शासन ननर्णय क्रमांक : अभयास-2116/(प्र.क्र.43/16) एसडी-4 निनांक 25.4.2016 अन्वये स्ापन करणयात आलेलया
समन्वय सनमतीचया निनांक 30.01.2020 रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुसतक सन 2020-21 या
शैक्षनरक ्वरा्णपासून ननरा्णररत करणयास मानयता िेणयात आली आहे.

B{Vhmg

इ्यत्ता बारावी

2020
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.
आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA App द्यारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या शीर्टक पृष्यावरील
Q.R.Code द्यारे डिडिरल पयाठ्यपुस्तक, त्या पयाठयासंबंडि्त असलेले अध््नअध्यापनयासयाठी उप्ुक्त दृक्-श्याव् सयाडित् उपलबि िोईल.

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे ४११ ००४.
्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक डनड््ट्ती व अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळयाकिे ्या पुस्तकयाचे सव्ट
िक्क रयाि्तील. ्या पुस्तकया्तील कोण्तयािी भयाग संचयालक, ्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक डनड््ट्ती
व अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ ्यांच्या लेखी परवयानगीडशवया् उद्िृ्त कर्तया ्ेणयार नयािी.

प्रथमावृत्ती : २०२०

लेखक
डॉ.गरेश राऊत

इन्तहास नवष्य सनम्ती
डॉ. सिानंि मोरे, अधयक्ष
डॉ. शुभांगना अत्े, सिसय
डॉ. सोमना् रोडे, सिसय
डॉ. नप्रया गोहाड, सिसय
डॉ. ननलनी ्वाघमारे, सिसय
डॉ. प्रशांत िेशमुख, सिसय
प्रा. शामा कुलकरणी, सिसय
gm¡. ्वरा्ण सरोिे, सिसय-सनच्व

इन्तहास अभ्यासगट सनम्ती
डॉ. नश्वानी नलमये
श्ी. ्वैजना् काळे
डॉ. रनंजय चौररी
प्रा. श्ीरर घुंडरे
श्ी. समीर मानकर
डॉ. रनाजी मासाळ
श्ी. कृषरा िेशमुख
डॉ. नसद्ा््ण जार्व
प्रा. अनुर् काळे
डॉ. मुशीर शेख

श्ी. संिीप डोईफोडे
श्ी. बाळासाहेब चा्वरे
डॉ. सनचन डेंगळे
श्ीमती. नश्वकनया किेरकर
डॉ. डी.पी.खराडे
डॉ. रा्वसाहेब शेळके
श्ी. मोहन शेटे
प्रा. अश््वनी बेडगे
प्रा. सुरमा नानगुडे

मुखपृष्ठ व सजावट : श्ी. िे्वितत बलक्वडे
िकाशाकार
: श्ी. र्वीनकरर जार्व
अक्षरजुळणी
: ्ुद्या डवभयाग,
पयाठ्यपुस्तक ्ंिळ, पुणे
कागद
: ७० िी.एस.ए्.डक्र्वोवि
मुद्रणादेश
:
मुद्रक

:

सं्योजक
gm¡. वरया्ट सरोदे
सिया्क डवशेरयाडिकयारी,
इड्तियास व नयागररकशयासत्र पयाठ्यपुस्तक ्ंिळ, पुणे.
निनममि्ती
श्री. सच्चितानंद आफळे,
्ुख् डनड््ट्ती अडिकयारी
श्री. प्रभाकर परब,
डनड््ट्ती अडिकयारी
श्री. शशांक कणिकदळे,
सिया्क डनड््ट्ती अडिकयारी
प्रकाशक

निमंनरि्त
श्ी. मोगल जार्व

श्ी. डववेक उत्त् गोसयावी, डन्ंत्रक
पयाठ्यपुस्तक डनड््ट्ती ्ंिळ,
प्रभयादेवी, ्ुंबई-२५.

प्रस्ताविा
न्वद्ा्णी नमत्ांनो,
इनतहास हा न्वरय भूतकाळ आनर ्वत्णमानकाळ समजून घेणयासाठी मित करतो. तयाचया आरारे
आपरास भन्वषयकाळ घड्वता येतो. हा भन्वषयकाळ उज््वल घड्वणयासाठी इनतहासाचे आकलन योगय
पद्तीने होरे आ्व्यक आहे. Aem आकलनmसाठी इनतहासाचे हे पाठ्यपुसतक उपयुक्त आहे.
इयतता बारा्वीचया पाठ्यपुसतकात आपरास युरोप, अमेररका, आनरिका, आनशया, ऑसटट्रेनलया
या खंडांचा ओझरता इनतहास ज्ात करून िेणयात आला आहे. युरोपातील प्रबोरन, ्वसाहत्वाि,
्वसाहत्वािान्वरुद् भारतात आनर न्वशेरतः महाराष्ट्रात उभारला गेलेला लढा, नन्व्णसाहतीकरराची
चळ्वळ, शीतयुद् आनर बिलता भारत यांचा अंतभा्ण्व या पाठ्यपुसतकात केला आहे.
या पाठ्यपुसतकात गेलया ज्वळपास पाचशे ्वराांचा आढा्वा घेणयात आला आहे. भूतकाळातील
घटना ते समकालीन घटना असा वयापक आढा्वा घेऊन जागनतकीकररात भारताची ्वाटचाल कशी
चालू आहे याचा मागो्वा घेतला आहे. इयतता बारा्वीचया पाठ्यपुसतकात तसेच पाठ्यपुसतकाचया
शीर्णक पृष्ा्वर िेणयात येराऱया Q.R.Code ्वर अधयापनासाठी पूरक सानहतय उपलबर करून िेत
आहोत.
अकरा्वी आनर बारा्वीची िोनही पाठ्यपुसतके आपरास प्राचीन ते अ्वा्णचीन कालखंडाची ओळख
करून िेतात. इनतहास न्वरयाचया सखोल अभयासासाठी तसेच सपरा्ण परीक्षांचया न्वद्ारयाांना ही
पाठ्यपुसतके उपयुक्त आहेत. इनतहास न्वरयाचा आशय समजून घेणयास आनर न्वरयाची वयापकता
समजून घेणयासाठी ही पाठ्यपुसतके उपयोगी आहेत.
इनतहास न्वरय सनमती, इनतहास अभयासगट सनमती, लेखक, नचत्कार यांनी या पाठ्यपुसतकाचा
आशय लक्षात घेऊन पुसतक अनरकानरक उततम होणयाचया दृष्ीने पररश्म घेतले आहेत. पाठ्यपुसतकातील
आशय समजून घेणयासाठी ्वेबसाईटस् निलया आहेत. तयांचा अधययनासाठी ननश्चतच उपयोग होईल.
्वाचक, पालक, न्वद्ा्णी आनर अभयासक यांचयाकडून सिर पाठ्यपुसतकासंिभा्णत काही सूचना
आनर नशफारशींचे स्वागतच आहे. आमही अशी आशा करतो की, समाजातील स्व्णच घटकांकडून या
पाठ्यपुसतकाचे स्वागत होईल.

पुणे
डदनयांक : 21 ’o$~«wdmar 2020
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(नववेक गोसावी)
संचालक
महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम
संशोरन मंडळ, पुरे.

- नशक्षकांसाठी इयतता अकरा्वीचया अभयासक्रमात आपर प्राचीन आनर मधययुगीन भारताचा इनतहास अभयासला. या पाठ्यपुसतकात
मधययुगीन जग, मधययुगीन भारत आनर आरुननक जग असा पाचशे ्वराांचा न्वशाल पट आपर अभयासरार आहोत.
युरोपातील प्रबोरन, भारतातीलच नवहे तर जगभरातील ्वसाहत्वाि आनर तयाला झालेला प्रनतकार, महायुद्ोततर जग
आनर बिलता भारत या माधयमातून न्वद्ारयाांमधये जग कसे बिलते याचे भान ननमा्णर करता येईल.
युरोपातील प्रबोरनाचा काळ आनर न्वज्ानाचा न्वकास यातून औद्ोनगक क्रांती आकारात आली. औद्ोनगक
क्रांतीमुळे ्वसाहत्वाि ्वाढला आनर ्वसाहत्वािामुळे औद्ोनगक क्रांतीस अनरकच चालना नमळाली. यातून साम्ाजय्वाि
्वाढला आनर जगभरात ्वसाहत्वािाची प्रनक्रया ्वाढीस लागली. याचे भान आपर न्वद्ारयाांमधये ननमा्णर कररार आहोत.
‘्वसाहत्वाि आनर महाराष्ट्र’ हा पाठ स्ाननक इनतहासातला महत््व िेरारा आहे. या पाठाचया माधयमातून महाराष्ट्राने
युरोपीय सततांना केलेला न्वरोर आपर समजून घेरार आहोत. भारतात आलेलया स्व्णच युरोपीय ्वसाहत्वाद्ांशी मराठी
सततेने संघर्ण केला. प्रसंगी तयांचा पराभ्व सुद्ा केला. हा रोमहर्णक लढा ततकालीन मोडी कागिपत्े, उततरकालीन
कागिपत्े ्वा बखरींमधये नोंि्वला आहे. इंग्रज वयापाऱयांचया संिभा्णतील छत्पती नश्वाजी महाराजांचे आज्ापत् अतयंत
महत््वाचे आहे. या आज्ापत्ातून महाराजांचे द्रष्ेपर निसून येते. या संघरा्णचया पलीकडचे छत्पती नश्वाजी महाराज,
छत्पती संभाजी महाराज यांचे िूरिनश्णत्व न्वद्ारयाांचया नजरेस आरून िेरे महत््वाचे आहे. तयाद्ारे ्वसाहत्वाद्ांशी
स्ाननक लोकांनी निलेला लढा अभयासणयाची ्वृतती न्वद्ारयाांमधये ननमा्णर होईल.
भारतातील सामानजक आनर रानम्णक सुराररांचा लढा या अभयासक्रमातील एक महत््वाचा घटक आहे. सामानजक
आनर रानम्णक सुराररांचा लढा िेणयाची गरज या समाजात का ननमा्णर वहा्वी असे न्वचारमं्न या नननमतताने घडून नेणयाची
गरज आहे. न्वद्ारयाांचया मनात ‘का’ असा प्र्न ननमा्णर होरे गरजेचे आहे. या पाठाचे अधयापन करताना न्वद्ारयाांना
महातमा फुले यांचे नन्वासस्ान, प्रा््णना समाजाचे मंनिर इतयािी ऐनतहानसक ्वारसा असराऱया ्वासतूंचे िश्णन घड्वता येईल.
इनतहास जे्े घडला ते्े जाऊन इनतहास अनुभ्वता येईल.
्वसाहत्वािान्वरुद्चा लढा भारतात १८१७ पासून ते १९४७ पयांत चालू होता. रिरेंच आनर पोतु्णगीज यांचया न्वरोरात
भारताला १९६० पयांत लढा द्ा्वा लागला. या भागाचे अधयापन करताना १८५७ चा स्वातंत्यलढा, भारतीय राष्ट्रीय
काँग्रेसची स्ापना आनर नटळक ्व गांरी युगांची ्वैनशषट्े, सशसत् लढा, स्वातंत्यप्राप्ी, संस्ानांचे न्वलीनीकरर, रिरेंच
आनर पोतु्णगीज ्वसाहतींची मुक्तता यांची मानहती न्वद्ारयाांना अससल समकालीन सारनांचया आरारे िेता येईल. समकालीन
राष्ट्रीय आनर स्ाननक ्वृततपत्े, मानहतीपट, अनुबोरपट, ध्वनीनफती यांचया आरारे न्वशेरतः इंटरनेटर्वरील सानहतय यांचया
सहभागाने अधययन-अधयापन अनरक रंजक आनर उपयुक्त करता येईल.
जागनतक इनतहासाचया संिभा्णत न्वसावया शतकात घडून आलेले नन्व्णसाहतीकरर आनर तयाला काररीभूत ठरलेली
महायुद्ांची पा््व्णभूमी यांचे अधयापन समकालीन नचत्पट, ्वृततपत्े, चररत्े, आतमचररत्े ही िुययम सारने तसेच अनरकृत
कागिपत्े ही प्रा्नमक सारने यांचया आरारे करता येईल. न्वसावया शतकात जागनतक राजकाररात असरारे भारताचे
स्ान या पद्तींनी समजून घेता येईल. शीतयुद्ाचा उिय आनर न्वसतार ्व शे्वट हा भाग नवया जागनतक राजकारराची
सुरु्वात कररारा कसा आहे हे न्वद्ारयाांना समजा्वून निलयास २१ वया शतकाचे आकलन होरे सोपे होईल.
जागनतकीकररानंतरचा भारत या भागात न्वद्ारयाांना तयांचया आजूबाजूला घडराऱया घटनांचा प्रतयक्ष अभयास करता
येरार आहे. िैनंनिन जी्वना्वर पररराम घड्वून आररारी राजय ्वा राष्ट्रीय सतरा्वरील घटना आपलया आयुषयात कशी
महत््वाची आहे याची जारी्व ‘बिलता भारत’ या पाठांमरून करून िेता येईल.
पाठ्यपुसतकातील आशयाचया आरारे चचा्ण, गटचचा्ण, प्रकलप, नभततीपत्के, असे उपक्रम राब्वता येतील.
पाठ्यपुसतकातील रचना करताना ज्ानरचना्वािी नशक्षर आनर कृनतयुक्त अधयापन यांना न्वशेर महत््व निले आहे. पाठांमधये
रंजक ्व न्वचारप्र्वृतत करराऱया चौकटी निलया आहेत. न्वद्ारयाांचा सहभाग अनरकानरक ्वाढा्वा याची काळजी घेतलेली
आहे. ‘मानहती, न्वचार आनर कृती’ या नत्सूत्ीचया आरारे प्रतयेक पाठाची रचना करून न्वद्ारया्णला स्वमत प्रकटीकररासाठी
्वा्व निला आहे. पूरक मानहती कयूआर कोड आनर ्वेबसाइटचया माधयमातून निली आहे. नतचाही अधययन-अधयापन
करताना उपयोग कररे अपेनक्षत आहे.

क्षम्ता नवधािे
.
क
ता ण ाने
१. युरोपातील
- ‘रम्णयुद्े’ महरजे काय हे सांगता येरे.
घडामोडींचा
- ‘रम्णयुद्े’ सुरू होणयाची पा््व्णभूमी सांगता येरे.
भारता्वरील पररराम - युरोपातील प्रबोरन या संकलपनेचे आकलन होरे आनर तया संिभा्णत ज्ान-न्वज्ानाचया क्षेत्ांतील प्रगतीची चचा्ण
कररे.
- भौगोनलक शोरांमुळे न्वीन सागरी मागा्णचा शोर लागला याची मांडरी कररे.
- भारताकडे येराऱया सागरी मागा्णचे न्व्वेचन कररे.
- जगा्वर झालेला औद्ोनगक क्रांतीचा पररराम याची नचनकतसा कररे.
२. ्वसाहतीकरराची
- ‘्वसाहत्वाि’ या संकलपनेचा अ््ण सांगता येरे.
प्रनक्रया
- अमेररका खंडात झालेलया युरोपीय ्वसाहती आनर अमेररकेची स्वातंत्यप्राप्ी याची मानहती घेरे.
- युरोपीय ्वसाहत्वािाचया प्रसारामुळे आनशया आनर आनरिका खंडांमरील प्रिेशां्वर काय पररराम झाला याची
नचनकतसा कररे.
- ्वसाहतीकरराचे भारता्वर काय पररराम झाले याचे न्व्लेरर कररे.
३. भारताचे
- भारतामधये पोतु्णनगजांचे झालेले आगमन आनर तयांचया ्वच्णस्वाखालील प्रिेश यासंबंरीची मानहती घेरे.
्वसाहतीकरर
- भारतामधये झालेले डचांचे आगमन आनर तयांचया ्वच्णस्वाखालील प्रिेश यासंबंरीची मानहती घेरे.
- भारतात झालेले इंग्रज ्व रिरेंचांचे आगमन आनर तयांचया ्वच्णस्वाची मानहती घेरे.
- युरोपीय ्वसाहत्वािाला महाराष्ट्र कसा सामोरा गेला याची नचनकतसा कररे.
४. युरोपीय
- पोतु्णनगजांचे ्वच्णस्व झुगारून िेणयासाठी छत्पती नश्वाजी महाराजांनी अंनगकारलेले रोरर सपष् कररे.
्वसाहत्वािाला
महाराष्ट्रात झालेला - इंग्रज आनर मराठे यांचयातील राजनैनतक संबंर समजून घेरे.
- छत्पती नश्वाजी महाराजांची ननर्णयक्षमता ्व रैय्ण यांचे अभयासपूर्ण न्व्वेचन कररे.
न्वरोर
- छत्पती संभाजी महाराजांनी युरोपीय ्वसाहत्वािाला न्वरोर केला याची मानहती घेरे.
५. ्वसाहत्वािान्वरुद् - भारतात १८५७ पू्वणी इंग्रजांन्वरुद् झालेलया लढांची समीक्षा कररे.
भारतीयांचा संघर्ण
- १८५७ चा स्वातंत्यलढा हा इंग्रजांचया अनयायी रोररांन्वरुद् भारतीयांनी केलेला संघर्ण होता हे समजून घेरे.
- भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्ापना होणयामागील काररमीमांसा कररे.
- स्वातंत्यलढातील भारतीय नेतयांचया योगिानाची मानहती घेरे.
६. नन्व्णसाहतीकरर ते - ‘नन्व्णसाहतीकरर’ या संज्ेचा अ््ण सपष् करता येरे.
एकीकरर
- नन्व्णसाहतीकरर ते एकीकरर ही ्वाटचाल समजून घेरे.
- गो्वा, िी्व, िमर, पुिुच्ेरी या ्वसाहतींचया मुशक्तलढाची चचा्ण कररे.
- भारतीय स्वातंत्यलढाची वयाप्ी नकाशाचया साहाययाने सपष् कररे.
७. भारताबाहेरील
- आनशया खंडात कोरतया प्रिेशांमधये युरोपीय ्वसाहती होतया याची सूची तयार करता येरे.
प्रिेशांचे
- आनरिकेतील कोरतया प्रिेशांमधये युरोपीय ्वसाहती होतया हे सांगता येरे.
नन्व्णसाहतीकरर
- नन्व्णसाहतीकरराचया संिभा्णतील घटनांचे सपष्ीकरर करता येरे.
८. जागनतक महायुद्े - पनहलया महायुद्ाची काररमीमांसा कररे.
आनर भारत
- िुसऱया महायुद्ाची काररमीमांसा कररे.
- जागनतक महायुद्ांचया संिभा्णत भारताचया भूनमकेचे न्व्लेरर कररे.
- महायुद्ांचया भारता्वर झालेलया परररामांची काररमीमांसा कररे.
९. शीतयुद्
- ‘शीतयुद्’ ही संकलपना सपष् कररे.
- शीतयुद्ाची काररमीमांसा कररे.
- नाटो, नसएटो, सेंटो, ॲनझुस या करारांची मानहती घेरे.
- युरोप ्व आनशया खंडातील शीतयुद्ाचया टपपयांन्वरयी चचा्ण कररे.
- भारताचया अनलप्ता्वािी रोरराची नचनकतसा कररे.
१०. बिलता भारत
- सन १९९० पासून भारताने न्वन्वर क्षेत्ात केलेलया प्रगतीचा नचनकतसक अभयास कररे.
- भारताने न्वन्वर क्षेत्ांत केलेलया बिलांची मानहती घेरे.
- भारतामधये नवयाने ननमा्णर झालेलया राजयांची मानहती सांगता येरे.
- भारतातील ्वारसा जतन ्व जागृती करराऱया INTACH या संस्ेची मानहती घेरे.
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१.१ ्युरोपा्तील धममि्यु े (क्रसेडस)
त्याचे दरगामी प रणाम
१.२ ्युरोपा्तील प्रबोधिाचा काळ
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नण

युरोपमधये मधययुगाचया अखेरचया टपपयात प्रबोरन,
भौगोनलक शोर ्व रम्णसुराररेची चळ्वळ या घटनांमुळे
आरुननक युगाचा पाया घातला गेला. या काळाला
‘प्रबोरनयुग’ असे महरतात.
या काळात कला, स्ापतय, तत््वज्ान इतयािी
क्षेत्ांमधये प्राचीन ग्रीक ्व रोमन परंपरांचे पुनरुजजी्वन
घडून आले. मात् प्रबोरन महरजे के्वळ प्राचीन परंपरांचे
पुनरुजजी्वन नवहते. प्रबोरनाने स्वाांगीर प्रगतीला चालना
निली आनर न्वयुगाची सुरु्वात झाली.
१.१ ्युरोपा्तील धममि्यु े (क्रसेडस) नण त्याचे
दरगामी प रणाम
जेरुसलेम आनर बे्ेलहम ही शहरे जयू, श ्चन
आनर इसलाम या रमाांचया अनुयायांसाठी अतयंत पन्वत्
आहेत. अकरावया शतकात ही शहरे इसलामी
सततारीशांचया ताबयात होती. ही शहरे परत
नमळ्वणयासाठी श ्चन रमा्णचया अनुयायांनी ्वेळो्वेळी
केलेलया लढायांना रम्णयुद्े क्रुसेडस् महरतात.
धममि्यु ांिा पानठंबा : मधययुगात रम्णयुद्ाचया
कलपनेने युरोपमरील सामानय जनता भारा्वून गेली होती.
या काळातील श सती रमा्णचे प्रमुख रम्णगुरु पोप यांनी
जे लोक रम्णयुद्ामधये सामील होतील तयांना
पापक्षालनासंिभा्णत न्वशेर स्वलती जाहीर केलया.
तयामुळे जनतेने या युद्ांमधये मनापासून सहभाग घेतला.
युरोपातील सामानजक, राजकीय पा््व्णभूमी या युद्ांना
काररीभूत झाली.
रोमन सम्ाटांना रम्णयुद्ाचया आरारे सीररया आनर

नण नव ािाचा नवकास
आनशया मायनर ये्े स्वतःची सतता प्रस्ानपत करायची
होती. इटली या िेशातील वहेननस आनर जेनो्वा या
वयापारी शहरांमरील रननकांना मधय आनशयात बाजारपेठा
प्रस्ानपत करायचया होतया. यांसार या न्वन्वर काररांनी
युरोपमरील सततारारी आनर वयापारी यांनी रम्णयुद्ांना
पानठंबा निला.
इ.स.१०९६ मधये पनहले रम्णयुद् झाले. िुसऱया
रम्णयुद्ाचया िरमयान पोप युनजननअस नतसरा याने
रिरेंच राजा सात्वा लुई आनर जम्णन सततारीश नतसरा
कॉनरड यांना मितीस घेतले. तुकाांनी तयांचा पराभ्व
केला. इनजप्चा प्रमुख सलानिन याने इ.स.११८७ मधये
जेरुसलेम नजंकन घेतले. एकर नऊ रम्णयुद्े झाली. या
रम्णयुद्ांचा शे्वट झाला तरीही जेरूसलेम आनर तयाचया
पररसरातील प्रिेश हा इसलामी सततांचया ताबयात रानहला
होता.
धममि्यु ां ्या अप्यशाची कारणे : युरोपीय
रम्णयुद्ामधये श सती रम्णयोि्धयांना अपयश आले,
कारर पोप आनर युरोपातील सततारीश यांनी या
युद्ांकडे संकुनचत हेतूंनी पानहले. रमा्ण्वरील कमी
झालेली श्द्ा, युरोपातील न्वन्वर राजांमरील एकीचा
अभा्व, पोप ्व जम्णन सम्ाटातील न्वतुष्, बायझनटाईन
सम्ाटांचया सहकाया्णचा अभा्व या बाबी रम्णयुद्ांचया
अपयशास काररीभूत होतया.
धममि्यु ांचे प रणाम : काही इनतहासकारांचया मते
रम्णयुद्ांमुळे सरंजामशाहीचा असत झाला. लोकांची
पोप्वरील श्द्ा कमी झाली. मधय आनशयाबरोबर
्वाढलेलया वयापारामुळे इटली आनर जम्णनीतील शहरांना
न्वी क्षेत्े खुली झाली. न्वा वयापारी ्वग्ण उियाला
आला.
युरोपीय युद्तंत्ात अनेक बिल घडून आले.
नक ेबांररी, नकललयांचा लढाईचे ठारे महरून उपयोग,
लषकराचया ्वाहतुकीसाठी पूलबांररी, शत्ूचे माग्ण
उि्ध्वसत कररे इतयािी गोष्ींमधये युरोपीय राष्ट्रांनी
प्रान्वणय नमळ्वले. लढाईचा खच्ण भाग्वणयासाठी
युरोपमरील राजांनी न्वीन कर लागू केले. हे कर ्ेट
1

