पक ुढे साळाे ा देिमुख याांना 
येरााडा जेलमध् ये पक ाठभाण याा आले ार प्रकृाी ठीक नसल् यामुळे  व हाणकराांना धळेुच या ाुरुां  ााि 

राहााे ला ले.२६ 

विल पाले य थ ल सत् याग्रहाहा  चदं्रपूरचा सहभाग – 

 अिाि प्रकारिा सत याग्रह मुांबईच या उपक न राा भालेपक ाले या दठकाणी घडून आला.  ाांधीजीांना 
कायाकत याांनी त या सत याग्रहाि े उद्घाटन करण यािी भानांाी केली. ाेव हा  ाांधीजीांनी मुबांईि े प्रथम 

डडक टेटर म हणून ाध् ायािे जमनालाल बजाज याांिी हनयुक ाी केली.२७ या सत याग्रहासाठी महाराष ट्रााील 

ब-याि जजल् हयााील सत याग्रही ५ एभप्रललाि येाून होाे. 6 एभप्रलला समुद्रााून पक ाणी आणून ा े

शसमेंटच या कुां डयाा आटाून शमठ ायार करण याा आले. यााेळी जमनालाल बजाज, 
मिरुााला,के.एम.नरीमन याांना अटक करुन दोन ार्ाािी शिक्षा देण याा आली.२८ या शमठ सत याग्रहाा 
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गा  घेण यासाठी िांद्रपक ूर जजल् हयााून पक ां. बाल ोभाांद हााारी याांनी गाई पक ैकन पक ाड ेलाार, जयराम 

शगााजी कुड े आणण गद्रााााीि े लक्ष मणराा बेलदार याांना पक ाठभाले.२९ या सत याग्रहाा गाई पक ेकन 

पक ाड ेलाार याांनी शमलटरी कॅम पक मध् ये क गे्रस बुलेदटन ााटपक  केले ा झेंडा रोाला त यामुळे िांग्रज 

सैहनकाांनी त याांना गयांकर मारले ा पक ोशलसाांच या स ााधीन केले.३० या िांद्रपक ूर जजल् हयााील हानही 
सत याग्रहीांार १३१ ा ११४ ि.पक ी. कोड च या अांा ाा खटले िालभाण याा आले ा त याांना शिक्षा देण याा 

आली. ज यााेळी त याांिी ाुरुां  ाासााून सुटका झाली ाेव हा पक ां. बाल ोभाांद हााारीांनी राजमल 

पक ु शलयाांच या घोडा ाडीार त याांिी शमराणूक काढून त याांि ेगव य स ारुपक ाा स ाा ा केले.३१ 

दहीहांडा सत् याग्रहाहा  चदं्रपूर जिल् हयाचा सहभाग – 

 भादगााला समुद्र क्रकनारा उपक लब ध नसल् याने समुद्रााील पक ाण याि ेशमठ कस ेायार कराा येईल 

हा प्रच न ाैदगीय नेत याांपक ुढे हनमााण झाला. ाेव हा ात कालीन क गे्रस पक ुढा-याांनी हा प्रच न ाे ळया मा ाान े

सोडभाला.३२  अकोला जजल् हयााील अकोट ाहशसलमध् ये ३-४ मैलाार खा-या पक ाण याच या भादहरी आहेा. 

ाेथील पक ाणी काढून ा ेआटाून शमठ ायार करण यािे सत याग्रह कें द्र हे ना भादगााकरीाा ठरभाण याा 

आले.  ना पक ूरहून सहस त्रबुध् दे याांच या हनातृ ााखाली एक ाुकडी 9 एभप्रल 1930 रोजी हनघाली. त याांनी 
दहीहाांडा येथील खा-या पक ाण याच या भादहरीूून पक ाणी आटाून १३ एप्रील १९३० रोजी शमठािा कायदे गां  

केला या सत याग्रहाा गा  घेण यासाठी िांद्रपक ूर कडून एक ाुकडी पक ाठभाण याा आली होाी. त याांनी 
ददहहाांडा येथे येाून सरकारिा कायदा गां  केला.३४ १३ एभप्रल १९३० रोजी पक ां. जााहरलाल नेहरु 