राजाचया नतजोरीत जमा होऊ लागले.
युरोपीय लोकांना अपररनचत असलेलया ्वनसपती,
फळे, अततरे, पोराखाचे ्वेग्वेगळे प्रकार, साखर, सुती
्व रेशमी कापड, मसालयाचे पिा््ण, औररे इतयािी
गोष्ी पररनचत झालया. रम्णयुद्ांचया काळात अरबांशी
अालेलया संपका्णतून युरोपीय राष्ट्रांचा अनेक न्वीन
न्वरयांशी संपक आला. रसायन, संगीत, वयापार या
क्षेत्ांतील अनेक अरबी शबि युरोपीय लोकांनी आतमसात
केले.
१.२ ्युरोपा्तील प्रबोधिाचा काळ
चौिा्वे शतक हा प्रबोरनाचा आरंभ तर १५-१६ ्वे
शतक हा प्रबोरनाचा उतकर्णकाळ समजला जातो. या
तीनशे ्वराांत बुि्नर्वाि आनर ्वैज्ाननक न्वचारसररी्वर
आराररत असलेलया संसकृतीचा पाया घातला गेला.
या कालखंडात मारसाचया बुिरीला,
्
प्रनतभेला
आनर जी्वन पद्तीला न्वी निशा नमळाली. न्व््वाची
रहसये ्वैज्ाननक पद्तीने कशी उलगडता येतात हे
समजून घेणयात लोकांना स्वारसय ननमा्णर झाले. कावय,
नाटक, सानहतय इतयािी क्षेत्ांमधये आज्वर िुल्णनक्षत
रानहलेले न्वरय हाताळणयात येऊ लागले. न्वज्ानात न्वे
न्वे प्रयोग करणयास सुरु्वात झाली. न्व््वाचया
अशसतत्वाचा न्वचार करताना पू्वणी ई््वर हा करेंद्रनबंिू
होता. आता मात् मान्व हा
या न्वचाराचा करेंद्रनबंिू बनला.
यालाच ‘मान्वता्वाि’ असे
महरतात.
या काळात राडसी
िया्ण्वि ना िूर्वरचे प्रिेश
शोरणयासाठी
युरोपीय
राजयकतयाांकडून प्रोतसाहन
नमळाले. पानहलेलया िेशांतील
्वनसपती, फळे, फुले, झाडे,
न्वन्वे प्रारी, न्वन्वर शसत्ासत्े
आनर तयांची मानहती या
ण ण
री दणबि
िया्ण्वि नी मायिेशी आरली.
इ.स.१५४३ मधये ननकोलस कोपनन्णकस याने ग्रहमाला
पृर्वीकरेंनद्रत नसून सूय्णकरेंनद्रत आहे असे प्रनतपािन केले.
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इ.स.१६०९ मधये गनलनलओने अनरक सुराररत िुनब्णर
तयार केली. या िुनब्णरीमुळे खगोल संशोरनाला गती
नमळाली. कोपनन्णकस आनर केपलर यांचया संशोरनाला
गनलनलओने ्वैज्ाननक पद्तीचया आरारे पुष्ी निली.
यामुळे भौनतक न्वज्ानाचया क्षेत्ातील संशोरनास चालना
नमळाली.
से री ा े
ण ण
.स.
गनलनलओ
याने ननरीक्षर कररे ्व नसद्ानत मांडरे, अशी
तकशुद् पद्ती रूढ केली. तयामुळे गनलनलओला
आरुननक प्रायोनगक न्वज्ानाचा जनक महरतात.
‘नभ ्वजनाचया ्वसतूंचा खाली पडणयाचा ्वेग
सारखाच असतो.’ या नसद्ानताची सतयता
गनलनलओने नपसाचया झुकतया मनोऱयात प्रयोग
करून पट्वून निली. यामुळे जड ्वसतू हलकया
्वसतूचया मानाने अनरक ल्वकर खाली पडेल, हे
ॲररसटॉटलचे मत खोडले गेले. गनलनलओने सुराररत
िूरिश्णक िुनब्णर बन्वून मोठी क्रांती घड्वून
आरली. सुरु्वातीचया काळातील िुनब्णरीची क्षमता
्वाढ्वणयात गनलनलओला यश आले. याचा फायिा
िया्ण्वि ना नमळाला. समुद्रातील िूर्वरचया छोट्ामोठ्या भूमी शोररे तयांना सोपे जाऊ लागले.
िुनब्णरीचया साहाययाने तयांनी गुरु या ग्रहाचे चार मोठे
्व तेजस्वी उपग्रह शोरले. चंद्र गुळगुळीत ्व
स्वयंप्रकाशी असलयाचे ॲररसटॉटलचे मत गनलनलओने
सारार खोडले. चंद्रा्वर डोंगर ्व िऱया असून तो
सूय्णप्रकाशाचया परा्वत्णनाने प्रकाशतो, हे गनलनलओने
नसद् केले. सूया्णला स्वतःभो्वती फेरी मारणयास
सतता्वीस नि्वस लागतात, असेही गनलनलओने
सांनगतले होते. गनलनलओ हा सूया्ण्वरील डागांचे
ननरीक्षर कररारा पनहला शासत्ज् होता, असे मानले
जाते.
गनलनलओचया आरी अनेक शतकांपू्वणी
सूया्ण्वरील डागांचा तमसकीलक उ ेख भारतातील
्वराहनमहीर यांनी नलनहलेलया ‘बृहतसंनहता’ सुमारे
सहा्वे शतक या ग्रं्ात आढळतो हेही लक्षात
घेणयाजोगे आहे.

बंिुकीची िारू आनर छपाई या शोरांमुळे युद्तंत्
आनर ज्ानाचा प्रसार यांत आमूलाग्र बिल घडून आले.
जम्णनीतील जोहा ेस गुटेनबग्ण याने इ.स.१४४० मधये
छापखाना सुरू केला. इ.स.१४५१ मधये इटलीत पनहला
छापखाना सुरू झाला. छपाईचा शोर जगाला
प्रबोरनकाळात नमळालेली स्व च् िेरगी होय. यामुळे
न्वन्वर प्रकारची मानहती आनर ज्ान स्व्णसामानय
मारसांपयांत पोचरे शकय झाले. अठरावया शतकात
युरोपातील सुरु्वातीची आरुननक न्वद्ापीठे स्ापन
झाली. युरोपातील न्वद्ापीठांचया अभयासक्रमात होमरची
इनलयड आनर ओनडसी ही महाकावये, ग्रीक नाटके,
यातनाम ्वकतयांची भाररे, लनलत सानहतय, नचत्,
नशलपकला, नीनतशासत्, राजयशासत् आनर इनतहास
इतयािी न्वरयांचा समा्वेश झाला. या न्वरयांचया
अभयासामुळे लोक स्वतंत्परे न्वचार करू लागले.
क न प ा.
प्रारंभीचया काळातील युरोपीय न्वद्ापीठांचया
काय्णपद्तीची मानहती नमळ्वा.
कथ नलक चचमि : प्रबोरनपू्व्ण कालखंडात चच्ण ही
रानम्णकच नवहे तर लोकांचया वयशक्तगत जी्वनाचे ननयंत्र
कररारी संस्ा होती. चच्णमरील रम्णगुरूनी चच्णचया
ना्वाने आज्ापत्े काढून सामानय लोकांची आन््णक
नपळ्वरूक सुरू केली होती. तसेच स्वतंत् न्वचार
करणयास नक्वा मांडणयास बंिी घातली होती. ‘बायबल’
या पन्वत् ग्रं्ा्वर चच्णचया परंपरेपेक्षा नभ भाषय
करराऱयाला मृतयुिंडाची नशक्षा निली जाई. या
सग ाचया न्वरोरात आ्वाज उठ्वणयासाठी
प्रबोरनकाळातील मान्वता्वािी न्वचारसररीने योगय ती
पा््व्णभूमी तयार केली.
धुनिक नव ाि : प्रतयक्ष अनुभ्वाचया ननकरा्वर
आरारलेलया ्वैज्ाननक पद्तीद्ारे मारूस सतयाचे
आकलन करून घेऊ लागला. हाच आरुननक
न्वज्ानयुगाचा पाया होय. गनरत, न्वज्ान ्व कला यांचया
नशक्षराला या काळात महत््व प्राप् झाले. आरुननक
युगाचया प्रारंभी ननसग्ण्वैज्ाननक होऊन गेले. उिा.,
नलओनाि -िा-न्वंची.

कला : प्रबोरनकाळात न्वज्ानाचा प्रभा्व
कलाक्षेत्ा्वरही पडला. याच कालखंडात ‘नकमया’ या
ना्वाने ओळखलया जाराऱया शासत्ातील गूढ्वाि कमी
होऊन ते ्वैज्ाननक पाया्वर उभे रानहले. तयाचे रूपांतर
रसायनशासत् या ्वैज्ाननक शाखेत झाले. प्रबोरन
कालखंडात नकमया शासत्ातील प्रगतीमुळे खननजांचे ोत
आनर मूलद्रवये यांचयासंबंरीचया ज्ानात भर पडली.
तयातूनच तैलरंगात रंग्वलेले फलक तयार करणयास
सुरु्वात झाली. ्वैज्ाननक पद्तीने केलेलया ननसग्ण
ननरीक्षरांमुळे ननसगा्णचे सू म नचत्र कररे, तसेच
्वैज्ाननक पद्तीचया ननरीक्षरातून मनुषयाचया शरीररचनेची
्वैनशषट्े िश्ण्वराऱया आकृती नचनत्त कररे सुलभ झाले.
या संिभा्णत नलओनाि -िा-न्वंची आनर मायकेल
अँजेलो यांचे काम महत््वाचे आहे.
१. नव ािाचा नवकास
युरोपात सतरावया शतकात ननसगा्णचा अभयास
करराऱया शासत्ज्ांनी आरुननक ्वैज्ाननक ज्ानाचा पाया
रचला असे मानले जाते. या काळातील शासत्ज्ांचा
पुढील गोष्ीं्वर भर होता प्रतयक्ष प्रयोगाद्ारे ्वैज्ाननक
नसद्ानतांना स्लकालातीत महत््व आहे हे नसद्
कररे, नवयाने शोरून काढलेले ननयम सूत्बद् कररे,
न्वी ्वैज्ाननक पररभारा तयार कररे. या प्रयतनांतून
आरुननक न्वज्ान प्रगत होत गेले.
व ानिक संसथा : न्वज्ानातील संशोरनासाठी
युरोपात काही संस्ाही स्ापन करणयात आलया होतया.
इंगलंड-रिानसमधये शासत्ज्ांचे लेख प्रकानशत कररारी
ननयतकानलके चाल्वरे आनर पत्वय्वहार, शंका
समारान, ्वैचाररक िे्वार-घे्वार यांसाठी या संस्ा
काम करत. तयांमधये रोममरील ‘ॲकेडमी ऑफ ि
नलंकस आइड नलंशकसएन ॲकडमी ’, ॉरेनसमरील
‘ॲकेडमी फॉर एकसनपररमेंट’, लंडनमरील ‘रॉयल
सोसायटी फॉर इमप्रुशवहंग नचरल नॉलेज’, रिानसमरील
‘रिरेंच ॲकेडमी ऑफ सायनसेस’ इतयािी संस्ा
महत््वाचया होतया.
१.४ नवनवध क्षेरिां्तील व ानिक शोध
होकायंत्, िुनब्णर, सू मिश्णक यंत्, तपमापक यंत्
तसेच भारमापक यंत् यांचा शोर या काळात लागला.
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सू मिश्णक यंत्ामुळे सू मजंतूंचा अभयास कररे सोपे
झाले. रॉबट्ण बॉईल याने ्वायूचे घनफळ तया्वरील
िाबाचया वयसत प्रमारात बिलते हे शोरून काढले.
हायडट्रोजन, नायटट्रोजन, ऑशकसजन या ्वायूंसंिभा्णत
संशोरन सुरू झाले. भौनतकशासत्ात उषरता, ध्वनी
यांचया अभयासाला प्रारानय नमळाले. प्रारीशासत्ामधये
प्राणयांची ्वग्ण्वारी केली गेली.
वसरिो ोग : इंगलंडमधये लोकरीपासून ्वसत् न्वररे
हा वय्वसाय पू्वा्णपार चालत आलेला होता. हा वय्वसाय
घरगुती स्वरूपाचा होता. इ.स.१७३८ मधये जॉन के याने
‘रा्वता रोटा’ तयार केला. या रोट्ामुळे ्वसत्
न्वरणयाचया कामाची गती ्वाढली. तयाचया पुढचा टपपा
‘शसपननंग जेनी’ या यंत्ाने गाठला. इंगलंडमरील जेमस
हरग्रीवहज याने ‘शसपननंग जेनी’ ना्वाचे यंत् तयार केले.
या यंत्ा्वर एकाच ्वेळी सुताची आठ ररळे ला्वता येऊ
लागली. तयामुळे कामातील श्म कमी झाले आनर
कामाचा ्वेग ्वाढला. इ.स.१७६९ मधये ररचड्ण आकराईट
याने सूत कातणयासाठी सुराररत यंत् बन्वले. या
यंत्ाद्ारे अनरक पीळिार ्व मजबूत रागे ्वेगाने तयार
होऊ लागले. इ.स.१७७९ मधये समयुएल क्रॉमपटन याने
‘मयूल’ ना्वाचे सुराररत सूतकताई यंत् तयार केले. या
यंत्ामुळे ्वसत् बन्वणयाचया कामाचा ्वेग ज्वळपास
िोनशे पटींनी ्वाढला. इ.स.१७८५ मधये एडमंड काट्णराईट
याने ‘यंत्माग’ बन्वला. इ.स.१७९३ मधये ‘कॉटन जीन’
ना्वाचे यंत् आले. या यंत्ाद्ारे कापसापासून सरकी
्वेगाने ्वेगळी करता येरे शकय झाले.
धा्तुनव ाि : इंगलंडमधये लोखंडाचया खारी होतया.
नत्े नमळराऱया लोहखननजापासून शुद् लोखंड ननमा्णर
करणयाचया तंत्ात सुराररा करणयाची गरज होती. हे
खननज न्वतळ्वणयासाठी लाकडाऐ्वजी िगडी कोळसा
्वापरणयात येऊ लागला. तयामुळे उच्तम तापमान
असराऱया भ ा तयार करता आलया. परररामी
लोखंडाचे उतपािन ्वाढले. पुढे कोळशाचया भ ा
रसरशीतपरे ताप्वरे आनर कोळशाचया भ ीत ह्वा
खेळ्वरे या कामासाठीही स्वतंत् यंत्े ननमा्णर केली गेली.
याच िरमयान १७८३ मधये लोखंडाचा रस साचयात
ओतून लोखंडी पश का उिा., रेल्वे रूळ तयार
करणयाची पद्त आली. १८६५ मधये लोखंड रसाचे
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रूपांतर पोलािात करणयाचया प्रनक्रयेचा शोर लागला
आनर रातुउद्ोग बिलून गेला.
्यंरिांचा प्योग : एका क्षेत्ात एका यंत्ाचा शोर
लागला की मारसे तेच यंत् िुसऱया क्षेत्ात कसे ्वापरता
येईल, याचा न्वचार करायला लागली. यातूनच न्वन्वी
यंत्े तयार झाली. इ.स.१७८३ मधये बेल याने ‘रोलर
नसनलंडर नप्रंटींग’ कापडा्वरील छपाईसाठी यंत्ाची
नननम्णती केली. १८०९ मधये बुटाचे आतील तळ्वे आनर
टाचा एकत् जोडणयाचे काम यंत्ाद्ारे केले जाऊ
लागले. कपडे नश्वणयासाठी नशलाई यंत्े आली. जेमस
्वटने बाषपशकती्वर चालरारे ‘सटीम इंनजन’ तयार केले.
हे इंनजन सुरु्वातीला खारीतून कोळसा ्व कच्े लोखंड
बाहेर आरणयासाठी ्वापरले जात असे. पुढे ते
्वसत्ोद्ोगातही ्वापरले जाऊ लागले.
बाषपशकती्वर चालरारा नांगर, कापरीयंत्े, ग्वत
कापरारी यंत्े तयार करणयात आली. यामुळे शेतीची कामे
जलिगतीने होऊ लागली. अमेररकेत रॉबट्ण फुलटन याने
‘कलेरमाँट’ ही बोट बाषपशकती्वर चाल्वली. बाषपशकतीचया
मितीने जनमनी्वरून ्वाहतूक करणयाचा पनहला प्रयोग
जॉज्ण सटीफनसन याने केला. बाषपशक्ती्वर चालरारे
आगगाडीचे इंनजनही तयार करणयात आले. नलवहरपूल ते
मँचेसटर हे अंतर या रेल्वे इंनजनने पार पाडले. पुढे रेल्वे
से्वा न्वसतारली. युरोपमधये रेल्वे सुरू झालयामुळे ते्ील
प्र्वासाचा ्वेळ कमी झाला. या सग ा शोरांमुळे
इंगलंडमरील वयापाऱयांना इतर िेशांमधये तयांचया ्वसाहती
प्रस्ानपत करणयास मित झाली.
१.
गोनलक शोध व शोधक (१ ्ते १ वे
श्तक)
माक पोलो : माक पोलो या इटानलयन प्र्वाशाने
युरोपला स्व्णप्र्म चीनची आनर आनशया खंडातील इतर
िेशांची ओळख करून निली. माक पोलो चीनमधये
कुबलाईखान या राजाचया िरबारात रानहला. ते्े तयाने
मंगोनलयन आनर नचनी भारांचा अभयास केला.
इ ि ब्त्ता : न्वन्वर काररांसाठी भारत, मालनि्व,
सुमात्ा, चीन, सपेन, सानड्णननया, पू्व्ण आनर पश्चम
आनरिका या प्रिेशात इबन बतूता नफरला. हा मधययुगातील
प्रनसद् प्र्वासी होता.
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हे री द ि हीगेटर : पंररावया शतकातील
पोतु्णगालचया या राजपुत्ाने युरोपातील अज्ात प्रिेश
शोरणयास प्रोतसाहन निले. यातूनच आनरिकेचया ज्वळ
असलेलया ‘मडेरा’ ्व ‘अझोरेस’ या िोन ि्न्वपसमूहांचा
शोर लागला हे िोनही ि््वीपसमूह पोतु्णनगजांचया अंतग्णत
असलेले स्वायतत प्रिेश आहेत . पोतुन्ण गजांनी आनरिकेतील
लोक युरोपात आरले आनर तयांना गुलाम बन्वले.
आनरिकेत नमळालेले सोने तयांनी मायिेशी आरले.
बाथ लो ्यु डा्यस : पोतु्णगालचा राजा िुसरा जॉन
याचया आज्ेनुसार डायस मोनहमे्वर ननघाला. आनरिकेचे
िनक्षर टोक तयाला सापडलया्वर तयाने या भागाला प्र्म
‘केप ऑफ सटॉम्णस्’ ्वािळाचे भूशीर असे ना्व निले.
पुढे ते बिलून ‘केप ऑफ गुड होप’ आशेचे भूशीर
असे करणयात आले. आनरिका खंडाला ्वळसा घालरारा
तो पनहला िया्ण्विणी होता.
स्तो र कोलंबस : १४५३ मधये तुकाांनी
इसतंबूल कॉनसटशनटनोपल नजंकलयामुळे युरोपीय
लाेकांना आनशयात येणयाचा पया्णयी माग्ण शोररे
आ्व्यक झाले होते. सपेनचा राजा फनि्णनांि आनर रारी
इसाबेल यांचया पानठंबयाने
कोलंबस
भारताचया
शोरात ननघाला. पृर्वी
गोल असलयाने पश्चम
निशेने प्र्वास केलयास
भारत सापडेल अशी
खात्ी तयाला होती. परंतु
प्रतयक्षात मात् तो अमेररका
च् त फर क ंबस
खंडाज्वळ पोचला.
अमे रगो वेसपुसी : इटली ये्ील अमेररगो याने
सपेनचया ्वतीने पनहली शोर मोहीम इ.स.१४९७ मधये
काढली असे समजले जाते. तयाचया नतसऱया मोहीमेत
जो प्रिेश तयाने शोरला तयाला ‘वहेनेझुएला’ असे ना्व
निले. तयाने ॲमेझॉन निीचया मुखाचा प्रिेश शोरला.
तयाचया ना्वा्वरून ‘अमेररका’ खंडाचे ना्व पडले असे
मानले जाते.
वासको-द-गामा : १४९७ मधये ४ जहाजे आनर
१७० खलाशी घेऊन ्वासको-ि-गामा हा पोतु्णगीज
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िया्ण्विणी भारताकडे ननघाला. आनरिकेचया प्र्वासात
‘मानलंिी’ या बंिराचया भागातील एका भारतीय
्वाटा ाबरोबर ्वासको-ि-गामा कानलकत कोझीकोडे
बंिरात १४९८ साली पोचला. तयाने कानलकतचा राजा
झामोरीन याचयाकडे वयापाराची पर्वानगी मानगतली.
पर्वानगी नमळालया्वर तो पोतु्णगालला परतला. तो पुनहा
िोनिा भारतात आला.
गो्वा आनर कोची ये्े
पोतु्णगीजांचे राजय स्ापन
झालयानंतर तो पनहला
वहाईसरॉय झाला. युरोपीय
िेश
आनर
भारत
यांचयातील
वयापारी
संबंर तयाचया प्रयतनातून
सुरू झाले.
ाक द ा ा

े ािन ा.
आनरिकेत युरोपीय ्वसाहती ्वाढलया कारर
या खंडात नहरे, सोने, तांबे यांचया खारी, सुपीक
भूमी, लाकड ्व अनय ्वनसंपतती या गोष्ींची
मोठ्या प्रमारा्वर उपलबरता होती. पुढे पोतु्णनगजांनी
आनरिकेतून स्ाननक लोकांना पकडून नेऊन गुलाम
महरून न्वकणयाचा वयापार सुरू केला. स्वसतात
उपलबर असरारे श्म ही युरोपीय राष्ट्रांची महत््वाची
गरज होती. तयामुळे गुलामांचा वयापार ्वाढला.
नडमििंड मगेलि : फनड्णनंड मगेलन हा पृर्वी
प्रिनक्षरेला ननघालेला पनहला प्र्वासी महरून ज्ात आहे.
सपेनचा राजा पनहला चाल्णस् याने ही मोहीम आखली
होती. मोहीम सुरू असतानाच मगेलन नफलीपाईनस ये्े
मारला गेला. मात् तयाचया सहकाऱयांनी पृर्वी प्रिनक्षरेची
मोहीम पूर्ण केली.
स ्युअल डी श ेि : रिानसमधये जनमलेलया
शम ेन याने उततर अमेररकेत शोर मोनहमा काढलया.
ते्े रिरेंच ्वसाहती स्ापन केलया. तयाने कनडातील
‘कयूबेक’ या शहराची स्ापना केली.

अेबल जािसवा टासमि : याचा जनम हॉलंडमधये
झाला. न्वन्वीन प्रिेशांचा शोर घेणयाचया ्वसाहत्वािी
सपरत तयाने ‘नयूझीलंड’चया प्रिेशाचा शोर ला्वला.
१६४४ मधये तयाने नयूनगनी बेटांचया नकनाऱयांचे स्वक्षर
करून ईशानय ऑसटट्रेनलयातील ीनस लँडमरील कार
पेनटाररया या प्रिेशाचा शोर ला्वला.
क टि जे स कक : नयूझीलंड आनर ऑसटट्रेनलया
या प्रिेशां्वर इंगलंडचया शाही नौिलातील जेमस कुक
याने इंगलंडचा झेंडा फडक्वला. तयाने पनसनफक
महासागरातलया बेटांची पाहरी केली आनर अचूक
नकाशे तयार केले. तीन ्वरा्णत कपटन कुक याने ६०
हजार सागरी मैल प्र्वास केला.
लु
टोिी द बोगिनवले : हा रिरेंच िया्ण्विणी
होता. तो पनसनफक महासागर पार करून ‘तानहती’ ये्े
पोचला. या प्र्वासाचे ्वर्णन कररारे ‘वहॉयेजेस अराऊनड
ि ्वलड्ण’ हे पुसतक तयाने १७७१ मधये नलनहले. याच
पुसतकातील मानहतीचया आरारे १९ वया शतकात रिरेंच
नमशनरी तानहती ये्े पोचले. तयांनी या भागात रिरेंच
्वसाहत स्ापन केली. पनसनफक महासागरातलया एका
बेटाला आनर फुल्वेलीला बोगन्वेल तयाचे ना्व
निलेले आहे.
मंगो पाक : सकॉटलंडचा रनह्वासी असरारा मंगो
पाक तयाचया पश्चम आनरिकेतील शोर मोहीमेसाठी
प्रनसद् आहे. १७९५ मधये मंगो पाक याने ‘नायजर’
निीचया प्र्वाहाचा मागो्वा घेतला.
माही्त

हे का ्तु हांला

अ बे िी (इ.स. -१०४ ) : अलबेरूनी
गझनीचया सुलतान महमूिबरोबर भारतात आला
होता. तयाने पृर्वीचा वयास मोजणयाचा प्रयतन
केला होता. अक्षांश-रेखांश ठर्वणयाची तयाची
पद्त नबनचूक होती. तया काळाचया संिभा्णत
न्वचार करता हे काम अतयंत कठीर होते. तयाने
पृर्वीचा गोल नकाशा तयार केला.
१.
ोनगक क्रां्ती
औद्ोनगक क्रांती महरजे हसतोद्ोगाकडून यांनत्क

उतपािनाकडे झालेले संक्रमर. अठरावया आनर
एकोनरसावया शतकात बाषपशक्ती आनर जलशक्ती
यांचा उपयोग करून उतपािनाचया प्रनक्रयेत यंत्ांचा
उपयोग करणयास युरोपमधये सुरु्वात झाली.
औद्ोनगक क्रांती घडून येणयासाठी ‘भांड्वलशाही’
चा न्वकास होरे आ्व्यक होते. भांड्वलशाही
अ््णवय्वस्ेत उद्ोगरंद्ांची मालकी नक्वा
उद्ोगरंद्ात गंुत्वरूक करणयासाठीचे भांड्वल
जयांचयाकडे आहे असा भांड्वलिार ्वग्ण अनसतत्वात
आला. लोकांना लागराऱया ्वसतू कमीत-कमी नकमतीत
तयार कररे, अशा ्वसतूंची नकमत कमी ठे्वणयासाठी
श्माचा मोबिला कमी िेरे, अनरकानरक नफा नमळ्वरे
अशी या भांड्वलशाही वय्वस्ेची ्वैनशषट्े असतात.
भांड्वलशाही अ््णवय्वस्ेत खासगी मालकी,
उतपािकाला ्वसतूचे उतपािन करून नतची नकमत ठर्वरे,
तसेच न याचे प्रमार ठर्वरे याचे स्वातंत्य आनर
उपभोकतयाला नन्वडीचे स्वातंत्य यांसार या गोष्ी अंतभू्णत
असतात.
इंगलंडमधये औद्ोनगक क्रांती घडून येणयासाठी
अनुकल पा््व्णभूमी होती. ते्े लोहखननज ्व कोळशाचे
साठे मोठ्या प्रमारात उपलबर होते. िमट ह्वामानामुळे
सुती रागे बन्वरे तुलनेने सोपे जाते. तयामुळे सुती
कापडाचा उद्ोग ते्े भरभराटीस आला. इंगलंडचया
ताबयात ्वसाहतींचा माेठा प्रिेश होता. उतपािनासाठी
लागरारा कच्ा माल या प्रिेशातून मोठ्या प्रमारा्वर
आयात कररे इंगलंडला सहज शकय झाले. नान्वक
सामरया्णचया जोरा्वर हा कच्ा माल प्रनक्रया करून पुनहा
पककया मालाचया रूपात इंग्रजांचया ताबयात असलेलया
्वसाहतींमधये न्वक्रीसाठी पाठ्वता येऊ लागला.
नमळराऱया न यातून इंनगलश वयापाऱयांना मोठ्या
प्रमारा्वर अनतररकत भांड्वल उपलबर झाले. याचयाच
जोडीला कमी मोबिलयात कामगारांचे श्म उपलबर
असलयाने ्वसतूंचया नकमती प्रमाराबाहेर ्वाढू न िेरे
शकय झाले. या पा््व्णभूमी्वर इंगलंडमधये औद्ोनगक
क्रांतीची सुरु्वात झाली. या औद्ोनगक क्रांतीचे
भारता्वर िूरगामी पररराम झाले. घरगुती उद्ोगरंद्ांचा
ऱहास झाला. भारतातील कापड उद्ोग मंिा्वला.
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सरकारचे आन््णक रोरर भारतापेक्षा इंगलंडचया नहताचे
झाले. रेल्वे ्वापरात आलयामुळे युरोपीय राष्ट्रांचा माल
भारतात खेडोपाडी नेरे सोपे झाले. यातूनच भारताचे
आन््णक शोरर झाले.
श ा पा .
युरोपमधये औद्ोनगक क्रांतीचा प्रसार पनहलया
टपपयात जया िेशांमधये झाला, तयांची ना्वे शोरा.
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णद े ा प ा ंापक
ण ाने प ा ण ा.
इ.स.१४४० मधये
केला.
अ जेमस ्वट
क ॲररसटॉटल
इ.स.१६०९ मधये
िुबणीर तयार केली.
अ जॉन के
क गनलनलओ

ा ा

याने छापखाना सुरू

१.
२.
३.
४.

ब गुटेनबग्ण
ड होमर

ब कोपनन्णकस
ड केपलर

आनरिका खंडाला ्वळसा घालरारा
हा पनहला िया्ण्विणी होता.
अ हेनरी ि नवहीगेटर ब माक पोलो
क बा् लोमयु डायस ड कोलंबस
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१.
नथमिक राष्ट्रवाद
औद्ोनगक क्रांतीनंतर युरोपात आन््णक राषटट्र्वाि
पुढे आला. आन््णक राषटट्र्वािात आपलया राषटट्राचया
आन््णक न्वकासाला प्रारानय िेणयाबरोबर आपलया
प्रनतसपरणी राषटट्राची आन््णक नाकेबंिी कररे आ्व्यक
झाले. सपर्णक राषटट्राचया वयापारा्वर आन््णक ननबांर कसे
घालता येतील याचा न्वचार होऊ लागला. आयातननया्णती्वर बंिी इतर राष्ट्रांचया माला्वर जबर जकात
आकाररी परिेशात आपले प्रनतसपरणी राषटट्र जे्े

्वसाहती स्ापन करत असेल, ते्े आपलयाही ्वसाहती
स्ापन कररे प्रसंगी प्रनतसपधयाांन्वरुद् युद् कररे या
गोषटींचा आन््णक राषटट्र्वािात समा्वेश होता. औद्ोनगक
क्रांतीने जया अनतररकत उतपािनाला जनम निला तयाच
अनतररकत उतपािनाने आन््णक राषटट्र्वािाला आनर
पया्णयाने साम्ाजय्वािाला बळ पुर्वले. यातूनच
भांड्वलिारांसाठी नवया बाजारपेठा नमळ्वरे कचचया
मालाची पुर्वठा करेंद्रे शोररे तयाचा अन्वरत पुर्वठा
चालू ठे्वरे तयासाठी अनरकानरक गुंत्वरूकिारांना
आकनर्णत कररे ती गुंत्वरूक अबानरत राखरे असे
चक्र सुरू झाले. तयासाठी ्वसाहतींचे शोरर कररे सुरू
झाले.
टोकाचा राषटट्र्वाि, औद्ोनगकरर, ्वंशश्ेषठत्वाचया
कलपना, आक्रमक प्र्वृतती यांमुळे साम्ाजय्वाि अनरकच
्वाढीस लागला. यातूनच इंगलंड, रिानस, बेनलजयम,
जम्णनी इतयािी राष्ट्रांनी नकतयेक लक्ष चौरस मैल प्रिेश
आपलया साम्ाजयाला जोडला. पुढील पाठात आपर
युरोपीय ्वसाहत्वािान्वरयी मानहती घेऊ.

प्र.

जॉन के
समयुएल क्रॉमपटन
एडमंड काट्णराईट
जेमस ्वट

-

ातरी

क री

री

ब
रा्वता रोटा
कॉटन जीन
यंत्माग
सटीम इंनजन

णत ाणसक ण काि,
री, ना ांसंबं री ना े
ण ा.
१. आरुननक न्वज्ानाचा जनक २. ग्रहमाला सूय्णकरेंनद्रत आहे, असे प्रनतपानित
कररारा शासत्ज् ३. ्वराहनमहीर यांनी नलनहलेला ग्रं् -

प्र.

ा री

संक पनाण

पि करा.

ाक प

ं

२.
पाक

सुरु्वात

स्व्णप्र्म

प्र. त े त न द ा.
१. युरोपात सतरावया शतकात ननसगा्णचा अभयास
करराऱया शासत्ज्ांनीच आरुननक ्वैज्ाननक
ज्ानाचा पाया रचला.
२. औद्ोनगक क्रांतीनंतर युरोपात आन््णक राष्ट्र्वाि
्व साम्ाजय्वाि उियास आला.

भ ण क श

े ररी द न री े र

औद्ोनगक क्रांतीची
इंगलंडमधये झाली.

ेब

ास न

प्र.

रीपा ण ा.
१. युरोपातील रम्णयुद्े
२. युरोपातील रातुन्वज्ान

प्र.

प री ण ाने सकारि प करा.
१. युरोपातील १५-१६ ्वे शतक हा प्रबोरनाचा
उतकर्णकाळ समजला जातो.

प्र.

प

ा री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
१. युरोपातील रम्णयुद्ाचया अपयशाची काररे
आनर पररराम सपष् करा.
२. प्रबोरनकाळातील न्वज्ानाचा न्वकास ्व
्वैज्ाननक शोर यांची सन्वसतर मानहती नलहा.
बा् लोमयू डायस आनर ्वासको-ि-गामा यांचया
समुद्रसफरींची मानहती गोळा करून ती ्वगा्णत ्वाचा.

fff
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२. ्युरोपी्य वसाह्तवाद
२.१ वसाह्तवाद : अथमि नण सव प
२.२ वसाह्तवाद
२.२.१ द्याची कारणे
२.२.२ प रणाम
२. ्युरोपी्य वसाह्तवाद
२. .१ अमे रका
२. .२ सटट्रेनल्या नण ्य ीलंड
२. . अानश्या
२. .४ न का
प्रगत िेशाने आपलया सामरया्णचया बळा्वर एखािा
भूप्रिेश ताबयात घेऊन तया्वर आपले राजय स्ापन
कररे, या प्रनक्रयेला ‘्वसाहत्वाि’ असे महरतात.
्वसाहत्वाि हा साम्ाजय्वािाचा एक प्रकार आहे. इंगलंड,
रिानस, पोतु्णगाल, सपेन इतयािी िेशांनी अमेररका,
ऑसटट्रेनलया, आनशया आनर आनरिका या खंडांतील
िेशां्वर कबजा करून ते्े आपलया ्वसाहती स्ापन
केलया. भारत ही इंगलंडची ्वसाहत होती. ्वसाहतीमरील
कच्ा माल आपलया िेशात नेऊन पककया मालासाठी
्वसाहतींचा बाजारपेठ महरून उपयोग कररे हे
्वसाहत्वािाचे प्रमुख लक्षर आहे.
्वसाहत्वाि हा ननव्वळ राजकीय ्व आन््णक
गुलामनगरीच ननमा्णर करतो असे नसून तो माननसक
गुलामनगरीही ननमा्णर करतो. ्वसाहत्वािी िेशांची
्वंशश्ेष्त्व्वािी न्वचारसररी आनर ्वागरूक यांमुळे
्वसाहतीतील लोकांचया मनात नयूनगंड ननमा्णर झाला,
तयांना स्वतःचया संसकृती ्व इनतहासाब ल कमीपरा
्वाटायला लागला, तयांचा आतमन्व््वास नष् झाला.
इंगलंडने एका शतकात ए्वढा साम्ाजयन्वसतार केला की
तयांचया साम्ाजया्वरील सूय्ण मा्वळत नवहता असे महटले
जाऊ लागले. जगातील आनशया, आनरिका, अमेररका
आनर ऑसटट्रेनलया या चार खंडांत न नटशांचे साम्ाजय
न्वसतारले होते.
१५ वया शतकात युरोपात वयापारी क्रांती घडून
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आली. युरोपीय िया्ण्वि नी नवया जलमागाांचा शोर
ला्वलयानंतर पारंपररक वयापारपद्तींमधये बिल घडून
आला. या युरोपीय वयापाऱयांनी जगभरात आपले पाय
राे्वायला सुरु्वात केली.
२.१ वसाह्तवाद : अथमि नण सव प
राडसी कृतये कररे, कीतणी संपािन कररे, अज्ात
भूमीचा शोर घेरे, रमा्णचा प्रसार कररे, सोनयाचया
खारींचा शोर घेरे अशा न्वन्वर काररांनी युरोपीय
लोक जगभर पोचले. पुढे वयापार ्वाढत गेला आनर
युरोपीय राष्ट्रांमधये एका नवया सपरचा उिय झाला.
युरोपीय वयापारी नज्े नज्े गेले, नत्े नत्े तयांनी
्वसाहती स्ापन केलया. तया ्वसाहतींमधये स्वतःचे
आन््णक, सामानजक, राजकीय ्वच्णस्व प्रस्ानपत
करणयासाठी सपरा्ण सुरू झाली. युरोपीय लोक अमेररका,
ऑसटट्रेनलया, नयूझीलंड ये्े गेले. ते्े तयांना राहणयास
अनुकल ह्वामान होते. आनशया खंडात तयांना ह्वामानाशी
जुळ्वून घेरे अ्वघड गेले. ह्वामान अनुकल असो नक्वा
नसो, युरोपीय लोकांनी स्ाननकांना सका्वून ला्वले.
्वसाहतींमरील स्ाननक लोकांचे माननसक खच्ीकरर
करणयात इंग्रज, डच, पोतु्णगीज, रिरेंच यांनी पुढाकार
घेतला.
एकोनरसावया शतकाचया उततरारा्णत इंगलंडचा
वयापार औद्ोनगक क्रांतीमुळे भरभराटीस आला होता.
आरमारी सामरया्णचया जोरा्वर इंगलंडने आनशया आनर
आनरिका खंडातील राषटट्रां्वर आपले ्वच्णस्व प्रस्ानपत
केले. वयापारातून अनतररकत नफा, अनतररकत न याची
गुंत्वरूक, गुंत्वरुकीसाठी ्वसाहत आनर ्वसाहतींशी
वयापार, तयातून नफा अशी ही साखळी होती.
इंगलंडप्रमारेच रिानस, बेनलजयम, इटली आनर जम्णनी हे
िेशही ्वसाहती स्ापन करणयात आघाडी्वर होते.
. सा त ाद
. . द ा री कारिे
ोनगक क्रां्ती : औद्ोनगक क्रांतीमुळे
्वसाहत्वािाला चालना नमळाली. आरुननक यंत्ांमुळे

उतपािनात प्रचंड ्वाढ झाली. िेशांतग्णत बाजारपेठेत
सगळे उतपािन खपरे शकय नवहते. अनतररकत उतपािन
खप्वणयासाठी नवया बाजारपेठांची गरज होती. यासाठी
ह ाची बाजारपेठ आनर कमी ्वच्णस्व आ्व्यक
होते.
क ्या मालाची गरज : वयापारी सपरत अनय
सपर्णक राषटट्रांपेक्षा स्वतःचया मालाचा उतपािन खच्ण कमी
ठे्वरे आ्व्यक होते. स्वतःची मक्तेिारी ननमा्णर
करणयाची आ्व्यकता, मालाचा उतपािन खच्ण कमी
वहा्वा महरून कच्ा माल स्वसत नकमतीत नमळ्वरे
गरजेचे होते. तयासाठी ्वसाहतीं्वर ननन्व्ण्वाि ्वच्णस्व
प्रस्ानपत कररे युरोपातील राष्ट्रांना आ्व्यक होते.
अन्त र ्त ांडवलाची गंु्तवणक : औद्ोनगक
क्रांतीनंतर युरोपातील भांड्वलिार ्वग्ण अनरकच श्ीमंत
झाला. अनतररकत भांड्वल गुंत्वणयासाठी तयाने सुरनक्षत
बाजारपेठांचा शोर यायला सुरु्वात केली. यादृष्ीने
आन््णकदृषट्ा अप्रगत ्वसाहतींमरील बाजारपेठ अनरक
सुरनक्षत होती. अनतररकत भांड्वलाने ्वसाहत्वािाचया
उियाला आनर न्वकासाला चालना निली.
खनिज साठे : आनशया-आनरिका खंडांतील
िेशांमधये सोने, नहरे, चांिी, कोळसा यांचे नैसनग्णक साठे
मोठ्या प्रमारा्वर होते. तयामुळे युरोपमरील वयापाऱयांना
आनशया-आनरिकेतील प्रिेशांचे आकर्णर होते.
गोनलक महततव : आनशया-आनरिका खंडातील
काही प्रिेश भौगोनलकदृषट्ा मोकयाचया स्ाना्वर
आहेत, हे युरोपीय राष्ट्रांचया लक्षात आले. अशा
प्रिेशांपैकी मालटा, नज ालटर, एडन, नसंगापूर, अंिमानननकोबार यांसारखे प्रिेश इंगलंडने स्वतःचया ्वच्णस्वाखाली
आरले.
मजुरांची पल ध्ता : युरोपीय वयापाऱयांना मोठ्या
प्रमारा्वर आनर स्वसतात मजूर नमळ्वणयाची गरज होती.
ही गरज ्वसाहतींमरून भागली. यातूनच पुढे गुलामांचा
वयापार ्वाढीस लागला.
वंश ेष्ठतवाची क पिा : आनरिका आनर आनशया
खंडातील जनतेला सुसंसकृत करणयाची जबाबिारी
आपरा्वर आहे, अशी भूनमका युरोपीय ्वसाहत्वाद्ांनी
घेतली. या भूनमकेतून श सती रमा्णचया प्रसाराला चालना

निली गेली. यातून ्वसाहत्वाि अनरक ्वाढीस लागला.
२.२.२ प रणाम
आनशया ्व आनरिका या खंडांतील लोकांचे
आन््णक शोरर करणयात आले. ्वसाहतीतील लोकांनी
तयांचे स्वातंत्य गमा्वले. आन््णक शोरराची परररती
स्ाननक लोक िररद्री होणयात झाली.
्वसाहत्वािाचया न्वघातक परररामांचया जोडीला
्वसाहतींमधये काही न्वरायक गोष्ी घडलया. ्वसाहतींमधये
राजकीय, सामानजक, आन््णक, शैक्षनरक जागृती झाली.
लोकशाही पद्त आनर तयातील स्वातंत्य, समता,
बंरुता यांसार या आरुननक जी्वनमूलयांचा तयांना पररचय
झाला. कायद्ाचे राजय, नयायवय्वस्ा, स्वाांसाठी
नशक्षर यांसारखे न्वचार पुढे आले. आपले प्र्न आपरच
सोड्वायचे हा न्वचार पुढे आला. तयामुळे ्वसाहतींमरून
स्वातंत्याची चळ्वळ उियाला आली.
क न प ा.
न नटश साम्ाजयांतग्णत असलेले पुढील प्रिेश
नकाशा्वर पहा भूमधयसागरातील नज ालटर, मालटा,
पश्चम गोलारा्णतील न नटश गुयाना, न नटश होनडरास,
न नटश ्वेसट इंनडज, बमु्णडा आनर फॉकलंड बेटे,
आनशया खंडातील एडन, नसलोन, मयानमार, हाँगकाँग,
भारत आनर आनरिका खंडातील राष्ट्रे.
२. ्युरोपी्य वसाह्तवाद
. .
े रका
अमेररकेतील ्वसाहत्वािाचा अभयास करताना
आपलया असे लक्षात येते की या काळात बलाढ
युरोपीय राषटट्रांनी अनय िुब्णल राषटट्रां्वर आपले प्रभुत्व
स्ापून ्वसाहतींना राजकीय गुलामनगरीत ढकलले.
्वसाहत्वािी युरोपीय स्लांतररतांनी अमेररका खंडातील
मूळ रनह्वाशंाचया जनमनी बळका्वून प्रसंगी तयांची
कततल केली. मेनकसको आनर पेरू िेशातील स्ाननकांची
राजये नषट केली. तयांचया्वर गुलामनगरी लािली.
युरोपीय राषटट्रांमधये ्वसाहती स्ापन करणयाची
सपरा्ण सुरू झालया्वर पोतु्णगाल आनर सपेन यांनी तयात
पुढाकार घेतला. पोतु्णगालने अमेररका खंडातील ाझील
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आनर सपेनने मेनकसको ताबयात घेतले. ते्े तयांना
सोनयाचे साठे सापडले. अमेररकेचया भूमी्वर ऊस आनर
तंबाखू नपक्वणयासाठी सपननश लोकांनी आनरिकेतून
गुलाम आरले. पेरू, मेनकसको आनर वहेनेझुएला ये्े
सोनया-चांिीचे साठे सापडताच सपेनने शेतीपेक्षा सोने
नमळ्वणया्वर लक्ष करेंनद्रत केले. तयांनी िनक्षर अमेररकेमधये
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संपूर्ण नकनारप ी्वर प्रभुत्व स्ापन केले. िनक्षर
नकनाऱया्वरील ोररडा ते कनलफोनन्णयाचा प्रिेश सपननश
लोकांनी ताबयात घेतला. ये्े तयांनी अमेररकेतील रेड
इंनडयन लोक आनर आनरिकेतून आरलेले गुलाम
यांचयाकडून शेती करून यायला सुरु्वात केली.
शेतीबरोबर खारींमरून अफाट खननज संपतती तयांचया

हाती लागली. सपेनने या भागात आपला कारभार
सुरळीत चाल्वणयासाठी गवहन्णर नेमले. सपेनचा राजा हा
या ्वसाहतींचा स्व च् सततारीश होता. ‘कौशनसल
ऑफ िी इंनडज’ या संघटनेद्ारे सतता राब्वणयात येऊ
लागली. ही कौशनसल ्वसाहतींमरील वयापारही सांभाळत
होती. या ्वसाहतींमरून कच्ा माल सपेनला नेला जाई.
तयापासून बन्वलेला प ा माल सपेनमरून ्वसाहतींचया
बाजारपेठेत न्वक्रीसाठी आरला जाई. या प्रिेशातील
सोने आनर चांिीचया वयापारात राजाला मोठा नफा
नमळत असे. सपेनची भरभराट पा न इंगलंड, हॉलंड
आनर रिानस यांनीही अमेररका खंडात आपलया ्वसाहती
स्ापणयास सुरु्वात केली.
इंगलंडची रारी एनलझाबे् पनहली नहचया काळात
सागरी मोहीमांना प्रोतसाहन नमळाले. तसेच ्वसाहती
स्ापन करणयास प्रारानय निले गेले. रारी एनलझाबे्
पनहली नहचया काळात वयापारी न याचया जोडीने
स्वराष्ट्राचे नहत हे उि्निष् ्वसाहत्वािाला जोडले गेले.
इ.स. १४९६ मधये जॉन कबट याला इंगलंडने अमेररकन
भूमी्वर ्वसाहती स्ापन करणयाची पर्वानगी निली.
तयाने उततर अमेररकेत इंगलंडचे बसतान बसन्वले. इ.स.
१६०७ मधये जेमस निीचया काठा्वर न नटशांनी
जेमसटाऊन ही ्वसाहत उभारली. नतला पुढे ‘वहनज्णननया’
ना्व िेणयात आले. पुढील काळात उततर अमेररकेतील
पू्व्ण नकनारी प्रिेशात नयू इंगलंडपासून ते करोनलनापयांत
इंग्रजांचया ्वसाहती स्ापन झालया.
इंगलंडने ्वसाहतींची अनरकच नाकेबंिी करणयाचे
रोरर आखले. यातूनच जल्वाहतुकीसंबंरीचा कायिा
केला गेला. या कायद्ान्वये मालाची ्वाहतूक करणयाची
मकतेिारी फक्त इंगलंडमरील कपनयांना नमळाली.
१७६५ चया कायद्ानुसार महतत्वाचया ्वसतूं्वर
सटमप ुटी भररे इंगलंडने बंरनकारक केले. तयामुळे
्वसतूंचया नकमती ्वाढलया. ‘सटमप ॲकट’द्ारे लािलया
गेलेलया करास आनर इंगलंडने अमेररकेतील तयांचया
्वसाहतीं्वर घातलेलया इतर ननबांरांना वहनज्णननया,
मसचयुसेटस् या ्वसाहतींनी प्र्म न्वरोर केला.
मसचयुसेटस्मरील बोसटन या शहरात ५ माच्ण १७७०
रोजी न नटश सैननकांचया गोळीबारात काही लोक ठार
झाले. यामुळे बोसटनमधये असंतोर ्वाढला. १७७३ मधये