मध् येप्रदेि सादहत य सांमेलनासाठी येण यास िलाहाबाद जाळील छीक की रेल् ा े स थानकाार रेल् ाेमध् ये 

बसून जाा असााांना त याांना ब्रिटीि सरकारने अटक केली आणण नैनी येथील मध् यााी ाुरुां  ाा 

ठेाले.३५ त याांच या अटकेभारुध् द सांपक ूणा देिगराा हरााळ पक ाळण याा आली.३६  याि े पक डसाद िांद्रपक ूर 

जजल् हयााील प्रमुख न राा उमटून हरााळ पक ाळण याा आला.  या हरााळ प्रसां ी िांद्रपक ूरला मा.सा. 
कन नमाार याांना अटक करण याा येाून त याांना एक ार्ााच या करााासािी शिक्षा ा दांडही ठोठााण याा 

आले.  ासेि डडजसि्रक ट कौन सीलमधील नोकरीारुन देखील काढून टाकण याा आले.३७ 

 यापक ुढे दहीहाांडा येथनू ाालुक याच या दठकाणी पक ाणी आणून शमठ सत याग्रह झाले.३८ खिुालिांद्र 

खजाांिी,अांबादस पक टे्टााले आणण मनोहरशसां  याांनी दहीहाांडा येथनू आणलेल् या पक ाण याि ेिांद्रपक ूर येथील 

न र गानााील साााजहनक सगेा २७ एभप्रल १९३० रोजी शमठ ायार करण याा आले. या सगेला १००० 
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लोक उपक जसथा होाे प्रत येक शमठािी पक ुडी एक आण याला भाकण याा आली.३९ िांद्रपक ूरि े खिुालिांद 

खजाांिी ा महेिदास याांनी कोठारी ा ाोहो ाांा येथे शमठािा कायदा मोडला.४० 

 ददनाांक २८ एभप्रल १९३० रोजी िांद्रपक ूर येथील दटळक मैदानाार ना पक ूर प्राांाााील युध् द 

मांडळााफे सेठ खिुालिांद याांि ेअध् यक्षाेखाली सगा होाून दहीहाांडा येथनू आणलेल् या पक ाण याि े शमठ 

ायार करण याा आले. शमठािी जाहीर भाक्री करण याा आली ब-याि लोकाांना शमठ शमळू िकले नाही.४१ 

 ारोरा येथे हनळकां ठराा देााळे याांच या अध् यक्षाेखाली  ाांधी िौकाा सगा झाली त या सगाे 

ददहहाांडा येथनू आणलेल् या खा-या पक ाण याि ेशमठ ायार करण याा आले. ाीन शमठाि ेपक ुडके ९ रुपक याा 

भाकण याा आले.४२ 

 महात मा  ाांधीना ५ मे १९३० रोजी ब्रिटीि सरकारने अटक केली त या ददािी ारोरा ा मूल येथे 

राष ट्रीय ध् ाज हाााा धरुन शमराणूक काढण याा आली. मूल येथील ऑनररी मॅजजस टे्रट श्री कािीराा 

फडणाीस याांनी सगेि े अध् यक्षपक द गूर्भाले या सगेला ६०० लोक उपक जसथा होा. सगेा सरकारच या 
दडपक िाही धोरणािा हनर्ेध करण याा आला लोकाांना दारु ा पक रदेिी कापक डाार बदहष कार टाकण यािी 
भानांाी करण याा आली. ासेि खादीिा ाापक र करण याार गर देण याा आला. या सगेा ब-याि व यापक ा-
याांनी सहा मदहण याकरीा पक रदेिी कापक ड न भाकायि ेठरभाले. 

 अिा प्रकारे महात मा  ाांधीनी गारााला स ाााांत्र शमळाून देण यासाठी सुरु केलेलय शमठाच या 
सत याग्रहाा िांद्रपक ूर जजल् हयााील जनेाेने दहरदहरीने गा  घेाल् याि ेशसध् द होाे. 
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