स्व्ण ्वसाहतींनी स्वातंत्याची मागरी केली.
न नटश संसिेने अमेररकेतील ्वसाहतीत चहा
न्वकणयाची मकतेिारी ईसट इंनडया कपनीला निली होती.
्वसाहतीं्वरील ननबांर इंगलंडने र करा्वेत, ्वसाहतींना
तयांचा राजयकारभार करणयाची स्वायततता द्ा्वी अशी
मागरी ते्ील नागररक करू लागले. इंगलंडने याला
नकार िेताच ्वसाहतींनी इंगलंडचया माला्वर बनहषकार
टाकला. १७७३ साली बोसटन बंिरात स्ाननक जनतेने
ननरेर िश्ण्वणयासाठी ईसट इंनडया कपनीकडून आलेलया
चहाचया पेट्ा समुद्रात फेकलया. या घटनेस ‘बोसटन टी
पाटणी’ असे महरतात. या पा््व्णभूमी्वर अमेररकेतील
न नटश ्वसाहतींची सभा कॉशनटनेनटल काँग्रेस ननमा्णर
करणयात आली. १७७४ मधये नफलाडेनलफया ये्े या
्वसाहतींचे अनर्वेशन भरले. तयांनी न टनमरील मालाचया
आयात ्व ननया्णतीला न्वरोर केला आनर न नटश माल
्वापरू नये, असा ननर्णय घेतला. यातूनच अमेररकेतील
्वसाहतींनी ्वसाहत्वािान्वरुद् लढा पुकारला.
अमेररकेतील तेरा न नटश ्वसाहतींनी एकत् येऊन
आपर इंगलंडचया सततेपासून स्वतंत् झालयाचे जाहीर
केले. ४ जुलै १७७६ रोजी ‘स्वातंत्याचा जाहीरनामा’ हा
िसतऐ्वज संमत करणयात आला. हा िसतऐ्वज ्ॉमस
जेफरसन याने तयार केला होता. जेफरसनने ‘जी्वन
जगरे, स्वातंत्य आनर आनंि नमळ्वरे हे मान्वाचे तीन
ननसग्णनसद् ह असलयाचे ्व ते कोरालाही नहरा्वून
घेता येरार नाहीत’ असे नमूि केले.
स्वातंत्याचा जाहीरनामा प्रनसद् झालया्वर न नटश
सैनय आनर १३ ्वसाहतींमरील नागररक यांचयात लढाया
होत रानहलया. सरतेशे्वटी
सराटोगा ये्ील लढाईत
न नटश सैनयाचा ननरा्णयक
पराभ्व झाला. रिरेंचांनीही
्वसाहतींचया
संघरा्णत
अमेररकनांना
मित
केली. १७७९ मधये सपेन
अमेररकेचया
बाजूने
युद्ात
उतरले.
णशं न
्वसाहतींचा
प्रमुख
सेनापती जॉज्ण ्वॉनशंगटनने इंग्रजांचा पराभ्व केला.
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इंग्रजांचा सेनानी लॉड्ण कॉन्ण्वॉनलस शरर आला. अमेररका
स्वतंत् झाली. मान्वाचे ननसग्णनसद् ह नाकारराऱया
राजयकतयाांन्वरुद् लढणयाचा जनतेला हकक असतो हे
अमेररकेने जगाला िाख्वून निले. ‘राजान्वना राजय’ ही
अमेररकेने जगाला निलेली एक महतत्वाची िेरगी आहे.
अमेररकेज्वळील कनडा प्रिेश १७६३ चया पररस
तहानुसार इंग्रजांकडे गेला. तयांनी पुढे कनडाला
संघराजयाचा िजा्ण निला आनर इंगलंडसारखी ि्न्वगृही
संसि निली. इंग्रजांनी कनडामधये एक राजप्रनतननरी
नेमला होता.
. .
ेण ा आणि
री ं
१८ वया शतकात ऑसटट्रेनलया खंडात इंगलंडमरून
ह पार केलेलया गुनहेगारांची पनहली ्वसाहत स्ापन
झाली. पुढे १९ वया शतकात ऑसटट्रेनलयात इतर स्वतंत्
प्रिेशांचे ्वसाहतीकरर झाले. तयाखेरीज टसमाननया बेट
आनर नयूझीलंडमधये ्वसाहती स्ापन केलया गेलया.
१९०० मधये टसमाननया बेट न नटश साम्ाजयांतग्णत
अंतभू्णत करून स्वयंशानसत असे ऑसटट्रने लयाचे प्रजासतताक
राजय स्ापणयात आले. तयांना इंगलंडप्रमारे ि्न्वगृही
संसि िेणयात आली. इंगलंडचया राजाने ऑसटट्रेनलयातील
राजप्रनतननरी महरून ‘गवहन्णर जनरल’ची नेमरूक केली.
ऑसटट्रेनलयात फक्त युरोपीय नागररकांनाच स्लांतरीत
महरून जाणयाची पर्वानगी होती.
नयूझीलंडला साम्ाजयांतग्णत स्वयंशानसत िेशाचा
िजा्ण १९०७ मधये िेणयात आला. नयूझीलंडमरील
्वसाहतींनी लोकशाही पद्तीचा अ्वलंब केला. सा्व्णनत्क
मतानरकार, सरकारी मालकीची रेल्वे, आग ्व
अपघाताचा न्वमा, ्वृद्ांसाठी नन्वृतती ्वेतन, कामगारांना
कामा्वर जखमी ्वा मृत झालयास नुकसान भरपाई या
गोष्ी १९०० पू्वणीच नयूझीलंडमधये राब्वलया गेलया.
. . आणश ा
इतर युरोपीय ्वसाहत्वाद्ांचया आक्रमरांपासून
्वसाहतींचे संरक्षर कररे आनर सीमा्वतणी प्रिेशांमधये
वयापाराचा न्वकास करून स्वा््ण साररे हे इंग्रजांचे
उि्निष् होते.
ान ार : भारताचे ईशानयेकडील शेजारी राषटट्र
महरजे मयानमार. तयाचे पू्वणीचे ना्व िेश बमा्ण असे
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होते. मयानमारमरील नैसनग्णक संपतती आनर बाजारपेठेची
उपलबरता यांमुळे तया िेशा्वर कबजा नमळ्वरे हा
इंग्रजांचा हेतू होता.
मयानमारमरील राजयकतयाांनी १७६० पयांत मयानमार
एकछत्ी अंमलाखाली आरला होता. तयांनी एकोनरसावया
शतकात मनरपूर नजंकन आसाम्वर रडक मारली.
इंग्रजांचया दृषटीने ही रोकयाची घंटा होती. पुढे भारताचा
गवहन्णर लॉड्ण ॲमहसट्ण याने मयानमार न्वरुद् युद्
पुकारले. ते िोन ्वर चालले. ते पनहले ‘ ी युद्’
महरून ओळखले जाते. या युद्ात इंग्रजांचया आरमाराने
रंगून याँगॉन बंिर नजंकन घेतले. तयानंतर इंग्रज आनर
मयानमारचे राजयकत यांचयात तह झाला. या तहान्वये
मयानमारकडून इंग्रजांनी मनरपूर परत घेतले. तसेच
मयानमारचा नकनारी प्रिेश आनर ते्ील जंगल ्व खननज
संपतती इंग्रजांचया ताबयात आले. इंग्रजांनी मयानमारकडून
लषकरी भरपाई महरून मोठी र म ्वसूल केली.
िेशची ततकालीन राजरानी ॲवहा ये्े इंग्रज रेनसडेंट
नेमणयात आला.
‘िुसरे
ी युद्’ लॉड्ण डलहौसीचया काळात
लढले गेले. मयानमारमधये राहराऱया िोन इंग्रज
नागररकांना मयानमार प्रशासनाने िंड ठोठा्वला.
डलहौसीला हसतक्षेप करणयाचे जरू काररच नमळाले.
डलहौसीने जॉज्ण लमबट्ण या अनरकाऱयाचया नेतृत्वाखाली
फौजा पाठ्वून युद् पुकारले.
ी सैनयाचा पराभ्व
केला. रंगून याँगॉन , पेगू बेगो , प्रोम ही नठकारे
इंग्रजांनी नजंकन घेतली. पेगूचा प्रिेश इंग्रजांनी तयांचया
साम्ाजयात न्वलीन केला. या न्वजयामुळे इंग्रजांचा
मयानमारचया
नकनाऱया्वरील
प्रभा्व
्वाढला.
मयानमारन्वरुद्चया या लढाईत इंग्रजांचया सैनयात
भारतीय सैननकांचा समा्वेश होता. या युद्ाचया खचा्णचा
भारसुद्ा भारतीयां्वर टाकणयात आला.
‘नतसरे
ी युद्’ १८८५ चया सुमारास झाले.
या युद्ासाठी ी सरकारचा रिानसशी ्वाढत चाललेला
संपक हे एक कारर होते. रिरेंचांनी शवहएतनाम
इंडोचायना मधये स्वतःचे प्रभा्वक्षेत् ननमा्णर केले होते.
इंग्रजांना संभावय रोकयाची कलपना आली. तयापू्वणी
मयानमारचा राजा न्बा याने इटली ्व जम्णनी या िेशांशी
वयापारी करार करणयाचा प्रयतन केला. तयाने रिानसशी

वयापारी करार केला. अशातच न्बा राजाने ‘बॉमबे-बमा्ण
टट्रेनडंग कॉप रेशन’ या न नटश वयापारी संस्ेला िंड
ठोठा्वला. लॉड्ण डफरीन याने मयानमारशी लढणयासाठी
सैनय पाठ्वले. या युद्ात इंग्रजांनी मंडाले हे शहर
नजंकले. न्बा राजा इंग्रजांना शरर आला आनर उततर
मयानमार इंग्रज साम्ाजयाचा भाग बनले. १९३५ चया
कायद्ान्वये इंग्रजांनी मयानमार भारतापासून ्वेगळा
केला.
भारतीय स्वातंत्यलढापासून प्रेररा घेऊन जाने्वारी
१९४८ मधये मयानमार स्वतंत् झाला.
िेपाळ : नहमालयाचया कुशीत ्वसलेले नेपाळ हे
एक छोटे राषटट्र आहे. न नटशांनी आपले प्रनतननरी
नेपाळमधये पाठ्वले होते. परंतु न नटशांना फारसा प्रनतसाि
नमळाला नाही. तयातूनच इंगलंडन्वरुद् नेपाळ अशी िोन
युद्े झाली.
माही्त

नेपाळी १० ते १२ हजार तर इंग्रजांची फौज ३०
हजाराचया पुढे होती. नेपाळ्वर इंग्रजांनी आक्रमर केले.
नेपाळी सैनयाने इंग्रजांना जेरीस आरले. इंग्रजांनी १८१६
मधये नेपाळचा मक्वानपूर ये्े पराभ्व केला. तयानंतर
झालेलया तहानुसार इंग्रजांनी तराई, कुमाऊ, गढ्वाल हे
प्रिेश ताबयात घेतले. काठमांडू ये्े इंग्रज रेनसडेंट नेमला
गेला. १९२३ मधये इंग्रजांनी नेपाळचया सा्व्णभौमत्वाला
मानयता निली.
नस क म : भारताचया आसपासचा प्रिेश आपलया
्वच्णस्वाखाली आररे हे न नटशांचे उि्निष् होते.
भारताचया उततर सीमे्वर भूटान, बंगाल, नेपाळ आनर
नतबेट यांनी ्वेढलेले नसककीम हे एक छोटे राजय होते.
१८१५ मधये नसककीमचया राजाने िानज्णनलंग भो्वतालचा
प्रिेश न नटशांकडे सुपूि्ण केला. तया बिलयात राजाला
न नटशांकडून ्वानर्णक तनखा सुरू झाला. पुढे लॉड्ण

हे का ्तु हांला

इंग्रजांनी
िेश ताबयात घेतलयानंतर ते्ील
राजा ‘न्बा’ याला कि केले. तयाने भन्वषयात पुनहा
उठा्व करू नये आनर तयाचा प्रजेशी काही संबंर
रा नये महरून न नटशांनी तयाला भारतात,
महाराष्ट्रातील रतनानगरीचया पररसरात आरले.
राजाला नजरकिेत ठे्वणयासाठी तीन मजली प्रशसत
राज्वाडा उभारणयात आला. राज्वा ाचया
तळमजलया्वर संगमर्वरी फरशीचे सभागृह आहे.
छताला सुंिर नक्षीकाम केलेलया लाकडी प ा

ण बा रा ा ा रा

ा ा र नाण ररी

ला्वलेलया आहेत. अर्ण्वतु्णळाकार शखडकयांना
रंगीबेरंगी इटानलयन काचा ला्वलेलया आहेत. या
राज्वा ाचया पररसरात न्बा राजाने
िेशातून
आरलेली भग्वान गौतम बुद्ांची मूतणी आहे.
पू्वणी नि ीचा बािशाह ‘बहािुरशाह’ यास
१८५७ चया स्वातंत्यलढात भाग घेतलयाब ल
इंग्रजांनी
िेशातील याँगॉन ये्े पाठ्वले होते.
बािशाह नतकडेच मृतयू पा्वला.
योगायोगाची गोष् महरजे पुढे याच रतनानगरी
नजल यात जनमलेलया लोकमानय
नटळकांना
राष्ट्रीय
चळ्वळीपासून िूर ठे्वणयासाठी
िेशातील
मंडालेचया
कारागृहात सहा ्वर ठे्वले
होते.
ये्ेच
नटळकांनी
‘गीतारहसय’ हा ग्रं् रचला.
पुढे नेताजी सुभारचंद्र बोस
यांना सुद्ा इंग्रज सरकारने
मंडालेचया तुरूगात ठे्वले होते.
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डलहौसी याने सैनय पाठ्वून नस ीमचा आरखी काही
प्रिेश ताबयात घेतला. तयामुळे नस ीम इंग्रज
वयापाऱयांसाठी खुले झाले. यामुळे भारत-नतबेट
वयापारा्वरील जकातीचे अनरकार इंग्रजांना नमळाले.
१८८६ मधये नतबेटी लोकांनी नसककीम्वर ताबा
नमळ्वणयाचा प्रयतन करताच इंग्रजांनी नतबेटी लोकांन्वरुद्
कार्वाई सुरू केली. १८९० मधये न नटश-चीन तहानुसार
नसककीम इंग्रजांचे संरनक्षत राषटट्र असलयाचे मानय करणयात
आले. िानज्णनलंग पररसरातील चहाचे मळे संरनक्षत ठे्वरे
इंग्रजांचया दृषटीने महत््वाचे होते. नसककीमला मधयगत
राष्ट्र बफर झोन बन्वून तयाचे अंतग्णत प्रशासन ्व
परराषटट्र रोरर इंग्रजांनी स्वतःचया ताबयात घेतले. परंतु
नस ीमचा िजा्ण मात् एक स्वतंत् राजय महरून रानहला.
१९७५ मधये नस ीमचया जनतेने भारतीय संघराजयात
सामील होणयाचया बाजूने मतिान केले आनर तयानुसार
नस ीमला भारतीय संघराजयात घटकराजयाचा िजा्ण
नमळाला.
टाि : भारताचया उततर सीमा भागात आनर
नसककीमचया पू्वला भूटान हा िेश आहे. या प्रिेशाचे
भौगोनलक आनर वयापारी महतत्व जारून ्वॉरन हेनसटंगज
याने भूटानशी मैत्ीचे संबंर प्रस्ानपत केले. तयामुळे
बंगाल ते नतबेट हा भूटानचया प्रिेशातून जारारा वयापारी
माग्ण खुला झाला. १८४१ मधये ॲशले एडन याने
भूटानन्वरुद् आक्रमक पन्वत्ा घेतला. १८६५ मधये
भूटान न्वरुद् इंग्रज असे युद् झाले. तयानंतर झालेलया
तहानुसार भूटानने नजंकन घेतलेले प्रिेश न नटशांचया
ह्वाली कररे आनर तया मोबिलयात न नटशांनी भूटानचया
राजाला ्वानर्णक तनखा िेरे या िोन गोष्ी ठर्वलया
गेलया. १९१० चया तहानुसार भूटानचया राजाने संरक्षर
्व परराषटट्र रोरराचे अनरकार इंग्रजांना निले. इंग्रजांनी
भूटानचया अंतग्णत कारभारात ढ्वळाढ्वळ न करणयाचे
मानय केले. ८ ऑगसट १९४९ रोजी भारत आनर भूटान
यांचयामधये झालेलया करारान्वये भूटानचे परराष्ट्र रोरर
आनर संरक्षरासंबंरीची रोररे यांमधये भारताची भूनमका
स ागार राष्ट्राची आहे.
णतबे
नतबेटचा प्रिेश िलाई लामांचया
प्रभा्वाखाली होता. रनशयाला अटका्व कररे आनर
स्वतःचा वयापार ्वाढ्वरे यांसाठी नतबेटचया प्रिेशा्वर
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इंग्रजांची नजर होती. लॉड्ण कझ्णनचया काळात इंग्रजांचया
फौजा नतबेटचया राजरानीत महरजे लहासापयांत पोचलया.
१९०७ मधये इंगलंड ्व रनशयात झालेलया करारानुसार
नतबेटमरील चीनचया ्वच्णस्वाला तत्वतः मानयता िेणयात
आली. तयामुळे चीनला पुढील काळात नतबेट्वर संपूर्ण
्वच्णस्व प्रस्ानपत करणयास ्वा्व नमळाला.
. . आण का
आनशया खंडाप्रमारेच आनरिका खंडातही युरोपीय
प्र्वासी पोचले. घनिाट जंगले, न्वसतीर्ण सरो्वरे, िलिल
आनर ्वाळ्वंटे यांनी युकत असरारा आनरिकेचा पररसर
युरोपीय लोकांसाठी अनोळखी होता. बेनलजयमचा राजा
िुसरा नलओपाेलड याने कांगो्वर ्वच्णस्व नमळ्वले होते.
तयाने १८७६ मधये ुसेलस ये्े एक परररि भर्वली.
ये्े युरोपातील भूगोल शासत्ज् आनर संशोरक एकत्
आले होते. आनरिकेत ज्ानाचा प्रसार वहा्वा महरून
‘इंटरनशनल असोनसएशन फॉर ि एकस ोरेशन अँड
नसशवहलायझेशन ऑफ सेंटट्रल आनरिका’ या ना्वाची
संस्ा स्ापणयाचे या परररिेत ठरले. आनरिकेत
आपलयासाठी कोरतया संरी आहेत याचा न्वचार
करणयासाठी १८८४ मधये बनल्णन ये्े युरोपीय राष्ट्रांची
एक परररि भरली. प्रतयक्षात मात् ही परररि युरोपीय
राष्ट्रांनी आनरिकेचा प्रिेश आपापसात शांततापूर्ण रीतीने
कसा ्वाटून या्वा हे ठर्वणयासाठी बोला्वली होती.
बनल्णन परररिेत बेनलजयमचया कांगो्वरील प्रभुत्वाला
मानयता िेऊन तो प्रिेश ‘कांगो रिी सटेट’ महरून
ओळखणयास मानयता िेणयात आली. स्वतःचया
प्रभुत्वाखाली असलेलया आनरिकन ्वसाहतीमरील मान्वी
आनर नैसनग्णक संपततीचा पूर्ण न्वननयोग करणयात एखािे
युरोनपयन राष्ट्र अयशस्वी ठरले तर तया राष्ट्राने तो प्रिेश
िुसऱया सक्षम राष्ट्राचया ह्वाली करा्वा असे या परररिेत
ठरले.
जॉज्ण टॉबमन गोलडी याने इंगलंडमधये ‘युनायटेड
आनरिकन कपनी’ स्ापन केली होती. इंगलंडने तयाला
नायजेररयात वयापार करणयाची सनि निली. पुढे इंग्रज
सरकारने ही कपनीच ताबयात घेतली. ‘नायजेररया’ ही
इंग्रज सरकारचया अरीन असलेली ्वसाहत बनली.
जम्णनीचा चनसेलर नबसमाक याने १८८३ मधये

पश्चम आनरिकेत जम्णनीची टोगोलँड ही पनहली ्वसाहत
स्ापन केली. पुढे कामरून, नै तय आनरिका ये्ेही
जम्णनीने स्वतःचया ्वसाहती स्ापन केलया.
सेनेगल, गांनबया आनर कांगोचया उततरेकडील
प्रिेश रिानसने स्वतःचया ्वच्णस्वाखाली आरला. १८८३
मधये आयवहरी कोसट ये्ेही रिानसने ्वसाहत स्ापन
केली. पुढे पोतु्णगालचया ताबयातील िाहोमे या आनरिकन
प्रिेशा्वर रिानसने ताबा नमळ्वला. रिानसने १९१४ पयांत
्वायवय आनरिकेचया सहारा ्वाळ्वंटापासून पश्चमेला
आयवहरी कोसटपयांत आनर रिरेंच नगनी या प्रिेशा्वर
्वच्णस्व स्ापले.
पू्व्ण आनरिकेतील केप कॉलनी आनर नाताळ या
्वसाहती इंगलंडचया ताबयात, तर मोझांनबक सपेनचया
ताबयात होते. इंगलंड, रिानस आनर जम्णनी यांना पू्व्ण
आनरिकेचया प्रिेशांमधये रस होता. या नतघांनी नमळून
परसपरांचे नहतसंबंर राखणयासाठी एक करार केला.
तयानुसार झांजीबारचया सुलतानाला झांजीबार, पेमबा बेट
आनर पू्व्ण आनरिकेची नकनारप ी िेणयाचे ठरले.
मािागासकर बेट रिानसला तसेच आनरिकेचया
नकनारप ीचा उततरेचा भाग इंगलंडला तर िनक्षरेचा
प्रिेश जम्णनीला द्ायचा असे ठरले. १८९७ मधये
जम्णनीने ‘जम्णन ईसट आनरिका कपनी’ कडून पू्व्ण
आनरिकेतील प्रिेश स्वतःकडे घेतला. इंगलंडने झांजीबार,
पेमबा बेट ्व नयासालँड माला्वी हे न नटश संरनक्षत
प्रिेश महरून जाहीर केले. इंगलंडचया प्रभा्वाखालील
प्रिेश ‘न नटश ईसट आनरिका’ या ना्वाने ओळखला
जाऊ लागला.
उततर आनरिकेत मोरोकको, अलजेररया, ट्ुनीस,
नत्पोली लीनबया आनर इनजप् हे भाग मोडतात.
रिानसने १८३० मधये अलजेररया्वर प्रभुत्व ननमा्णर केले
होते. ट्ुननस्वर इटली, रिानस आनर इंगलंडचे लक्ष होते.
या संघरा्णत रिानसने बाजी मारून तुक सुलतानाकडून
ट्ुननस नजंकन घेतले. पुढे रिानसने मोरोकको ताबयात
घेतले. इटलीने नत्पोली, सायरेननका नजंकन घेतले.
इनजप्चया भूमीत इंगलंड आनर रिानस िोघांनाही
रस होता. इंग्रजांनी अलेकझांनडट्रया ते करो रेल्वेमाग्ण
बांरला. भूमधय समुद्र ्व तांबडा समुद्र जोडणयासाठी

सुएझचा काल्वा रिरेंच अनरकारी फनड्णनंड नि लेसेपस
याचया िेखरेखीखाली खोिला. सुरु्वातीला हा स्व्ण खच्ण
इनजप् करत होता.
सुएझ कालवयाचा खच्ण ए्वढा ्वाढला की,
इनजप्ला तयासाठी कज्ण या्वे लागले. कजा्ण्वरचे
वयाजही फेडता येईना महरून सुएझ काल्वा कपनीचे
समभाग शेअस्ण न्वक्रीसाठी काढले गेले. इंगलंडने
यातील समभागांचा काही भाग न्वकत घेतला. यामुळे
सुएझ कालवया्वर इंगलंडचे ्वच्णस्व ननमा्णर झाले. पुढे
१९२२ मधये इनजप् स्वतंत् झाला.
सुिान हा इनजप्चया िनक्षरेकडील िेश इनजप्चा
मांडनलक होता. इनजप््वरील ्वच्णस्वाचया आरारे इंगलंंडने
सुिान्वरही ह
सांनगतला. सुिानमरील स्ाननक
सततांनी या गोष्ीस न्वरोर केला. आपले सैनय सुिानमधये
न्वना अड्ळा नेणयाची सोय वहा्वी महरून इंगलंडने
युगांडा ते सुिानपयांतचा रेल्वेमाग्ण तयार करणयास सुरु्वात
केली. नाईल निी इनजप्ची जी्वनिानयनी होती. नतचा
उगम सुिानमधये असलयाने सुिान्वर ताबा असरे
इंगलंडचया दृष्ीने महत््वाचे होते. रिानसने सुिान्वरील
इंगलंडचया हककास मानयता निली. तयाबिलयात पश्चम
आनरिकेत स्वतःला काही स्वलती घेतलया. स्ाननक
जनतेचा न्वरोर लक्षात न घेता शसत्ासत्ांचया बळा्वर
इंगलंडने सुिान्वर ्वच्णस्व प्रस्ानपत केले.
आनरिकेचया िनक्षर भागात केप कॉलनी ्व नाताळ
या भागा्वर न नटशांचे ्वच्णस्व होते. तर ऑरेंज रिी सटेट
्व टट्रानस्वाल या प्रिेशां्वर डच लोकांचे ्वच्णस्व होते.
जोहानसबग्ण ये्े सोनयाचया खारी सापडलयानंतर
युरोपातील राषटट्रे या भागाकडे आकनर्णत झाली. १९०९
पयांत िनक्षर आनरिकेतील आपलया ्वच्णस्वाखाली
्वसाहतींचे एकीकरर करून तयास ‘युननयन ऑफ साऊ्
आनरिका’ असे ना्व इंगलंडने निले. याच काळात
पोतु्णगालने अंगोलाचया भागात आपले ्वच्णस्व ननमा्णर
केले. नगनी कोसटमरील काही बेटे, मोरोककोचा काही
भाग सपेनचया ्वच्णस्वाखाली आले.
आतापयांत युरोपीय ्वसाहत्वािाचया इनतहासाचा
आढा्वा आपर घेतला. पुढील पाठात आपर ‘युरोपीय
्वसाहत्वािाचा भारता्वरील प्रभा्व’ या न्वरयाची मानहती
घेरार आहोत.
17
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न नटश
डच
च

मागील पाठात युरोपीय ्वसाहत्वाि आनर तयाचा
जगाचया इनतहासा्वर झालेला पररराम यांचा ्ोडकयात
आढा्वा घेतला आहे. जागनतक आढा्वा घेतलया्वर
युरोपीय ्वसाहत्वािाचा भारतातील न्वसतार आनर
भारता्वरील पररराम या पाठात पाहरार आहोत.
.१ पो्तुमिगीज
पोतु्णगीज िया्ण्विणी ्वासको-ि-गामा इ.स.१४९८
मधये कानलकत कोझीकोडे ये्े पोचला. पोतु्णनगजांनी
अरब आरमाराचा पराभ्व करून भारताचया समुद्रनकनाऱयां्वर
आपले ्वच्णस्व ननमा्णर करणयास सुरु्वात केली. िनक्षर
नहंिुस्ानातील राजयंामधये असराऱया आपापसातील
भांडरांचा तयंानी फायिा घेतला. पश्चम नकनाऱया्वर
तयांनी आपलया ्वसाहती स्ापलया. पोतु्णनगजांनी
्वसाहतींचया रक्षरासाठी नकलले उभारले. नकललयांचया
आरारे बा हललयांपासून आपलया ्वसाहतींचे रक्षर
करायचे आनर समुद्रमाग नकललयांना रसि पुर्वायची ही
पोतु्णनगजांची युद्नीती होती. तयांचे आरमार प्रबळ होते.
नकनाऱया्वर आरमारी छापा घालून शत्ूचा मुलुख ते
उि्ध्वसत करत असत. या आरमाराचा सामना कररे
स्ाननक भारतीय सततांना शकय झाले नाही. पुढे नहंिी
महासागरा्वर पोतु्णनगजांनी ्वच्णस्व स्ापलया्वर भारतीय
राजांना नहंिी महासागरात जहाजे पाठ्वायची असतील तर
पोतु्णनगजांचे पर्वाने काता्णझ घेरे आ्व्यक झाले.
पर्वानयानश्वाय प्र्वास केलयास पोतु्णगीज जहाज जप् करत
नक्वा ते बुड्वत असत. पोतु्णनगजांचे आरमारी सामरय्ण
ए्वढे होते की, मुघल, आनिलशाही ्व कुतुबशाही या
सततांनासुद्ा काता्णझ घेरे गरजेचे झाले. इ.स.१६०८
पयांत भारताचया पश्चम नकनाऱया्वर िी्व, िमर, चौल,
गो्वा साषटी ्व बारिेशसह , होना्वर, गंगोळी, बसरूर,
मंगलोर, क ूर, कोडंग ूर, कोची आनर को म ये्े

पोतु्णनगजांनी ्वसाहती उभारलया. तसेच पू्व्ण नकनाऱया्वर
नागपट्नटरम, मनयलापूर सां्व ्ोम आनर बंगालमधये
गळी ये्े पोतु्णगीज वयापाऱयांनी ्वसाहती उभारलया.
पोतु्णनगजांचया या पू्वकडील साम्ाजयाची राजरानी गो्वा
ये्े होती.
क न प ा.
केरळ राजयात ्वासको-ि-गामाचया ना्वाने
असलेलया चच्णची मानहती आंतरजालाचया मितीने
नमळ्वा.
माही्त

हे का ्तु हांला

काता
काता्णझचया िसतऐ्वजांमधये
सामानयतः जहाजाचे ना्व, तांडेलाचे ना्व, कोठून
कोठे जारार, तयात स्वसंरक्षरा््ण असलेली
शसत्ासत्े इतयािी तपशील असे.
केप ऑफ गुड होपपासून पू्वस चीनमरील
मका्वपयांत पोतु्णनगजांचया जया ्वसाहती होतया तया
स्वाांचा समा्वेश एकनत्तपरे तयांचया भारतीय साम्ाजयात
‘एसतोिा ि इंनडया’ होत असे. तया्वर पोतु्णगालचया
राजाने नेमलेलया मु य अनरकाऱयांमधये ‘न्वजरई-इकनपतां्व-जराल’ राजप्रनतननरी ्व सेनापती असत. ही
नेमरूक तीन ्वराांसाठी असायची. मु य अनरकाऱयाला
सलला िेणयासाठी राजय सललागार मंडळ असे. या
मंडळात गोवयाचा ‘अस्णनब्पु’ मु य रम्णगरुु , ‘शानसेलर’
नयायारीश , ‘्वेिोर ि फझेंि’
मालमतते्वरील
अनरकारी आनर गोवयाचा ‘कनपतां्व’ कपटन यांचया
बरोबरीने काही ्वंशपरंपरागत उमरा्व या मंडळात असत.
न्वजरई हा मंडळाचया अधयक्षस्ानी असे.
सतरावया शतकाचया पू्वा्णरा्णत िर्वरणी पोतु्णगालमरून
सरासरी पाच जहाजे भारतात येत होती. या जहाजां्वर
तोफा असत. पोतु्णगीज िमर, ्वसई आनर गो्वा ये्े
जहाजे बांरत. तयासाठी लागरारे सागाचे उततम, नटकाऊ
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लाकड ये्े उपलबर होते. पोतु्णगीज आरमारातील सैननक
पोतु्णगाल न भारतात पाठ्वले जात. सतरावया शतकात
नहंिी महासागरात झालेलया नान्वक लढायांमधये डच ्व
इंग्रजांनी पोतु्णनगजांचा पराभ्व केला. या काळात छत्पती
नश्वाजी महाराजांचा अप्वाि ्वगळलयास इतर भारतीय
सततांकडे स्वतःचे आरमार नवहते. तयामुळे पोतु्णनगजांशी
सामना कररे भारतीयंाना अ्वघड होते.
माही्त

हे का ्तु हांला

प त री
ापार
कानलकतचा राजा
झामोरीन याने ्वासको-ि-गामाबरोबर पोतुग्ण ालचया
राजाला पाठ्वलेलया पत्ात नलनहले, ‘‘आमचया
राजयात िालनचनी, ल्वंग, सुंठ, नमरी आनर
ज्वानहर यांची समृद्ी असून आपलेकडून सोने,
चांिी, पो्वळी इतयािी नज स आमहाला नमळा्वे,
अशी आमची इचछा आहे.’’ कानलकत आनर
क ूर ये्ून गेलेला माल ्वासको-ि-गामाने
पोतु्णगालमधये न्वकला तया मालातून तयाने
पोतु्णगाल ते भारत आनर परतीचया प्र्वासाचया
खचा्णचया साठपट नकमत ्वसूल केली.
पोतु्णनगजांनी तयांचया सततेखालील प्रिेशात श सती
रमा्णखेरीज इतर रमाांची प्रा््णना स्ळे बांरणयास ्वा
िुरुसत करणयास बंिी केली. तयांनी अनय रनम्णयांना
तयांचया पद्तीने रानम्णक उतस्व साजरे करणयास ्वा
लगन समारंभ साजरे करणयास बंिी घातली. स्ाननक
भारांचीही गळचेपी केली. रमाांतर करराऱयांना
पोतु्णनगजांनी नोकऱया िेणयास सुरु्वात केली. तयांनी
आपलया सुरु्वातीचया कारनकिणीत गोवयाला मुकत बंिराचे
स्वरूप निले. तयामुळे आनशयातील िेशोिेशींचे वयापारी
गोवयात येत असत.
.२ न नटश
ईसट इंनडया कपनीची स्ापना ३१ नडसेंबर १६००
रोजी झाली. इंगलंडचया एनलझाबे् रारीने कपनीला
पू्वकडील िेशांशी वयापार करणयाचा पर्वाना निला.
जहाजे पू्वकडील िेशात पाठ्वरे, ते्े माल न्वकन
20

जो पैसा नमळेल तयातून आनर पाठ्वलेलया रोख रकमेतून
प्रामु याने मसालयाचे पिा््ण खरेिी कररे, ते इंगलंडमधये
न्वकरे ्व नफा नमळ्वरे हे कपनीचया कामाचे सुरु्वातीचे
स्वरूप होते. या काळातील जहाजे नशडां्वर चालरारी
असलयामुळे तयांना ्वरा्णचया ठरा्वीक काळात ननघरे
आनर ठरा्वीक ्वेळी परतरे अपररहाय्ण होते. यामुळे
माल खरेिी कररे आनर न्वकरे नजकीरीचे होऊ लागले.
भा्व कमी असताना खरेिी केलेला माल ठे्वणयासाठी
ईसट इंनडया कपनीला कायमस्वरूपी जागा नमळ्वरे
आ्व्यक झाले. इंगलंड न नडसेंबर ते एनप्रल मधये
ननघायचे आनर भारतातील वयापार आटोपून पुढील ्वरणी
जाने्वारीत परत जायचे असा कमाल १३ आनर नकमान
९ मनहनयांचा क्रम ठरलेला असायचा. यामुळे कपनीने
भारतात ्वखारी मालाची खरेिी-न्वक्री करणयाचे आनर
साठ्वरुकीचे करेंद्र स्ापन करणयाचा ननर्णय घेतला.
अशा ्वखारीला ‘फकटरी’ आनर नोकरांना ‘फकटस्ण’
महरत असत. इ.स.१६२३ मधये ईसट इंनडया कपनीचया
अनरकाऱयांना नागरी ्व लषकरी कायद्ानुसार कपनीतील
नोकर्वगा्णला नशक्षा करणयाचा अनरकार निला गेला.
कपनीला पू्वकडील िेशांमधये वयापार करणयाचा
एकानरकार नमळाला. इंगलंडचा राजा िुसरा चालस्ण याने
कपनीला एकानरकाराची न्वी सनि िेऊन पू्वकडील
िेशात नक े बांररे, सैनय बाळगरे आनर इतर
रनम्णयांशी युद् ्वा तह करणयाचे अनरकार निले.
क न प ा.
भारतातील स्वातंत्यपू्व्ण आनर स्वातंत्योततर
काळातील जहाज बांररी प्रकलपाचया नठकारांची
यािी तयार करून जहाज बांररीमधये झालेलया
प्रगतीची मानहती नमळ्वा.
१७ वया शतकाचया उततरारा्णत कपनीचा कारभार
सुरत आनर मद्रास चे ई ये्ून चालत असे. मद्रासचया
काय्णकक्षेत भारताचा पू्व्णनकनारा, ओनडशा, बंगाल आनर
पू्वकडील इतर िेश होते. सुरतेचया काय्णकक्षेत
महाराषटट्रातील राजापूर, तांब ा समुद्रातील मोखा,
पनश्णयन आखातातील बसरा ये्ील ्वखारी होतया.
सुरतेचया ्वखारीत एक नहशेबनीस, एक कोठारप्रमुख,
एक खनजनिार, काही ्वखारिार, कारकन असत.

तयांचया जोडीला रम्णगुरु, सज्णन ्व मितनीस, स्वयंपाकी,
प्रेनसडेंटचा नोकर, एक तुतारी्वाला असे लोक असत.
माही्त

हे का ्तु हांला

वखार : इंग्रज ्वखारीसाठी मोठ्या जागा
घेत असत. मालाचे कोठार, नन्वासस्ाने,
काया्णलय यासाठी ही जागा असे. ्वखारी्वर
इंग्रजांचा झेंडा पांढऱया पा््व्णभूमी्वर तांबडा
क्रॉस असे. ्वखारीतील जे्वरात पा्व, मांस,
भात, डाळ-तांिुळाची शखचडी, लोरचे यांचा
समा्वेश असे. मनोरंजन नक्वा नोकरांचया
श्मपररहारासाठी कपनीने सुरत, कार्वार,
मचछलीप र, पेतापोली, चे ई आनर मुंबई
ये्े बागा उभारलया होतया.
प्रतयक्ष ्वखारीत काम करराऱया इंग्रजांमधये नशकाऊ
उमेि्वार ॲप्रेंनटस , कारकन आनर फकटर असे
े
होते. नशकाऊ उमेि्वार ते प्रेनसडेंट सगळे ्वखारीचया
आ्वारात राहत असत. ते्े भोजनाची सोय होती.
कपनीने मनाई केलेलया ्वसतू ्वगळून कापड, नीळ,
मसालयाचे पिा््ण, लोकर, नशसे, प्र्वाळ, हनसतिंत
इतयािी अनय ्वसतूंचा खासगी वयापार करणयास तयांना
पर्वानगी होती.
कपनीने संरक्षरासाठी नकलले बांरणयाचे रोरर सुरू
केले. तयांनी अम्णगा्व मद्रासचया उततरेस सुमारे ९०
नक.मी. अंतरा्वर ये्े नकलला तर मद्रास चे ई ये्े
्वखार आनर नकलला बांरला. या नकललयाला ‘फोट्ण सेंट
जॉज्ण’ हे ना्व िेणयात आले. ते्ेच टांकसाळ सुरू करून
तयात सोने-चांिी, नमश् रातू आनर तांबयाची नारी
पाडणयास इंग्रजांनी सुरु्वात केली.
क न प ा.
िेश-न्विेशामरील चलने न्वन्वर ना्वांनी
ओळखली जातात. िेशाचे ना्व आनर तयांचया
्वापरातील चलनाचे ना्व अशी यािी तयार करा.
इ.स. १६६१ मधये इंगलंडचा राजा िुसरा चालस्ण

याचे पोतु्णगीज राजकनया गांझा नहचयाशी ल ठरले.
पोतु्णगालचया राजाने तयाला मुंबई बेट आंिर महरून
निले. चालस्णने अ ाहम नशपमन याला ५०० सैननक
िेऊन मुंबईचा गवह्णनर नेमले. १६६५ मधये मुंबई स्वा्ण्ाने
इंग्रजांचया ताबयात गेली. मुंबईमधये मुंबई, माहीम, परळ,
्वडाळा, ्वरळी, शी्व आनर माझगा्व या सात बेटांचा
समा्वेश होता. मुंबईचया कारभारासाठी जे्वढा खच्ण
वहायचा तया मानाने उतप कमी असलयामुळे चालस्णने
मुंबई बेट ईसट इंनडया कपनीला भा ाने निले. कपनीने
इ.स. १६६९ मधये सुरतेचा प्रेनसडेंट सर जॉज्ण ऑनकझंडेन
यास मुंबई बेटाचा गवहन्णर ्व कमांडर इन चीफ नेमले.
मुंबईत इंग्रजांनी टांकसाळ सुरू करून चांिी, तांबे आनर
जसत या रातूंची नारी पाडणयास सुरु्वात केली. कपनीने
मुंबई बेटा्वर वयापारी आनर कारानगरांना येऊन राहणयास
उततेजन निले. मुंबईचया रक्षरा््ण कपनीकडे पाच-सहा
लहान जहाजे आनर सुमारे तीनशेचया आसपास सैननक
होते. या सैनयाकडे बंिुका आनर तल्वारी असत.
. डच
इ.स.१६०२ मधये अनेक डच कपनयांनी एकत्
येऊन ‘युनायटेड ईसट इंनडया’ कपनी स्ापन केली. तया
कपनीला पू्वकडील िेशांशी वयापार करणयाचा अनरकार
डच सरकारने निला. तयाअंतग्णत कपनीला नोकर ठे्वरे,
्वखारी स्ापरे, नकलले बांररे, नारी पाडरे, पौ्वा्णतय
िेशांशी युद् ्वा तह कररे असे अनरकार नमळाले.
कपनीने तयासाठी गवहन्णर जनरल हा अनरकारी नेमला.
१७ वया शतकाचया मधयापयांत कपनीने आनरिकेचया पू्व्ण
नकनाऱयापासून ते जपानपयांत ्वसाहती आनर ्वखारी
उभारलया. तयामधये सधयाचे मोझांनबक, िनक्षर आनरिका,
येमेन, इराक, इरार, पानकसतान, भारत, बांगलािेश,
माही्त

हे का ्तु हांला

मचछलीप र ये्े डचांची पनहली ्वसाहत
स्ापन झाली. हे बंिर इ.स.पू. ३ ऱया
शतकापासून अशसतत्वात होते. तयाचा उ ेख
‘पेरर स ऑफ एररन यन सी’मधये आहे. तयामधये
मचछलीप रचे ना्व ‘मसानलया’ असे आहे.
21
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णद े ा प ा ंापक
ण ाने प ा ण ा.
्वासको-ि-गामा हा
िया्ण्विणी होता.
अ पोलंड
क रिानस

स्ापणयात आली. रिानसचा
राजा चौिा्वा लुई याने कपनीला पू्वकडील िेशांशी
वयापार करणयाचा, सैनय ्व आरमार बाळगणयाचा आनर
कर माफीचा अनरकार निला. पौ्वा्णतय राजांशी तह ्वा
युद् करणयाचाही अनरकार कपनीला नमळाला. कपनीने
इ.स. १६६६ मधये मुघल बािशाह औरंगजेब याचया
िरबारात एक नशषटमंडळ पाठ्वून सुरत ये्े ्वखार
टाकणयाची पर्वानगी नमळ्वली. रिरेंचांनी १६६८ मधये
पनहली ्वखार सुरत ये्े स्ापन केली. तयानंतर पाँनडचेरी
पुिच्
ु ेरी , चंद्रनगर, माहे, काररकल, राजापूर,
बालासोर, कानसमबझार, मचछलीप र ये्े ्वखारी
स्ापलया. या काळात रिरेंचांचा कुतुबशाही, डच
यांचयाशी संघर्ण चालू होता. पाँनडचेरी हे रिरेंचांचे मु य
ठारे होते. या प्रिेशा्वर कना्णटकचया न्वाबाची सतता
होती. हे न्वाबपि नमळ्वणयासाठी न्वाबाचया घराणयांत
सततासपरा्ण सुरू झाली. न नटश अानर रिरेंच िोघांनीही
यामधये हसतक्षेप सुरू केला. यातूनच इ.स.१७४४ ते
१७६३ या काळात इंग्रज-रिरेंच यांचयात तीन युद्े
झाली. याला ‘कना्णटक युद्े’ महरतात. नतसऱया युद्ात
इंग्रजांनी रिरेंचाचा पराभ्व केला. सततासपरत रिरेंच
नामोहरम झालयामुळे भारतात इंग्रजांना प्रबळ युरोपीय
सपर्णक उरला नाही.
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी परकीय सततांचया
्वसाहत्वािाला कसे तोंड निले, याची मानहती आपर
पुढील पाठात घेरार आहोत.
des Indes Orientales)

ा ा

y

y

मयानमार, सयाम, शवहएटनाम, लाओस, कांपूनचया,
तै्वान, चीन, जपान, इंडोनेनशया आनर मलेनशया या
िेशांचा समा्वेश होता. डचांनी ्वखारींचया इमारती बांरून
तयाला तटबंिी करून संरक्षरा््ण तोफा ठे्वायला सुरु्वात
केली. डचांचया नोकर्वगा्णत स्ाननक लोकांचाही समा्वेश
असे.
डचांनी भारतात मचछलीप र, पेतापुली, पुनलकत,
नतरूपापुनलयर, पूत्ण नोव , काररकल, नचनसुरा, ठ ा,
आग्रा, अहमिाबाि, भडोच, खंबायत, सुरत, नागप र
ये्े ्वखारी स्ापलया. न्वजयनगरचया शासकीय
पर्वानगीने तयांनी पुनलकत आनर नागप र ये्े नकलले
बांरले. पुढे डचांनी पोतु्णनगजांचा पराभ्व करून कोची,
कोडंगलूर, क ूर आनर कोललम ये्ील नकलले
स्वतःचया ताबयात घेतले. कोचीचया राजाशी तह करून
डचांनी का ा नमरीची ननया्णत करणयाचा एकानरकार
नमळ्वला. १७ वया शतकाचया सुरु्वातीला डचांचे
आरमार प्रबळ होते. कोरतयाही नबकट प्रसंगी भारताचया
नकनाऱया्वर ्वीस जहाजांचे आरमार आनर ३-४ हजार
सैननक उतरन्वणयाची तयांची क्षमता होती. मुघल,
आनिलशाही आनर कुतुबशाही जहाजांना डचांकडून
पर्वाना या्वा लागे. पर्वाना न घेता प्र्वास केलयास
जहाज जप् केले जाई.
.४ च
इ.स.१६६४ मधये रिानसचा अ््णमंत्ी कोलबेर याचया
पुढाकाराने ‘रिरेंच ईसट इंनडया कपनी’ (La Compagnie
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प ा णन न पि
या िेशाचा
ब इंगलंड
ड पोतुग्ण ाल

ने कपनीला पू्वकडील
इंगलंडचया
िेशांशी वयापार करणयाचा पर्वाना निला.
अ सर जॉज्ण ऑशकझंडेन
ब एनलझाबे् रारी

क राजकनया गंझा
ड िुसरा चालस्ण
ब प री सं ा री ब
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ा री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
१. भारतात पोतु्णनगजांनी कोठे कोठे ्वसाहती स्ापन
केलया
२. डच सरकारने युनायटेड ईसट इंनडया कपनीला
कोरकोरते अनरकार निले
न नटश ईसट इंनडया कपनीचया १६०० ते १८५७
काळातील गवहन्णरांची ना्वे संकनलत करा.

प री ण ाने सकारि प करा.
१. भारतीय सततारीशांना काता्णझ घेरे गरजेचे होते.
२. पोतु्णनगजांशी लढा िेरे भारतीयांना अ्वघड झाले
होते.
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४. वसाह्तवाद
४.१ मराठी सत्तेचे वसाह्तवादनवरोधी धोरण
४.१.१ पो्तुमिगीज-मराठे
४.१.२ डच-मराठे
४.१. च-मराठे
४.१.४ इं ज-मराठे
४.१. नस ी-मराठे
४.१. अ गाण-मराठे
मागील प्रकररात आपर भारतात युरोपीय
्वसाहत्वाि कसा पसरला याचा आढा्वा घेतला. छत्पती
नश्वाजी महाराजांनी या परनकयांचे छपे हेतू आनर तयांची
घुसखोरी ओळखून तयाचा प्रनतकार केला. परकीय
्वसाहत्वािाचया न्वरोरात नौिल उभाररे, जलिुग्ण बांररे
इतयािी उपाय तयांनी केले. इंग्रजांचा नमठाचा वयापार
मोडून काढणयासाठी तयांनी तया्वर जकात बस्वली.
अशा तऱहेने परकीय ्वसाहत्वाद्ांना छत्पती संभाजी

नण मराठे
महाराजांनी प्रखर न्वरोर केला. छत्पती संभाजी
महाराजांनीही पोतु्णनगजांन्वरुद् ती संघर्ण केला. पुढे
्ोरलया बाजीरा्व पेशवयांचे बंरू नचमाजीअपपा यांनी
्वसई ये्े पाेतु्णनगजांचा पराभ्व केला. परकीय सततेचा
अशा रीतीने पराभ्व कररारी एकमे्व भारतीय सतता
महरजे मराठ्यांची सतता होय.
. रा री स ते े सा त ादण र री रि
पोतु्णगीज, डच, रिरेंच, इंग्रज हे स्व्ण परकीय भारतात
वयापाराचया नननमतताने आले. तयांचा प्र्वास ‘तराजू
तल्वार-त त’ असा झाला. भारतात पोतु्णगीज स्व्णप्र्म
आले. पोतु्णनगजांचा उ ेख समकालीन मराठी
कागिपत्ांमधये ‘नफरंगी’* असा केलेला आहे. तयांचया
ताबयातील प्रिेशाला ‘नफरंगार’ असे महरत.
फिरंग म्हणजे पोर्तुगीज लोकांनी रयार केलेली रलवार आफण
फिरंगी म्हणजे पोर्तुगीज लोक. कालांरराने सवतुच य्रोपीय लोकांचा
उल्ेख ‘फिरंगी’ असा केला जाऊ लागला.
*

ािन ा.
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी युरोपीय वयापाऱयांना ओळखणयात जी िूरदृष्ी िाख्वली ती समकालीन
राजयकतयाांमधये अभा्वानेच आढळते. युरोपीय वयापाऱयांन्वरयी आज्ापत्ातील पुढील रोरर मननीय आहे.
‘‘सा्वकारांमधये पोतु्णगीज, इंग्रज, डच आनर डननश लोक आहेत. हे वयापारी नेहमीचया सा्वकारांसारखे
नाहीत. हे लोक आपलया िेशातील राजयकतयाांचया मितीने आपलया भागात येतात. परिेशातील राजयकतयाांना
आपलया िेशात जागेचा मोह आहेच. ये्ील प्रिेशां्वर तयांना राजय करणयाची इचछा आहे.’’
‘‘युरोपीय वयापारी सगळीकडे जात आहेत. आपला जम बस्वत आहेत. युरोपीय वयापारी ह ी लोक
आहेत. हाती घेतलेली जागा ते सोडरार नाहीत. प्रसंगी मृतयू पतकरतील परंतु जागा सोडरार नाहीत. तयांचे
आनर आपले संबंर कामापुरतेच असो द्ा्वेत. तयांना जलिुगा्णज्वळ अनजबात जागा िेऊ नका. ्वखारीसाठी
जागा िेरे अपररहाय्ण झाले तर तयांना खाडीचया तोंडाशी नक्वा समुद्रनकनारी जागा िेऊ नका. जोपयांत हे लोक
आपलया मया्णिेत ्वागत आहेत तोपयांत तयांची काळजी नाही. परंतु ्वेळ येताच हे लोक आरमार, तोफा,
िारूगोळा यांचयाद्ारे आपली ताकि िाख्वून िेतात. आरमाराचया मितीने हे लोक बंिरांचया पररसरात न्वीन
जलिुग्ण ननमा्णर करतात. यासाठी तयांना जागा न िेरे, निलयास समुद्रनकनाऱयापासून लांब आनर गा्वाचया ज्वळ
द्ा्वी. जयायोगे गा्वात या लोकांचया ्वखारीचा त्ास होरार नाही. तयांना पककया इमारती बांरू िेऊ नका.
अशा प्रकारे ते रानहले तर बरे, नाही तर तयांचा उपयोग काय आपर तयांचया मागा्णत आड्वे येऊ नये,
तयांना आपलया मागा्णत आड्वे येऊ िेऊ नये. शत्ू मुलखात स्वारी केलयास ते्े परकीय वयापारी सापडलयास
तयांचयाकडून िंड ्वसूल करा्वा. िंड घेतलया्वर तयांना तयांचया स्ळी पाठ्वून द्ा्वे. शत्ूशी ्वागणयाची पद्ती
या लोकांबरोबर ्वापररे योगय नाही.’’
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. . प त री आणि रा
िी्व, िमर, संजान, ्वसई,
ये्े पोतु्णनगजांचे बुरुजयुक्त नक े
या नकललयांमुळे सुरनक्षत होता.
सगळा िारूगोळा होता.

े
करंजा, उरर, चौल
होते. बारिेश प्रिेश*
पन्वेल ये्े तयांचा

बारदेश प्रदेश म्हणजे गोवयाचया उतररेचा भाग ्होय. आजचया
गोवा राजयामधये याच नावाचा एक राल्का आ्हे.

*

पतरी णश ा री

ारा

क न प ा.
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी िुग्णनननम्णतीबाबत
मांडलेले न्वचार ‘आज्ापत्’ या पुसतकातून नमळ्वा.
नश्वाजी महाराजांनी कलयार-नभ्वंडी ताबयात
घेतलयामुळे तयांचा पोतु्णनगजांशी संपक आला. नश्वाजी
महाराजांनी आरमार उभारलयामुळे या पररसरातील
पोतु्णगीज सा्वर झाले. पुढील काळात मराठ्यांनी
पोतु्णनगजांना जेरीस आरले. पोतु्णगीज सुरु्वातीला
मराठ्यांना तंत्ज्ानाची मित करत होते. गोवयाचया
वहॉईसरॉयने िडपर आरताच ही मित बंि झाली.
जंनजऱयाचया नस ीन्वरोरात मराठ्यांचया हालचाली
्वाढताच पोतु्णनगजांनी नस ीला मित केली.
पोतु्णगीज आनर मराठे यांचे परसपरसंबंरांन्वरयीचे
राजकीय रोरर ल्वचीक होते. १६६५ मधये मराठ्यांचे
आरमार कना्णटकचया सागरनकनाऱयाचया प्रिेशातून जात
असताना पोतु्णनगजांनी मराठ्यांची तेरा जहाजे पळ्वून
नेली. पुढे तयांना ती मराठ्यांचया राकामुळे सोडून द्ा्वी

ि द ्यावी असे काही...
महाराष्ट्राचया इनतहासाचया संिभा्णतील एका
पोतु्णगीज लेखकाने नलनहलेला ग्रं् महत््वाचा
आहे. कासमो-ि-ग्वाि्ण या पोतु्णगीज इनतहासकाराने
‘Vide de Celebre Sevagy’ (Life of
celebrated Shivaji) हा ग्रं् नलनहला.

छत्पती नश्वाजी महाराजां्वर ग्रं् नलनहरारा तो
पनहला युरोपीय लेखक होता. तया पुसतकातील
काही उतारे पुढे निले आहेत.
‘‘छत्पती नश्वाजी महाराजांचया ना्वाचा
िरारा इतका आहे की, कोरीही तयांना आवहान
िेणयाचे नचतच राडस करतो.’’
‘‘कोरतेही बनक्षस अ््वा नशक्षा ते छत्पती
नश्वाजी महाराज िेणयात अनतशय ननःपक्षपाती
असतात... कोरतयाही गुराला बनक्षसानश्वाय
अ््वा गु याला नशक्षेनश्वाय तयांनी सोडले
नाही, तयांचे शौय्ण ्व चांगलया ्वागरुकीमुळे
तयांचया्वर स्व्ण मारसे प्रेम करतात. ते सग ा
नहंिुस्ानात िरारा बस्वरारे तसेच प्रजेची काळजी
घेरारे स्व्णश्ेष् राजे महरून ओळखले जातात.’’

लागली. १६६६ मधये मराठ्यांनी आनिलशाहाचया
ताबयात असलेलया फों ाचया नकललयाला ्वेढा निला
असता पोतु्णनगजांनी ते्ील नक ेिाराला िारूगोळा
पुर्वला. सुरतेचया स्वारीचया प्रसंगी नश्वाजी महाराज
पोतु्णगीज प्रिेशातूनच सुखरूप स्वराजयात आले. नमझा्ण
राजे जयनसंग याचया आक्रमरा्वेळी पोतु्णनगजांनी मराठ्यांना
सहानुभूती िाख्वली. नश्वाजी महाराजांचया पर्वानगीने
पोतु्णनगजांनी िाभोळ ये्े ्वखार उघडली. पोतु्णनगजांनी
रमाांतराला पोरक कायिे केले महरून स्ाननक लोक
असंतुष् होते. यामुळेच इ.स.१६६७ मधये नश्वरायांनी
बारिेशा्वर स्वारी केली तेवहा ते्ील रनह्वाशांनी
नश्वरायांचे स्वागत केले. १६६९ मधये मराठ्यांनी
नस ीचया ताबयात असलेलया िंडाराजापुरी या पररसराला
्वेढा घातला तेवहा पोतु्णनगजांनी नस ीस रानय ्व
िारूगोळा पुर्वला. आनिलशाही-मराठे संघरा्णत पोतु्णगीज
तटस् असलयाचे भास्वून ते आनिलशहाला मित करत
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असत. या घटनेपू्वणीच रायगडा्वर पोतु्णनगजांचा ्वकील
गोंसालू मातणीस हा नश्वाजी महाराजांना भेटायला येऊन
गेला होता. उभयतांनी संघर्ण टाळणयाचे ठर्वले. गोवयातून
पोतु्णनगजांची सतता समूळ नष् करणयासाठी नश्वाजी
महाराजांनी आपली मारसे गटागटाने गोवयात पाठ्वली
होती. पुरेशी सं या झालया्वर स्वाांनी उठा्व करायचा
आनर पोतु्णगीज सततेचे जोखड फेकन द्ायचे असे
ठरले. पोतु्णगीज वहॉईसरॉयला याचा सुगा्वा लागला.
तयामुळे ही योजना अयशस्वी झाली. १० फे ु्वारी
१६७० चया पोतु्णगीज आनर मराठे यांचयातील तहान्वये,
खालील अटी मानय करणयात आलया - उभयतांनी
परसपरांची जहाजे लुटली असलयास तयाब ल योगय ती
नुकसान भरपाई द्ा्वी, मुघलांना जहाजांचया संिभा्णत
िेणयात येराऱया स्वलती मराठ्यांनाही नमळावयात ्व
एकमेकांचया ह ीत नक े बांरू नयेत, नस ीला
स्वराजयान्वरुद् मित करू नये, रामनगरचया सरह ीत
ज्वाहर तालुका, ठारे नजलहा नक े बांरू नयेत, असे
ठरले. रामनगरचया राजयाचया चौ्ाईचया* प्र्ना्वरून
मराठे-पोतु्णगीज यांचयात संघर्ण कायमच रानहला. हा
संघर्ण नमटा्वा महरून महाराजांनी नपतांबर शेर्वी,
नज्वाजी शेर्वी या ्वनकलांची नेमरूक केली होती. पर
तया ्वनकलांनाही फारसे यश आले नाही. १६७९ मधये
खांिेरी-उंिेरी बेटां्वरून मराठे-इंग्रज लढा सुरू असताना
पोतु्णनगजांनी इंग्रजांना गुप्परे मित केली.
चौथाई म्हणजे मराठांनी एखाद्ा राजयाचया रक्षणासाठी
आकारलेला कर फकंवा एकूण उतपन्ाचया १/४ कर म्हणजे चौथाई.
*

छत्पती नश्वाजी महाराजांनी पोतु्णनगजांना रडा
नशक्वणयाचा ननरा्णर केला होता. चौल ये्ील मराठ्यांचया
बांरकामाला न्वरोर, गोवयातील स्ाननक जनतेची
जबरिसतीने चाल्वलेली रमाांतरे, समुद्री वयापारातील
लुटालूट या काररांमुळे तयांनी पोतु्णनगजांन्वरुद् संघर्ण
सुरू केला. फों ाचया ्वेढात मराठ्यांनी पोतु्णनगजांना
पराभूत केले.
‘‘छत्पती नश्वाजी महाराजांचे युद्कौशलय भीती
ननमा्णर कररारे होतेच याब ल शंका नाही, परंतु तयांची
शत्ूसंबंरीची रोररे शांततेचया काळातही भीतीिायक
होते आनर तयांचया मृतयूनंतर पोतु्णगीज राजय भयमुक्त
झाले आहे,’’ असा अनभप्राय ततकालीन पोतु्णगीज
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गवहन्णरने वयक्त केला आहे. या्वरून महाराजांचया युद्
कौशलयाब ल पोतु्णनगजांचया मनात असलेली भीती
कळते.
गोवयाचया पोतु्णनगजांनी छत्पती संभाजी महाराजांचया
न्वरुद् मुघल बािशाह औरंगजेब याचयाशी हातनमळ्वरी
केली होती. तयामुळे मराठ्यांनी पोतु्णनगजांना रडा
नशक्वणयाचे ठर्वले. छत्पतींनी पोतु्णनगजांचया रे्विंडा
बंिरा्वर ह ा केला. प्रतयुततर महरून पोतु्णनगजांनी
गोवयाचया सीमे्वरील मराठ्यांचया फोंडा नकललयास ्वेढा
घातला. मराठ्यांनी ्वेढा मोडून काढला आनर गोवया्वर
चढाई केली. या लढाईत येसाजी कक मराठ्यांचया
पायिळाचे प्रमुख आनर छत्पती नश्वाजी महाराजांचे
सहकारी यांनी पराक्रमाची श््ण केली. यात पोतु्णगीज
गवहन्णर जखमी झाला. तयाला माघार या्वी लागली.
छत्पती संभाजी महाराजांनी तयाचा पाठलाग केला.
पोतु्णगीज मोठ्या संकटात सापडले. तयाच ्वेळी मुघलांनी
िनक्षर कोकर्वर आक्रमर केलयाची बातमी छत्पती
संभाजी महाराजांना नमळाली. तयामुळे हाताशी आलेला
गोवयाचा न्वजय सोडून तयांना मुघलांचा प्रनतकार
करणयासाठी परता्वे लागले.
पुढे छत्पती शा महाराजांचया काळात मराठे
आनर पोतु्णगीज यांचा संघर्ण पुनहा एकिा सुरू झाला.
मुघलांचा िनक्षरेतील प्रमुख प्रनतननरी सेन अली सययि
याचयाशी झालेलया कराराने मराठ्यांनी कलयार-नभ्वंडीचा
ताबा घेतला. मराठ्यांनी पोतु्णनगजांकडे चौ्ाईची मागरी
केली परंतु ्वसईचया गवहन्णरने ती फेटाळली. मराठ्यांचया
हललयाला तोंड िेणयासाठी पोतु्णनगजांनी ्वसई, अशेरी,
तारापूर, केळ्वे, माहीम, िमर आनर रे्विंडा ये्े
लषकरी चौकया उभारलया. पोतु्णनगजांनी स्ाननक प्रजे्वर
अतयाचार करणयाचे प्रमार
्वाढन्वले.
्ोरले बाजीरा्व पेश्वे
यांचे राकटे बंरू नचमाजीअपपा
यांचयाकडे
पोतु्णनगजन्वरोरी
मोनहमेची सूत्े िेणयात आली.
नचमाजीअपपांनी
पनहलयाच
रडाकयात ठाणयाचा नक ा
घेतला. माच्ण १७३७ मधये
ण ा री पा

मराठ्यांनी साष्ी बेट नजंकन घेतले. िुसऱया आघाडी्वर
शंकराजीपंत फडके यांनी ्वसई बेटा्वर प्र्वेश केला.
छोटी-छोटी ठारी नजंकन घेतली तरी जोपयांत ्वसईचा
नक ा नजंकला जात नाही तोपयांत आजूबाजूचया
प्रिेशा्वर कायमस्वरूपी मालकी प्रस्ानपत कररे अ्वघड
होते. मराठ्यांनी पराक्रमाची श््ण केली. परंतु मराठ्यांकडे
प्रभा्वी आरमार नवहते. यामुळे ्वेढा िोन ्वर चालला.
अखेर मराठ्यांनी पोतु्णनगजांस नम्वले.
. .
रा े
्वेंगुला्ण ये्े डचांची ्वखार असलयाने स्वराजयाशी
तयांचा संबंर येरे अपररहाय्ण होते. १६४९ मधये सुरू
झालेलया ्वेंगुलया्णचया ्वखारीमुळे डचांचे वयापारात चांगले
बसतान बसले होते. कुडाळ्वर नश्वाजी महाराजांची स्वारी
झालयाने डचांचया वयापारा्वर प्रनतकल पररराम झाला.
१६६५ मधये सुरतेचया मुघल सुभेिाराने मराठ्यांचे
आरमार नष् करणयाकरता डचांची मित मानगतली.
डचांनी ती नाकारली. नश्वाजी महाराजांनी िाभोळ ये्े
्वखार काढणयास डचांना जागा िेणयास पर्वानगी निली
होती. परंतु काही काररासत्व ती ्वखार सुरू झाली नाही.
मराठे आनर डचांमरील राजकीय संबंर ल्वचीक होते.
मुंबईतून इंग्रजांचे उच्ाटन करणयास मराठ्यांनी आपरास
मित करा्वी अशी डचांची इचछा होती. सुरतेचया िुसऱया
स्वारीत मराठ्यांनी डचांचया ्वखारीला नुकसान पोच्वले
नाही. कना्णटक स्वारीत डच ्वखारीचे संरक्षर आनर
पर्वानयांसाठी डचांनी छत्पती नश्वाजी महाराजांना मोठा
नजरारा निला. पोट नोवहो नक्वा परंगी पे ाई,
तेगनाप म उफ िे्वनापट्नटनम् ये्ील डचांचया ्वखारी
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी सुरनक्षत रा निलया.
. .
रा े
१६६८ चया नडसेंबर मनहनयात राजापूर ये्े नश्वाजी
महाराजांचया पर्वानगीने रिरेंचांनी ्वखार सुरू केली.
रिरेंचांनी स्वराजयाला िारूगोळा पुर्वला. रिरेंचांशी असलेले
नमत्त्वाचे संबंर लक्षात घेऊन सुरतेचया िुसऱया स्वारीत
मराठ्यांनी रिरेंचांचया ्वखारीस नुकसान पोच्वले नाही.
तयामुळे रिरेंचांनी मराठ्यांना मोठा नजरारा निला. १६७७
मधये पाँनडचेरीचा गवहन्णर जनरल रिाँस्वाँ मानट्णन याने
रिरेंच ्वखारीस संरक्षर ्व पर्वाना नमळ्वला. छत्पती

नश्वाजी महाराजांचया िनक्षर निशग्वजयानंतर चोळमंडलचया
नकनाऱया्वर मराठ्यांचे प्रभुत्व ननमा्णर झाले. नंतरचया
काळात रिानस आनर इंगलंड यांचयामरील सततासंघरा्णचे
पडसाि भारतातही उमटले. भारतातील ्वेग्वेग ा
राजयां्वर प्रभुत्व प्रस्ानपत करणयासाठी इंग्रज आनर रिरेंच
यांचयात चुरस लागली. िोघेही स्ाननक राजयांचया
कारभारात हसतक्षेप करू लागले. आरुननक युरोपीय
युद्तंत् नशक्वणयाचया अनमराने रिरेंचांनी ननजामाचया
िरबारात प्र्वेश केला.
रिरेंचांचया तालमीत तयार झालेलया इ ाहीमखान
गारिी याला सिानश्वरा्वभाऊ पेश्वे यांनी मराठ्यांचया
लषकरात तोफखानयाचा प्रमुख महरून नेमले होते.
इ.स.१७६१ मधये इ ाहीमखानाने पाननपतचया नतसऱया
युद्ात केलेलया पराक्रमाने प्रभान्वत होऊन महािजी
नशंिे यांनी रिरेंच प्रनशक्षक नडबॉईन आनर पेराँ यांचया
मितीने आरुननक क्वायती फौज तयार केली आनर
तोफखाना सुसजज केला. या क्वायती फौजेचया जोरा्वर
तयांनी उततर नहंिुस्ानात मराठ्यांचे ्वच्णस्व ननमा्णर केले.
तसेच इंग्रजांनाही राकात ठे्वले.
. . ं
रा े
छत्पती नश्वाजी महाराज आनर इंग्रज यांचा संबंर
स्व्णप्र्म अफझलखान प्रकररात आला. अफझलखान
भेटीपू्वणी मराठ्यांनी िाभोळ बंिर नजंकन घेतले. या
बंिरात अफझलखानाची तीन जहाजे माल उतर्वणयाचया
तयारीत होती. खानाचया मृतयूची बातमी ऐकताच
खानाचा िाभोळ ये्ील प्रनतननरी महमूि शरीफ स्व्ण
संपतती, माल ्व जहाजे घेऊन राजापूरला पळून गेला.
खानाचा मुलगा फाझलखान याने राजापूरचा सुभेिार
अबिुल करीम याला आपलया ्वनडलांचया जहाजा्वरील
माल उतर्वणयास सांनगतले. मराठ्यांनी संरी सारून
राजापूर बंिरा्वर ह ा केला आनर ते नजंकन घेतले.
अबिुल करीमने इंग्रजांचे कज्ण घेतले होते. तो कज्णफेड
करू शकत नवहता. इंग्रजांनी याचा फायिा घेऊन अबिुल
करीमचया ताबयात असराऱया तीन जहाजांपैकी एक
जहाज कज्णफेडीसाठी ताबयात घेतले. मराठ्यांनी जहाजांचा
ताबा नमळा्वा महरून इंग्रजांचया मागे लकडा ला्वला.
परंतु इंग्रजांनी जहाजे परत िेणयास नकार निला. तया्वर
उपाय महरून मराठ्यांनी जैतापूर ये्ील इंग्रजांचा िलाल
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्वेलजी याला अटक केली. तयाचया सुटकेसाठी नफनलफ
नगफड्ण हा अनरकारी मराठ्यांना भेटायला गेला. तयालाही
किेत टाकणयात आले. पुढे या िोघांची सुटका मराठ्यांनी
केली. या घटनेने इंग्रज-मराठे यांचयात न्वतुष् आले.
नश्वाजी महाराज पनहा ाचया नकललयात अडकन
पडलेले असताना आनिलशहाला तोफांचा िारूगोळा
पुर्वणयासाठी रेशवहंगटन, नगफड्ण, ्वेलजी यांनी मित केली.
या ्वेढात नश्वाजी महाराज हाती लागरार याची खात्ी
या सग ांना होती. मात् स्वतःची सुटका करून घेणयात
नश्वाजी महाराज यशस्वी झाले. पुढील ्वरणी राजापूरचया
स्वारीत तयांनी इंग्रजांचा पराभ्व केला. हेनरी रेशवहंगटन,
ररचड्ण टेलर, रँडॉलफ टेलर, नफनलफ नगफड्ण या इंग्रज
अनरकाऱयांना पकडून िोन ्वर तुरूगात टाकणयात आले.
तयापू्वणी इंग्रजांचया ्वतीने सटीफन उसटीक हा
अनरकारी नश्वाजी महाराजांकडे ्वखारींचया संिभा्णत
बोलरी करणयासाठी रायगडा्वर आला होता. नश्वाजी
महाराजांचे ्वकील संुिरजी ्व नपलाजी हे सुद्ा इंग्रजांना
भेटले. पर ही भेट अयशस्वी ठरली.
नश्वाजी महाराजांचया राजयानभरेकासाठी हेनरी
ऑशकझंडेन हा इंग्रज ्वकील आला. तयाने राजापूरला
्वखार काढणयाची पर्वानगी नमळ्वली. १२ जून १६७४
रोजी इंग्रज आनर मराठे यांचयामरील तहा्वर स या
झालया. स्वराजयात वयापार करणयास पर्वानगी नमळरे
राजापूर, िाभोळ, चौल, कलयार ये्े ्वखारी उघडरे
इंग्रजांचया माला्वर अडीच ट ेच जकात घेरे इतयािी
अटी या तहान्वये मानय करणयात आलया. इंग्रजी
नशककयाची नारी मराठ्यांचया राजयात चालरार नाहीत,
अशी भूनमका छत्पती नश्वाजी महाराजांनी घेतली.
जहाजे फुटून नकनाऱयास लागलेला इंग्रजांचा माल तयांस
परत द्ा्वा, जंनजऱयाचया नस ीशी तह करा्वा, तयास
बुड्वू नये अशा इंग्रजांनी घातलेलया अटी छत्पती
नश्वाजी महाराजांनी फेटाळून ला्वलया. या्वरून मराठ्यांचे
सा्व्णभौमत्व अबानरत राखणयाचे रोरर सपष् होते.
छत्पती शा महाराज यांचया नंतरचया काळात
नानासाहेब पेश्वे यांनी इंग्रजांची मित घेतलयामुळे तयांना
मराठ्यांचया
राजयकारभारात
प्र्वेश
नमळाला.
नानासाहेबांचया नंतर तयांचे ि्न्वतीय नचरंजी्व ्ोरले
मार्वरा्व पेश्वे झाले. तयांचे चुलते रघुना्रा्व यांना
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पेश्वेपि ह्वे होते. रघुना्रा्व उफ राघोबा यांनी सतता
प्राप्ीसाठी इंग्रजांपुढे हात पसरले. यातूनच इंग्रजांचा
्वकील पुणयाचया िरबारात आला. १७६५ मधये इंग्रजांनी
माल्वर नक ा नजंकला. ्ोरलया मार्वरा्व पेशवयांचया
मृतयूनंतर तयांचे राकटे बंरू नारायररा्व पेश्वे पिा्वर
आले. तयांचया कारनकिणीत इंग्रजांनी ठारे, ्वसई,
न्वजयिुग्ण, रतनानगरी काबीज करणयासाठी प्रयतन सुरू
केले. उततरेत मुघल बािशाह नशंिे-होळकरांचया
प्रभा्वाखाली होता. बािशाहाला आपलया प्रभा्वाखाली
घेरे आनर नागपूरकर भोसलयांचा बंगालमधये प्रभा्व
कमी कररे यासाठी इंग्रज सनक्रय झाले.
वयापाराचया दृष्ीने इंग्रजांना साष्ी-्वसई ते
कोकरपयांतचा स्व्ण प्रिेश आपलया ताबयात असरे
आ्व्यक ्वाटत होते. तया दृष्ीने तयांनी हालचाली सुरू
केलया. रघुना्रा्व पेश्वे इंग्रजांचया आश्याला गेलेले
होते. तयांना सोबत घेऊन इंग्रजांची फौज मुंबई न
पुणयाला ननघाली. पुणयाज्वळील ्वडगा्व ये्े इंग्रजमराठे यांचयात पनहले युद् घडून आले. या युद्ात
इंग्रजांचा पराभ्व झाला. युद्ाचया अखेरीस जो तह
झाला तयाला ‘्वडगा्वचा तह’ असे महरतात. पुढे नाना
फडर्वीस यांनी पेश्वे, नागपूरकर भोसले, ननजाम आनर
हैिर यांचा इंग्रजांन्वरुद् चतुःसंघ उभा केला. परंतु
इंग्रजांनी या चतुःसंघातून ननजामाला फोडले. या स्व्ण
घडामोडींचया िरमयान नहंिुस्ानमधये इंग्रजांची
कायमस्वरूपी सतता स्ापन करायची असेल तर
मराठ्यांना पराभूत कररे आ्व्यक आहे हे इंग्रज गवहन्णर
्वॉरन हेशसटंगजचया लक्षात आले. पुढे १७९५ चया खडा्ण
ये्ील लढाईत मराठ्यांनी ननजामाचा पराभ्व केला. परंतु
या लढाईत मराठ्यांचया छा्वरीत असलेलया इंग्रज
्वनकलाने मराठ्यांचया युद्पद्तीचा तपशील्वार
अभयास केला. तयाचया आरारे लॉड्ण ्वेलसलीने
मराठ्यांचा पराभ्व करणयात यश नमळ्वले.
कारभारी नाना फडर्वीसांचा मृतयू िुसरा बाजीरा्व
पेश्वा याचया काळात झाला. िुसरा बाजीरा्व पेश्वा
आनर होळकरांमधये न्वतुष् आलेले होते. तयामुळे
यश्वंतरा्व होळकरांनी पुणया्वर आक्रमर केले. परंतु
भीतीपोटी िुसरा बाजीरा्व पेश्वा इंग्रजांचया आश्याला
गेला. तयांचयात जो तह झाला तयाला ‘्वसईचा तह’

असे महरतात. नशंिे-होळकर या सरिारांना हा तह मानय
नवहता. तयामुळे १८०३ मधये इंग्रज-मराठे यांचयात िुसरे
युद् झाले. परंतु यात मराठा सरिारांचा पराभ्व झाला.
१८१७ मधये इंग्रज-मराठ्यांमधये नतसरे युद् झाले. यात
मराठ्यांचा पराभ्व झाला आनर मराठी सतता १८१८
मधये संपुष्ात आली. िुसऱया बाजीरा्वाला उ्व्णररत
आयुषय कानपूरज्वळील नबठूर ये्े वयतीत करा्वे
लागले. न नटशांकडून तयाला ्वानर्णक तनखा मंजूर

करणयात आला.
. . णस री रा े
१५वया शतकाचया उततरारा्णत आनरिकेतील
ॲनबनसननयातून नस ी लोक भारतात आले. तयांनी
जंनजरा ये्े बसतान बस्वले. इ.स.१६४८ मधये
नश्वरायांनी कलयार प्रांत न्वशेरतः तळे, घोसाळे आनर
रायरी नक े ताबयात घेतले तेवहा नस ीला रोकयाची
जारी्व झाली.
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क न प ा.
छत्पती नश्वाजी महाराज आनर ्वसाहत्वािी
सतता यांचयात तह झाले आहेत. अशा काही तहांची
मानहती नमळ्वा.
माच्ण १६७१ मधये मराठ्यांनी जंनजरा नकललयाची
नाकेबंिी केली. नस ीने मराठ्यांना नक ा िेणयाचे
कबूल केले, परंतु तयाच्वेळी मुघलांकडे मैत्ीचा प्रसता्व
पाठ्वला आनर मुघलांचे मांडनलकत्व पतकरले. तयामुळे
नस ी सुखरूप रानहला आनर नक ा घेणयात मराठे
अपयशी ठरले.
नस ी आनर इंग्रज िोघेही एकमेकांना आपलया
शत्ून्वरुद् कायम मित करत असत. १६७९ मधये
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी या िोघांनाही रडा
नशक्वणयासाठी खांिेरी बेटा्वर नक ा बांरणयास सुरु्वात
केली. बांरकाम मायनाक भंडारी याचया नेतृत्वाखाली
चालले होते. बांरकाम बंि पाडणयासाठी इंग्रज अनरकारी
जेस आला. इंग्रजांनी रसि बंि करणयाचा प्रयतन
केला. मायनाक भंडारी ्व आरमारप्रमुख िौलतखान यांनी
इंग्रजांना ती प्रनतकार केला. तयांनी इंग्रजांची गलबते
पकडली ्व अनरकाऱयांस कि केले. मुंबई न इंग्रजांनी
एक मोठे जहाज ्व ७ गलबते पाठ्वली. मराठ्यांचया
४०-५० गलबतांनी तयांना ट र निली. १६८० मधये
खांिेरीचया प्रिेशातून इंग्रजांना माघार या्वी लागली.
जंनजऱयाचा नस ी स्वराजयाला त्ास िेऊ लागला
महरून छत्पती संभाजी महाराजांनी नस ीला रडा
नशक्वणयासाठी मोहीम हाती घेतली. उंिेरी, आपटे,
नागोठरे आनर जंनजरा पररसरात मराठ्यांनी नस ीला
जेरीस आरले.
छत्पती संभाजी महाराज नस ीचा नाश करणयास
नसद् झाले असतानाच मुघल स्वराजया्वर चालून आले.
एकाच ्वेळी िोन शत्ूंना सामोरे जाणयात शहारपर नाही
महरून मराठ्यांनी नस ीचा नाि सोडला.
छत्पती संभाजी महाराजांनंतर छत्पती राजाराम
महाराज आनर महारारी ताराबाई यांना आपली स्व्ण
शक्ती औरंगजेबाचया न्वरोरात एक्वटा्वी लागलयामुळे
पा्चातय शत्ूंकडे तयांचे िुल्णक्ष झाले.
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्ोरलया बाजीरा्व पेशवयांचया काळात १७३३
पुनहा एकिा नस ीचया न्वरोरात मराठ्यांनी जोर ररला.
्ोरले बाजीरा्व पेशवयांचे राकटे बंरू नचमाजीअपपा
यांनी नस ी न्वरुद् लढा पुकारला. तयात मराठ्यांना
मोठा न्वजय नमळाला. मराठे आनर नस ी यांचयात तह
झाला. नस ीने मराठ्यांचे मांडनलकत्व मानय केले.
. . फ ाि रा े
१८ वया शतकाचया पू्वा्णरा्णत नि ीचा बािशाह
नि ी, आग्रा आनर पंजाब या भागाचा सततारीश
होता. इ.स.१७४८ मधये अफगानरसतानचा बािशाह
अहमिशहा अबिाली याची भारता्वर पनहली स्वारी
झाली. नि ीचया बािशाही फौजेने अबिालीचा पराभ्व
केला. याच ्वेळी नि ीचया गािी्वर अहमिशहा होता.
अबिालीचया स्वारीचया ्वेळी अयोधया, नि ी आनर
आग्रा पररसरातील अफगारांनी अहमिखान बंगश याचया
नेतृत्वाखाली अबिालीला पानठंबा निला होता. अबिाली
परत गेलया्वर बंगशने मुघलांन्वरुद् युद् केले. मुघलांनी
नशंिे-होळकरांची मित घेऊन अफगारांचा पराभ्व केला.
इ.स.१७५२ मधये मराठा आनर मुघल यांचयात
एक करार झाला. तया करारानुसार उततर भारताचे,
न्वशेरतः मुघलांचया ताबयातील प्रिेशांचे संरक्षर करणयाची
जबाबिारी मराठ्यांनी स्वीकारली. तयासाठी मुघल
सम्ाटाने मराठ्यांना रोनहलखंडाची चौ्ाई ्वसूल करणयाचा
ह
निला आनर मुघल साम्ाजयातील काही प्रिेश
मराठ्यांचया ह्वाली केले. इ.स.१७५७ मधये अबिालीने
भारता्वर नतसऱयांिा आक्रमर केले. नि ी आनर म्ुरा
लुटून तो अफगानरसतानला परत गेला. या ्वेळेस
रघुना्रा्व पेश्वे यांचया नेतृत्वाखाली मराठ्यांची फौज
पुणया न ननघाली. मराठ्यांचे सैनय नि ीला पोचेपयांत
अबिाली परत गेला होता. मराठ्यांनी नि ी ताबयात
घेऊन ये्ील पररशस्ती पू्व्ण्वत केली. मराठे आनर
शीख यांनी पंजाब मोहीम आखली. सरनहंि प्रांताचा
पाडा्व केला. लाहोर ताबयात घेऊन मराठे अटक
शहरापयांत पोचले.
१७५९ मधये अबिालीने भारता्वर चौ्ी स्वारी
केली. तयाचा प्रनतकार ितताजी आनर जनकोजी नशंिे
यांनी केला. अबिालीचा ्वेग आनर आक्रमर ए्वढे ती

ा ा
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णद े ा प ा ंापक
ण ाने प ा ण ा.
मराठ्यांनी पोतु्णनगजांना
पराभूत केले.
अ ्वेंगुला्ण
क सुरत
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चया ्वेढात

३.

्ोरलया बाजीरा्व पेशवयांचे बंरू नचमाजीअपपा
यांचा पराभ्व केला.
यांनी ्वसई ये्े
अ इंग्रज
ब रिरेंच
क डच
ड पोतु्णगीज

४.

पाननपतचे नतसरे युद् मराठे आनर
यांचयात झाले.
अ इंग्रज
ब अबिाली
क अहमिखान बंगश ड नजीबखान
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२.
३.
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ना े ण ा.
भारतात स्व्णप्र्म आलेले युरोपीय पोतु्णनगजांचा िारूगोळा असलेले नठकार ्वखारीचे संरक्षर आनर पर्वानयासाठी नश्वाजी
महाराजांना नजरारा िेरारे जैतापूरचा इंग्रज िलाल -

प्र.

ब फोंडा
ड राजापूर

नश्वाजी महाराज आनर इंग्रज यांचा संबंर
या प्रकररात आला.
स्व्णप्र्म
अ कुडाळ स्वारी
ब अफजलखान
क फाजलखान
ड राजयानभरेक

ब प री सं ा री ब
द त क न ण ा.

भारत’ अशी वयापक भूनमका घेऊन मराठे पाननपता्वर
लढले. नि ी सांभाळरे अशकय असलयाने अबिाली
िोनच मनहनयात अफगानरसतानला परतला. मराठ्यांकडून
होराऱया कडवया प्रनतकाराची जारी्व झालयामुळे तयाची
नक्वा तयाचया ्वारसिारांची भारता्वर परत आक्रमर
करणयाची नहंमत झाली नाही.
पुढे एकोनरसावया शतकापयांत इंग्रजांचे भारता्वर
अननबांर ्वच्णस्व प्रस्ानपत झाले. या ्वच्णस्वान्वरुद्
भारतीयांनी लढा निला. यानश्वाय भारतीय समाजातील
अननष् चालीरीती आनर रूढी-रर्वाज यान्वरुद्ही
तयांना लढा द्ा्वा लागला.
पुढील पाठात आपर भारतातील सामानजक ्व
रानम्णक सुराररांची मानहती घेरार आहोत.
y

y

होते की पनहलयाच रडाकयात तयाने पंजाब नजंकला. या
लढाईत ितताजी नशंिे यांना ्वीरमरर आले. अबिालीने
नि ी्वर अंमल बस्वला. अफगारांना भारतातून
कायमचे घाल्वणयासाठी सिानश्वरा्वभाऊ पेश्वे आनर
न्व््वासरा्व पेश्वे यांचया नेतृत्वाखाली मराठे पुणयातून
उततरेकडे ननघाले. १४ जाने्वारी १७६१ रोजी यमुना
निीचया तीरा्वर पाननपत ये्े अबिाली आनर मराठे
यांचयात मोठा ररसंग्राम झाला. हे युद् पाननपतचे
‘नतसरे युद्’ महरून ओळखले जाते. या युद्ात
सिानश्वराभाऊ पेश्वे, न्व््वासरा्व पेश्वे मारले गेले.
‘िोन मोतये गळाली, २७ मोहरा गमा्वलया ्व चांिी
आनर तांबयाची नारी नकती गेली याची गरतीच नाही.’
असा सांकेनतक ननरोप पुणयास पोहचला. ‘भारतीयांसाठी

री

४.
ब

पोतु्णगीज ्वकील
डच ्वखारीचा प्रमुख
इंग्रज अनरकारी

णद े ा कारिांपक
कारि णन न
ण ान पि करा.
छत्पती नश्वाजी महाराजांनी नमठाचया वयापारा्वर
संरक्षक जकाती उभारलया. कारर अ पोतु्णनगजांना न्वरोर करणयासाठी
ब इंग्रजांचा नमठाचा वयापार मोडून
काढणयासाठी
क स्वराजयात पैसा उभा करणयासाठी
ड ्वसाहत्वाद्ांना न्वरोर करणयासाठी

प्र. त े त न द ा.
१. छत्पती नश्वाजी महाराजांनी आरमार िल उभारले.
२. मराठी सततेचे रोरर ्वसाहत्वािन्वरोरी होते.
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प्र.

प्र.

ा री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
१. छत्पती नश्वाजी महाराजांचया आज्ापत्ातून
युराेपीय वयापाऱयांन्वरयी रोररातील महत््वाचया
बाबी नलहा.
२. छत्पती नश्वाजी महाराजांचे मराठ्यांचे
सा्व्णभौमत्व अबानरत राखणयाचे रोरर सपष्
करा.
३. भारतातील स्वा्णत प्रभा्वी मराठी सतता का
संपुष्ात आली

२.
३.
प

पू्व्ण नकनारप ी्वर रिरेंचांनी कोठे ्वसाहती
उभारलया
आग्रा आनर अलाहाबाि ये्े कोराची ्वखार
होती

युरोपीय ्वसाहत्वाद्ांनी न्वन्वर िेशांमधये ्वसाहती
केलया होतया तयाची मानहती आंतरजालाचया मितीने
नमळ्वा.

प
.
ररी नकाशा े णनररी ि क न णद े ा
प्र नां री तरे ण ा.
१. भारताचया पश्चम समुद्रनकनारप ी्वर डचांचया
्वसाहती कोठे होतया

पण
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ार्त : सामानजक व धानममिक सुधारणा

क स ारिां री आ

कता

ळ ळरी
का
दान

इंग्रजी नशक्षर घेऊन तया नशक्षरपद्तीचया आरारे
ये्े उियाला आलेलया न्वीन नपढीने सामानजक क्षेत्ात
जे काम केले ते महत््वाचे आहे. सामानजक आनर
रानम्णक सुराररांचया अभा्वी राजकीय स्वातंत्य अपूर्ण
असतेे याची जारी्व पनहलया नपढीतील समाजरुरीरांना
होती. यामुळे राजा राममोहन रॉय यांचयापासून सुरू
झालेलया सामानजक-रानम्णक सुराररांचा आढा्वा घेरे
आ्व्यक आहे.
. सा ाण क ाण क स ारिां री आ कता
भारतीय समाजातील अंरश्द्ा, रूढीनप्रयता,
जानतभेि, उच्-नीचतेचया ामक कलपना, चौकस ्व
नचनकतसक ्वृततीचा अभा्व यांमुळे ये्ील समाज मागे
पडला होता. इंग्रजी नशक्षरामुळे ये्ील समाजसुरारकांची
जगाकडे बघणयाची दृष्ी बिलली. स्वातंत्य, समता,
बंरुता आनर मान्वता यां्वर आराररत न्वसमाजाची
नननम्णती कररे समाजसुरारकांना आ्व्यक ्वाटू लागले.
यामुळे समाज सुरारकांनी जनजागृती करणयास सुरु्वात
केली.
. स ारिा प
राजा राममोहन रॉय यांचा जनम बंगालमधये झाला.
तयांनी
उपननरिांचे
संसकृतमरून
बंगालीत
भारांतर केले. तयांचया
्वनहनीला सती जा्वे
लागले. या घटनेचा तयांचया
मना्वर खोल्वर पररराम
झाला. रॉय यांनी सती
प्र्ेन्वरुद् एक पत् इंग्रजी
रा ा रा न र

भारेत नल न प्रनसद् केले. रम्णग्रं्ामधये सती जारे हे
रम्णकत्णवय असलयाचा उ ेख नाही, हे रॉय यांनीच
स्व्णप्र्म नसद् केले. १८२९ मधये गवहन्णर जनरल लॉड्ण
न्वलयम बेंनटंक याने सती प्र्ा नष् केली. तयामागे रॉय
यांचे प्रयतन काररीभूत होते. बालन्व्वाह आनर पडिा
पद्त यालाही तयांचा न्वरोर होता. तयांनी इंग्रजी
माधयमाची शाळा सुरू केली. बंगाली भारेतील पनहले
साप्ानहक सुरू केले. पुढे तयांनी पनश्णयन भारेतील
िैननक सुरू केले.
रॉय यांनी ‘आतमीय सभे’चया माधयमातून स्व्ण
रमाांमरील समान तत््वे शोरणयाचा प्रयतन केला. १८२८
मधये ‘ ा ो समाज’ स्ापन करून ‘ई््वर एकच आहे
आनर तयाला प्रस करणयासाठी मूनत्णपूजेची गरज नाही’
असे प्रनतपािन तयांनी केले.
राजा राममोहन रॉय यांनी िनक्षर अमेररका खंडातील
सपननश, ्वासाहनतक साम्ाजयान्वरुद् चाललेलया
स्वातंत्यचळ्वळीची िखल घेऊन नतला पानठंबा िश्ण्वला.
सपेनमरील राजेशाहीचया न्वरोरातील उिारमत्वािी
लोकांना रॉय यांचा पानठंबा होता. इ.स.१८३० मधये
मुघल बािशाहाची बाजू मांडणयासाठी ते इंगलंडला गेले.
मुघल बािशाहाने तयांना ‘राजा’ हा नकताब निला. ते
ािन ा.
१८२४ मधये ईसट इंनडया कपनी सरकारने
्वृततपत्ां्वर कडक ननयंत्राचा कायिा केला. रॉय
यांनी चंद्रकुमार ठाकर, द्ारकाना् ठाकर, हरचंद्र
घोर, गौरीचरर बनजणी आनर प्रस कुमार ठाकर
यांचया स्वाक्षऱयांचे एक नन्वेिन सरकारला पाठ्वले.
गवहन्णर जनरलने या नन्वेिनाकडे िुल्णक्ष केलया्वर
रॉय यांनी इंगलंडचया राजाकडे अज्ण पाठ्वला.
तयातील िोन ओळी महत््वाचया आहेत. रॉय
नलनहतात, ‘‘सततास्ाना्वर असलेलया वयक्तींचा
्वृततपत्स्वातंत्याला न्वरोर असतो कारर तयामुळे
तयांचया कारभारा्वर न रुचरारे ननयंत्र येणयाची
शकयता असते.’’
33

इंगलंडमधये िोन ्वर रानहले. पुढे ते रिानसला गेले. ते
भारतात होते तेवहा भारतीयांना तयांनी युरोप समजा्वून
सांनगतला आनर युरोपात गेले तेवहा ते्ील लोकांना
नहंिुस्ान समजा्वून सांनगतला.
इंग्रजी राज्वटीत तयार झालेलया रॉय यांनी
आरुननकतेची पायाभररी आपलया लेखनातून आनर
काया्णतून केली. रॉय यांचया काया्णपासून प्रेररा घेऊन
‘मान्वरम्ण सभा’, ‘परमहंस सभा’ आनर ‘ज्ानप्रसार
सभा’ सुरू झालया.
. ाण क स ारिा ळ ळरी
प्रा ना स ा
िािोबा
पांडरंग तख्णडकर यांनी स्ापन
केलेलया परमहंस सभेतूनच पुढे
‘प्रा््णना समाजा’ची स्ापना
झाली. डॉ.आतमाराम पांडरंग,
नयायमूतणी म.गो.रानडे, डॉ.रा.
गो.भांडारकर
या
प्रा््णना
समाजाचया संस्ापक सिसयांनी
.रा. .भां ारकर
मूनत्णपूजेला
न्वरोर
करून
एके््वर्वािास प्रारानय निले. कम्णकांडाला न्वरोर करून
प्रा््णने्वर भर निला. अना्ालये, सत्ी नशक्षरसंस्ा,
कामगारांसाठी रात्शाळा सुरू केलया. सत्ी-पुरुर
समानतेची चळ्वळ, जानतभेि नाकाररे आनर ऐनहक
जी्वनाला महत््व िेरे या गोष्ींना प्रारानय निले.
स श कस ा
महातमा जोतीरा्व फुले यांनी
१८७३ मधये पुरे ये्े ‘सतयशोरक समाजा’ची स्ापना
केली. अनयायय रमा्णचया परंपरे्वर बौि्नरक आक्रमर
कररारा न्वचार यामागे होता. ब जन समाजाला
नाडराऱया प्र्वृततीं्वर महातमा जोतीरा्व फुले यांनी प्रहार
केला. शेतकरी, कारागीर, कामगार आनर अठरा पगड

ा ा
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जातींचे भले सारणयाचा माग्ण महातमा जोतीरा्व फुले
यांनी िाख्वला. एके््वर्वाि, ्वेि ्व पुरारांचे प्रामाणय
नाकाररे, न्व्वेचक बुद्ीचे प्रामाणय, पुरोनहतांचया
्वच्णस्वाला ्व मधयस्ीला न्वरोर, मूतणीपूजा न्वरोर,
ती््णयात्ा न्वरोर, चमतकारां्वर अन्व््वास, परलोक
कलपनेला न्वरोर ही सतयशोरक समाजाची ्वैनशषट्े
होती. महातमा जोतीरा्व फुले आनर सान्वत्ीबाई फुले
यांनी सत्ी-नशक्षराचया काया्णस सुरु्वात केली. सत्ीस्वातंत्याचा माग्ण नशक्षरातून जातो याची जारी्व या
िोघांनी ये्ील समाजाला करून निली. सत्ी-नशक्षराचे
काय्ण पुढे पंनडता रमाबाई, रमाबाई रानडे यांनी चाल्वले.
भारतातील समाजरचना न्वरमते्वर आराररत होती.
महातमा जोतीरा्व फुले यांचे समतेचे काय्ण गोपाळबाबा
्वलंगकर यांनी पुढे चाल्वले. ‘न्वटाळ न्वध्वंसन’ या
पुसतकातून तयांनी असपृ्यते्वर कोरडे ओढले. नश्वराम
जानबा कांबळे यांनी मुरळी, जोगनतरी आनर िे्विासी
यांचया प्र्नांकडे समाजाचे लक्ष ्वेरले.
आ स ा
१८७५ मधये
स्वामी ियानंि सरस्वती यांनी
आय्ण समाजाची स्ापना केली.
या समाजाने ्वेिांना पन्वत् ग्रं्
मानले. जानतभेि अमानय करून
सत्ी-नशक्षर, न्वर्वा पुनन्व्ण्वाह,
नमश्न्व्वाह यांचा आय्ण समाजाने
पुरसकार केला.
ा री द ानंद सर तरी
रा क ि
ण शन
इ.स.१८९७ मधये स्वामी न्व्वेकानंि यांनी ‘रामकृषर
नमशन’ची स्ापना केली.
रामकृषर नमशनने लोकसे्वेचया
काया्णला
महत््व
निले.
िुषकाळग्रसतांना मित, आजारी
लोकांना आैररोपचार, िीनिुब ांची
से्वा,
सत्ी-नशक्षराचा पुरसकार आनर
आधयाशतमक उ ती या क्षेत्ांत
ा री ण ेकानंद
काय्ण केले. ‘उठा, जागे वहा
आनर धयेय प्राप् होईपयांत ्ांबू नका’ हा संिेश तयांनी
भारतीय तरुरांना निला.

क न प ा.
पंनडत ई््वरचंद्र न्वद्ासागर, न्वषरुशासत्ी पंनडत,
्वीरेशनलंगम पंतलु आनर महरणी रोंडो केश्व क्व
यांचया काया्णची मानहती नशक्षकांचया आनर
आंतरजालाचया साहाययाने गोळा करा.
. स ा स ारकां े का
सर स द
द ान यांचा जनम १८१७
मधये नि ी ये्े झाला. तयांचे उिू्ण, पनश्णयन, अरेनबक
आनर इंग्रजी भारे्वर प्रभुत्व होते. ‘आइन-ए-अकबरी’
अबुल फज याने सम्ाट
अकबराचया प्रशासन पद्ती्वर
नलनहलेला ग्रं् या ग्रं्ाचे
संपािन तयांनी केले होते. १८६४
मधये तयांनी मुशसलमांसाठी
‘सायंनटनफक सोसायटी’ स्ापन
केली. या सोसायटीचे सिसय
इनतहास, न्वज्ान आनर राजकीय
सर स द
द ान
अ््णशासत् या न्वरयांचा अभयास
करत. १८६९ मधये ते इंगलंडला गेले. इंगलं न परत
आलया्वर तयांनी १८७५ मधये ‘मुहममिन अँगलो
ओररएनटल कालेज’ ची स्ापना केली. नंतर या
कॉलेजचे रूपांतर ‘अनलगढ मुसलीम युननवह्णनसटी’मधये
झाले. अहमि खान यांनी ‘मोहममिन सोशल ररफाम्णर’
या ना्वाचे ननयतकानलक सुरू केले. तयांनी आरुननक
नशक्षर, न्वज्ान आनर तंत्ज्ानाचा पुरसकार केला.
ा श ा.
अमृतसर ये्े स्ापन झालेलया ‘नसंगसभा’ या
सभेची मानहती नमळ्वा.
ताराबा णशंदे यांचा जनम १८३९ मधये झाला.
तयांनी सत्ी-पुरुरांचया पररशस्तीची तुलना कररारा ननबंर
नलनहला. यातून तयांनी अतयंत जहाल भारेत शसत्यांचया
ह ांचा पुरसकार केला. न्वर्वान्व्वाह, सत्ीनशक्षर,
सनतप्र्ाबंिी या सुराररांचया पुढे जाऊन ताराबाई नशंिे
यांनी ्ेट सत्ी-पुरुर समानतेची मागरी केली. हे तया
काळाचा न्वचार करता अतयंत राडसाचे होते. पुरुरसततेला
्ेट आवहान िेराऱया तया भारतातील पनहलया न्वचार्वंत

होत. ताराबा चया दृष्ीने रम्ण शसत्यांचे िमन कररारा
आहे कारर तो पुरुरांनी ननमा्णर केलेला आहे. महातमा
जोतीरा्व फुले यांनी ताराबा चया न्वचारांचे सम््णन करून
तयांचया्वर टीका करराऱयांना चोख उततर निले.
ण
रा री णशंदे
यांनी ‘नडप्रेसड
ासेस
नमशन’चया
माधयमातून मुंबईत परळ,
िे्वनार या भागात तसेच पुरे
ये्े मराठी शाळा आनर
वया्वसानयक प्रनशक्षर िेराऱया
उद्ोगशाळा
काढलया.
पुणयातील प्व्णतीचा मंनिर
प्र्वेश सतयाग्रह, िनलतांची
ण
रा री णशंदे
शेतकी परररि, संयुक्त
मतिारसंघ योजना या संिभा्णत तयांनी जनजागरर केले.
.बाबासा ेब आंबे कर
डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांनी स्वातंत्य, समता आनर बंरुता या तत््वां्वर
समाजउभाररी करणयाचे ठर्वले. जातीसंस्ेला न्वरोर
आनर समतेला प्रारानय िेरारा
लढा तयांनी उभारला. बनहषकृत
नहतकारररी सभेचया माधयमातून
डॉ.बाबासाहेबांनी समाजाला
‘नशका, संघनटत वहा आनर
संघर्ण करा’ असा संिेश निला.
यातूनच पुढे महाड ये्ील
.बाबासा ेब आंबे कर
च्विार त ाचा सतयाग्रह
झाला. सा्व्णजननक पार्वठे स्वाांना खुले असले पानहजेत
अशी भूनमका तयांनी मांडली. तयांनी न्वरमतेचा पुरसकार
करराऱया मनुसमृतीचे िहन केले. नानशकचया काळाराम
मंनिरात स्वाांना मुक्त प्र्वेश नमळा्वा यासाठी १९३०
मधये सतयाग्रह सुरू केला. या सतयाग्रहाचे नेतृत्व कम्ण्वीर
िािासाहेब गायक्वाड यांनी केले होते.
्वृततपत्े आनर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
अतूट नाते होते. जनजागरर कररे आनर लढा उभाररे
या कामासाठी तयांनी ्वृततपत्ांकडे चळ्वळीचे एक हतयार
महरून पानहले. ‘मूकनायक’, ‘बनहषकृत भारत’, ‘जनता’
आनर ‘समता’ अशी ्वृततपत्े तयांनी सुरू केली. कष्करी
्वगा्णला उजज्वल भन्वतवय लाभा्वे महरून ‘स्वतंत् मजूर
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पक्ष’ तयांनी स्ापन केला. पुढे ‘शे ूलड कासट फेडरेशन’
पक्ष स्ापन करून समते्वर आराररत समाजरचना ननमा्णर
करणया्वर भर निला. १९५६ मधये तयांनी आपलया
लक्षा्वरी अनुयायांसह बौद् रमा्णचा स्वीकार केला.
भारतीय संन्वरानाचया नननम्णतीतून तयांनी मोठे योगिान
निले.
रा ा री ना कर
तनमळनाडूतील एरोड या
शहरात १८७९ मधये रामस्वामी नायकर यांचा जनम
झाला. १९२० मधये तयांनी
काग्रेस मरून आपलया काया्णस
सुरू्वात केली. गांरी्वािी
न्वचारसररीचा स्वीकार करून
स्विेशीचा प्रसार आनर स्व्ण
जातींना मंनिरप्र्वेश यासाठी ते
सुरु्वातीला काय्णरत होते.
असपृ्यां्वरील ननबांर िूर रा ा री ना कर
करणयासाठी त्ा्वरकोरमधये झालेलया ‘्वायकोम
सतयाग्रहा’त तयांनी भाग घेतला होता. तनमळनाडूमधये
तयांनी स्वानभमान आंिोलन सुरू केले. ्वर्णवय्वस्ा,
बालन्व्वाह यांचया न्वरोरात तयांनी लढा उभारला. या
कामांमुळे लोक तयांना पेररयार महान आतमा महरून
ओळखू लागले. ते प्रभा्वी ्वक्ते आनर लेखक होते.
तयांनी शसत्यांचे ह , संततीननयमन या न्वरयां्वर
क्रांनतकारक भूनमका घेतली.
क ादे री
पा ा कमलािे्वी काँग्रेसचया
सनक्रय काय्णकतया्ण होतया. १९३० मधये नमठाचया
सतयाग्रहात शसत्यांना भाग यायला पर्वानगी द्ा्वी
यासाठी
तयांनी
महातमा
गांरीजींचे मन ्वळ्वले. तयांनी
शसत्यांचया ह ांचया संिभा्णत
जनमभर काम केले. नमठाचया
सतयाग्रहात तयांनी भाग घेतला
होता. कामगार-शेतकऱयांचया
प्र्ना्वर तयांनी आंिोलने केली.
क ादे री
पा ा शेतात काम करराऱया सत्ीमजूरांना नयायय ्वागरूक
नमळा्वी यासाठी तया आग्रही होतया. कारखानयात
शसत्यांसाठी कामाचे चांगले ्वाता्वरर असा्वे असा
36

आग्रह तयांनी ररला. शसत्यांना बाळंतपराची पगारी रजा
नमळा्वी महरूनही तयांनी पाठपुरा्वा केला. १९४२ चया
‘चले जा्व’ चळ्वळीत इंग्रजांनी तयांना ्वर्णभर तुरूगात
ठे्वले.
. सं ाणनकां े
दान
ारा ा स ा रीरा ा क ा बडोिा संस्ानात
महाराजा सयाजीरा्व गायक्वाड यांनी पुरोगामी रोरर
आखले होते. यांनी असपृ्य-आनि्वासींना सरकारी
खचा्णने नशक्षर आनर ्वसनतगृह उपलबर करून िेणयाचा
कुम काढला. सत्ी-नशक्षरास प्रोतसाहन आनर
शसत्यांसाठी
स्वतंत्
वयायामशाळा
तयांनी
सुरू केली. महाराजांनी
राज्वा ात स्व्ण जातींचे
एकत् सहभोजन, गा्व
ते्े
ग्रामपंचायत,
ग्रामपंचायत
सिसय
ारा ा स ा रीरा ा क ा
नकमान साक्षर पानहजे,
गा्व ते्े ्वाचनालय,
सक्तीचे मोफत प्रा्नमक नशक्षर, शालेय मुला-मुलींना
शारीररक नशक्षर सक्तीचे केले. शेतकऱयांचया मुलांसाठी
शेतीपूरक कौशलय न्वकासाराररत अभयासक्रम संस्ानात
सुरू केले. बालन्व्वाह बंिी, न्वर्वा पुनन्व्ण्वाह, संस्ानात
न्वर्वा सत्ीबरोबर मुलींना माहेरचया नमळकतीत ्वाटा
िेणयाचा तयांनी कायिा केला.
रा
शा
ारा
कोलहापूरचया संस्ानचे
प्रमुख राजरणी शा महाराज यांनी ा रेतर चळ्वळीचे
नेतृत्व करत असतानाच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचया
नेतृत्वासह पानठंबा निला. राजर नी कोलहापूर संस्ानात
आरक्षराचा
जाहीरनामा
काढला. मोफत ्व सक्तीचया
प्रा्नमक नशक्षराचा कायिा
केला. राजरणी शा महाराज
यांनी रोटीबंिी, बेटीबंिी
आनर वय्वसाय बंिी्वर टीका
केली.
आंतरजातीय
न्व्वाहाचा कायिा तयांनी
रा
शा
ारा
केला. संस्ानात कोरताही

वय्वसाय कोरालाही करणयाची पर्वानगी िेणयात आली.
या सग ा समाजसुरारकांनी भन्वषयातला िेश
आपलया डो ासमोर ठे्वला होता. स्वातंत्य
चळ्वळीसाठी लढरारा डोळस समाज ननमा्णर करायचा
असेल तर न्वचारशील नागररक तयार कररे आ्व्यक

असते.
भारतीयांनी युरोपीय ्वसाहत्वािान्वरुद् कसा लढा
निला याचा अभयास आपर पुढील पाठात कररार
आहोत.

y

े री ा रीत े.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झालयास नशक्षरक्षेत्ात
कम्ण्वीर भाऊरा्व पाटील आनर पंजाबरा्व िेशमुख,
महरणी रोंडो केश्व क्व, गोिा्वरी परुळेकर, ताराबाई
मोडक आनर अनुताई ्वाघ यांचया काया्णचा न्वशेर
उ ेख करायला ह्वा. भजन-कीत्णनाचया माधयमातून
सामानजक प्रबोरनाचे काम संत गाडगे महाराज
आनर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी केले.

१.

२.

णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि
ण ाने प ा ण ा.
राजा राममोहन रॉय यांनी
प्र्ेन्वरुद्
इंग्रजी भारेत पत् नलनहले.
अ जानतप्र्ा
ब बालन्व्वाह
क सती
ड पडिा पद्ती
आय्ण
अ
ब
क
ड

समाजाची स्ापना
स्वामी न्व्वेकानंि
महातमा जोतीरा्व फुले
स्वामी ियानंि सरस्वती
रामस्वामी नायकर

ब प री सं ा री ब
द त क न ण ा.
१.
२.
३.

ा ो समाज
सतयशोरक समाज
परमहंस सभा

ातरी

y

ा ा

JJJJJJJJJJJJ
प्र.

समाजसे्वेचया क्षेत्ात डॉ.नश्वाजीरा्व पट्वर्णन, बाबा
आमटे आनर डॉ.रजनीकांत आरोळे यांची कामनगरी
मोलाची आहे. डॉ.बाबा आढा्व यांनी ‘एक गा्व
एक पार्वठा’ ही चळ्वळ सुरू केली. एकरच
समाजजी्वनात बुि्नरप्रामाणय्वािाची बैठक िेणयात
र.रों.क्व अग्रेसर होते. डॉ.नरेंद्र िाभोळकर यांचया
प्रयतनांमुळे अंरश्द्ा-ननमू्णलन चळ्वळीने जोर
ररला.
JJJJJJJJJJJJ

४.

री

ब
राजा राममोहन रॉय
महातमा जोतीरा्व फुले
महरणी न्व ल
रामजी नशंिे

स्वामी न्व्वेकानंि

प्र.

णत ाणसक ण काि,
री,
ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
१. मुघल शासकाने राजा राममोहन रॉय यांना
निलेला नकताब २. मुहममिन अँगलो ओररएनटल कॉलेजची स्ापना
कररारे ३. ्वायकोम सतयाग्रहात भाग घेरारे ४. कोलहापूर संस्ानात मोफत ्व सक्तीचया
प्रा्नमक नशक्षराचा कायिा कररारे -

प्र.

रीपा ण ा.
१. प्रा््णना समाज
२. सतयशोरक समाज

प्र.

ा री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
१. राजा राममोहन रॉय यांनी कोरतया सुराररांचा
आग्रह ररला होता
२. रामकृषर नमशनने केलेले काय्ण नलहा.

यांनी केली.

क री

रामकृषर नमशन
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३.
४.

सर सययि अहमिखान यांनी केलेले काय्ण
नलहा.
रामस्वामी नायकर यांनी केलेलया काया्णची
मानहती नलहा.

ा ा
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सत्ी-नशक्षरासाठी महाराष्ट्रात झालेलया प्रयतनाची
मानहती आंतरजालाचया मितीने नमळ्वा.

तरीरा फ े ां ा ा ा, पिे
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े ातं
भारतरी रा री सभे ा ापने री पा भ री
भारतरी रा री सभे री ापना
ाळ ा ण ारसरिरी
सश
ांणतकारकां े े
ा ा ां री री णन श प्रणतकार ळ ळ
आ ाद ण ंद सेना
भारत
आंद न

या पाठात आपर भारतीयांनी ्वसाहत्वािान्वरुद्
केलेला संघर्ण अभयासरार आहोत.
.१ १
पव चे ल े
१८१८ मधये खानिेश इंग्रजांचया ताबयात गेला.
सातपुडा, सातमाळा आनर अनजंठ्याचया पररसरातील
नभ
एकत् आले. िुसऱया बाजीरा्वाचे न्व््वासू
सहकारी नत्ंबकजी डेंगळे किेतून ननसटले आनर तयांनी
नभ ांना प्रेररा निली. नत्ंबकजी डेंगळे यांचे पुतरे
गोंिाजी ्व मनहपा यांनी या उठा्वाचे नेतृत्व केले. या
उठा्वात हजारो नभ ांनी भाग घेतला.
कपटन न गज याने या नभ ांची कोंडी करणयास
सुरु्वात केली. तयांची रसि बंि केली. इंग्रजी सततेचा
प्रमुख माऊट सटअट्ण एलनफनसटनने काही नभ ांनाच
्वाटसरूचे संरक्षर करणयाचया कामा्वर नेमले. काही
नभ ांना नोकऱया ्व पेनशन द्ायला सुरु्वात केली.
एका बाजूला नभ ांना अशा स्वलती िेत असताना
िुसऱया बाजूने मात् तयांची गळचेपी करणयास सुरु्वात
केली. मेजर मोररन याने नभ ांना शरर येणयास भाग
पाडले. १८२२ चया िरमयान ‘हररया’ या नभ ांचया
महोरकयाचा उठा्व कपटन रॉनबनसन याने िडपला.
नभ ांचा उठा्व ले टनंट औटट्रम याने मोडून काढला.
तयाचबरोबर तयाने नभ ांमधये रा न तयांचयात न्व््वासही
ननमा्णर केला. तयांना शहरी जी्वनात आरणयाचा तयाने
प्रयतन केला. माफीचे जाहीरनामे, जनमनी िेरे, तगाई,

ार्ती्यांचा सं षमि
मागील गु यांची माफी, सैनयात भरती यांमुळे नभ ांचे
उठा्व करणयाचे प्रमार पुढील काळात कमी झाले.
माही्त

हे का ्तु हांला

पा कां ा ा
ओनडशात मधययुगीन
काळापासून पाइक पद्ती अशसतत्वात होती.
नत्लया ननरननरा ा स्वतंत् राजांचे जे खडे
सैननक होते, तयांना ‘पाइक’ असे महरत.
राजांनी या पाइकांना जनमनी मोफत कसणयास
निलया होतया. तया कसून ते आपला उिरनन्वा्णह
करत. तया बिलयात युद्ाचा प्रसंग उ ्वला
तर तयांनी आपलया राजांचया बाजूने लढाईला
उभे राहायचे अशी अट होती.
इ.स.१८०३ मधये इंग्रजांनी नागपूरकर
भोसलयांकडून ओनडशा नजंकन घेतले. इंग्रजांनी
पाइकांचया ्वंशपरंपरागत जनमनी काढून
घेतलया. तयामुळे पाइक संतापले. तसेच
इंग्रजांनी ला्वलेलया करांमुळे नमठाचया
नकमतीत ्वाढ होऊन सामानय लोकांचे जी्वन
अस झाले. याचा पररराम इ.स.१८१७
मधये इंग्रजांन्वरुद् पाइकांनी सशसत् उठा्व
केला. या उठा्वाचे नेतृत्व बक्षी जगबंरू
न्वद्ारर यांनी केले.
हंसाजी नाईक यांचे राजय आजचया नांिेड प्रिेशात
होते. तयांनी ननजामाचया राजयात सामील होणयास नकार
निला. उलट ननजामाचे काही नक े तयांनी नजंकले.
तयामुळे युद् सुरू होरे अपररहाय्ण होते. मेजर नपटमन,
कपटन इवहानस, कपटन टेलर यांचया नेतृत्वाखाली ४००
सैननकांची फौज ननजामाचया रक्षरासाठी चालून आली.
हे युद् २५ नि्वस चालले. अखेर हंसाजींचा पराभ्व
झाला.
नचतूरनसंग यांचया नेतृत्वाखाली सातारा नजल यात
रामोशी समाजाचया लोकांनी उठा्व केला. संतू नाईक
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्व उमाजी नाईक हे
तयांचे महोरके होते.
पुणया न मुंबईला जारारा
सा्वकारी ऐ्वज तयांनी
ताबयात घेतला. १८२४
मधये उमाजी नाईक
यांनी
पुणयाज्वळील
भांबुड ये्ील सरकारी
नतजोरी ताबयात घेतली.
ा री ना क
तयांनी इंग्रजांचया नाकी
िम आरला. या सग ा प्रकाराला आळा घालणयासाठी
उमाजी आनर तयांचे सहकारी भुजबा, पां ा ्व येसाजी
माही्त

हे का ्तु हांला

उमाजी नाईक यांनी न नटशांचया न्वरोरात
जाहीरनामा काढला. या जाहीरनामयात महटले
आहे,
‘युरोपीय लोक आपलया िेशात जे्े
सापडतील, ते्े पकडून ठार मारा्वेत. मग ते
अनरकारी अगर लषकरी नशपाई-कोरीही
असोत. युरोनपयनास मारणयाचे हे काम कोरी
उतकृष्परे बजा्वतील, तयांना रोख बनक्षसे,
इनामे, जहानगरी ्वगैरे या नवया सरकारकडून
िेणयात येतील. इंग्रजी राजयात जयांची ्वतने,
ह ्व नमळकती बुडालया असतील, तयांना
आपले गेलेले ह परत नमळन्वणयाची संरी
आली आहे. नतचा उपयोग करून या्वा.
सरकारचया फौजेत नहंिी नशपाई, स्वार, पायिळ
्वगैरे आहेत, तयांनी नोकऱया सोडून बाहेर
ननघा्वे. साहेबाचे कम पाळू नयेत. ही आज्ा
न मानलयास न्वीन सरकारकडून तयांना सजा
होईल. युरोनपयनांचे बंगले जाळा्वेत. सरकारी
नतजोऱया लुटावया. लुटीचा पैसा तयांना माफ
केला जाईल. सरकारास ्वसूल भरू नये. नहंिू
्व मुसलमान कोरी असोत, तयांनी हा आमचा
कम माना्वा. इंग्रजी राजय बुडरार, हे भाकीत
खरे होणयाची ही ्वेळ आहे.’
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यांचयासाठी सरकारने प्रतयेकी ५ हजार रुपयांचे इनाम
घोनरत केले. गा्वकऱयांनी तयांना अ , ्वसत्, नन्वारा,
पैसा िेऊ नये, असे आिेश हा उठा्व मोडून काढणयासाठी
इंग्रजांनी काढला. सरकारने ्वतने जप् करणयाची रमकी
निली. उमाजींब लची मानहती सरकारला ताबडतोब
निलीच पानहजे असा आिेश निला. शरर येराऱयांना
माफी िेणयात आली. कपटन डेशवहस घोडिळाचया पाच
कपनया घेऊन उमाजींचया पाठलागा्वर ननघाला. परंतु
तयाचा उपयोग झाला नाही. सातारा, ्वाई, भोर,
कोलहापूर ये्े सतत संघर्ण चालू होता. कपटन मनकनटोशने
उमाजींचा पाठलाग सुरू केला. उमाजींनी इंग्रजांना ठार
मारणयासाठी आिेश निले. अखेर भोरज्वळ इंग्रजांनी
उमाजींना पकडले. उमाजी नाईक यांचया्वर खटला भरून
तयांना पुरे ये्े फाशी िेणयात आली.
१८२८ मधये महािे्वगडचा नक ेिार फोंडसा्वंत
तांिुळ्वाडीकर याने उठा्व केला. मात्, इंग्रजांनी हा
उठा्व मोडून काढला.
इंग्रजांचे रोरर पा न सा्वंत्वाडीतील सरिारांनी
एकत् येऊन उठा्व केला. परंतु सपूनर या पोनलनटकल
एजंटने* हा उठा्व मोडून काढला. तयानंतरही या उठा्वात
सामील असलेलया सरिारांपैकी काहींनी न नटशांन्वरुद्
एक होऊन लढणयाचा प्रयतन केला. मात् १८४५ मधये
या पररसरात लषकरी कायिा पुकारणयात आला. कपटन
औटट्रम याने हा उठा्व पूर्णतः मोडून काढला.
इंग्रज सरकारचा भाररीय संसथाफनकांचया दरबारारील प्रफरफनधी

*

कोलहापूर संस्ानात नकललयांचे संरक्षर कररारे
गडकरी असत. मराठ्यांचया राजयात तयांना ्वेतन नमळे.
परंतु कपनी सरकारचया राज्वटीत गडकऱयांचे अनरकार
आनर ्वेतन नष् करणयात अाले. तयान्वरुद् कोलहापूर
ज्वळील सामानगडा्वर पनहला संघर्ण सुरू झाला. कपटन
औटट्रम याचया नेतृत्वाखाली इंग्रजांचया फौजा अालया.
१८४४ मधये पनहाळा, पा्वनगड, न्वशाळगड
उठा्व्वालयांचया ताबयात आले. तयानंतर मद्रासकडून
इंग्रजांची सुसजज फौज आलयाने गडकऱयांना शररागती
पतकरा्वी लागली.
.२ १
चा सवा्तं ्यल ा
१८५७ चया स्वातंत्यलढामागे न नटश फौजेतील

भारतीय सैननकांचा असंतोर ्व राजकीय, सामानजक,
रानम्णक, आन््णक काररे होती. न नटश फौजेतील भारतीय
सैननकांना िेणयात येरारी ्वागरूक आनर तयांचया्वर
असरारी बंरने यामुळे सैननकात असंतोर ्वाढत होता.
भारतीय सैननकांचया भत्यात कपात, तयांना समुद्र
ओलांडणयाची सक्ती, क्वायतीचया ्वेळी होरारा
अपमान, नोकरीतील बिलयांबाबत केला जारारा
पक्षपात, काय्णक्षमते्वर होरारा अनयाय, ्वररष् पिां्वर
बढती न नमळरे यांमुळे भारतीय सैननक िुखा्वले होते.
गवहन्णर जनरल लॉड्ण डलहौसीने िततक ्वारसाह
नामंजूर केलयाने भारतीय संस्ाननकांमधये असंतोराचे
्वाता्वरर ननमा्णर झाले होते. सातारा, जैतपूर, संबळपूर,
उिेपूर, नागपूर, झाशी ही संस्ाने डलहौसीने खालसा
केली.
संस्ाने खालसा केलयामुळे संस्ानांमरील सैननक
बेकार झाले. शेती्वर या अनतररक्त सैननकांचा भार
पडला. राजयकारभाराचया माधयमातून कपनी सरकार
रम्णबुड्वेपरा करीत आहे, अशी समजूत लोकांचया
मनात मूळ ररू लागली होती. संस्ाने खालसा
करणयाबरोबरच न नटशांनी ्वतनेही जप् केली होती.
तयामुळे नाराज असरारा स्ाननक ्वग्ण मोठा होता.
भारतीय परंपरेचा, ये्ील पीकपद्ती ्व ह्वामानाचा
न्वचार न करता भारतात कायमरारा, रयत्वारी,
महाल्वारी या पद्तीचे प्रयोग इंग्रजांनी केले. तयामुळे
शेतकरी कगाल, जमीनिार आनर कपनी सरकार श्ीमंत
होत गेले. पू्वणी शेतसारा ्वसतूरूपात भरता येत होता.
आता तो रोख स्वरूपात द्ा्वा लागे. पीक ये्वो न
ये्वो पर कर भरा्वाच लागे. यातच िुषकाळ आला तर
शेतकऱयांची अ्वस्ा नबकट होई. िुषकाळ, सा्ीचे रोग
यांचा स्वा्णनरक फटका मारसे, जना्वरे यांना बसायचा.
भारतीयांचया समसयांचया संिभा्णत न नटशांचा दृशष्कोन
सहानुभूतीशूनय असायचा. सा्वकार आनर सरकार यांचया
कचाट्ात शेतकरी सापडला. पू्वणी जनमनीची न्वक्री
करता येत नसे. अडचरीत सापडलेला शेतकरी
नाईलाजापोटी रोख पैशांसाठी जमीन न्वक लागला आनर
अनरकच अडचरीत आला. कपनीने जमीन न्वक्रीयोगय
्वसतू बन्वून टाकली. इंग्रज मळे्वालयांनी ये्े नगिी नपके
घेणयास सुरु्वात केली. ननळीचया शेतात काम करराऱया

मजुरांची अ्वस्ा भीरर होती. सा्व्णनत्क बेकारी,
असंतोर, अन्व््वास यांनी भारतभर सामानय जनतेचे
जगरे अ्वघड केले होते.
क न प ा.
कायमरारा, रयत्वारी, महाल्वारी पद्तींब ल
अनरक मानहती नमळ्वा आनर चचा्ण करा. सधया चालू
असलेलया ‘आरे्वारी’ पद्तीब ल मानहती नमळ्वा.
आन््णक नपळ्वरुकीबरोबरच रमाांतर, भारतीयांचया
रूढी, परंपरा याबाबतची न नटशांची रोररे या गोष्ींमुळे
भारतीयांचया मनात न नटशांब ल असलेलया असंतोरात
भर पडत गेली.
इंग्रजांनी १८५६ साली नहंिी सैननकांचया हाती लांब
पललयाचया एननफलड बंिुका ्व तयात ्वापरायची न्वी
काडतुसे निली. काडतुसांस गाय ्व डकराची चरबी
ला्वलेली आहे अशी बातमी पसरली. काडतुस
्वापरणयापू्वणी ते िाताने तोडा्वे लागे. भारतीय सैननकांना
आपलया तोंडाचा सपश्ण अशा काडतुसांना वहा्वा, ही
कलपनाच रम्णसंकटात टाकरारी होती. सुरु्वातीला जया
नशपायांनी ही काडतुसे ्वापरणयास नकार निला तयांचे
उठा्व इंग्रजांनी मोडून काढले. माच्ण १८५७ मधये
बराकपूर छा्वरीत मंगल पांडे यांनी असंतोराला तोंड
फोडले. इंग्रजांनी मंगल पांडे यांना फाशी निली.
सैननकांमरील असंतोर ्वाढला होता. या घटनेचया
पाठोपाठ लखनौचया नशपायांनी उठा्व केला. मेरठ ये्ील
घोडिळाचया कपनयांनी उठा्व केला. या सग ा
रामरुमीत इंग्रजांना ठार माररे, तयांचया कुटंनबयांस रडा
नशक्वरे, प्रसंगी कततल कररे, घरे जाळरे असे प्रकार
सुरू झाले. नशपाई नि ीचया निशेने चालून गेले.
१२ मे १८५७ रोजी
नहंिी नशपायांचे नि ी्वर
पूर्णपरे ्वच्णस्व प्रस्ानपत
झाले. तयांनी मुघल बािशाह
बहािुरशाह
यांचयाकडे
लढाचे नेतृत्व निले.
भारताचा सम्ाट महरून
तयांचया ना्वाने द्ाही
ब ादरशा
41

C.

नफर्वणयात आली. बहािुरशाह यांस ‘शहनशाहा-इनहंिुसतान’ बनन्वणयात आले. १८५७ चे नेतृत्व मुघल
बािशाहचया हाती असले तरी प्रतयक्षात मात् ते
नानासाहेब पेश्वे, तातया टोपे, रारी ल मीबाई, बेगम
हजरत महल, मौल्वी अहमिउ ा, कु्वरनसंग ्व सेनानी
ब तखान यांनी केले. नि ी, कानपूर, लखनौ, झाशी
ये्ील ्व पश्चम नबहारचया भागातील उठा्वाचे स्वरूप
न्वशेर उग्र होते. नि ीचया रक्षराची जबाबिारी
ब तखान यांनी आपलया नशरा्वर घेतली.
२७ मे १८५७ रोजी नि ी परत नमळ्वणयाचया
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उ ेशाने न नटश सैनय नि ीस आले. नि ी हसतगत
करणयासाठी इंग्रजांनी आपली स्व्ण शक्ती पराला
ला्वली. या युद्ात न गेनडअर जॉन ननकोलस मारला
गेला. सर जॉन लॉरेनस ्व शीख पलटरीमुळे न नटशांनी
नि ी नजंकली. न नटश जनरल हडसनने बहािुरशाहास
अटक केले ्व रंगूनला
िेश पाठन्वले. बहािुरशाह
यांचे १८६२ मधये नतकडेच ननरन झाले.
तयापू्वणीच अयोधया, लखनौ ्व ्वायवय प्रांतात
उठा्वाने ्वेग घेतला. अनलगढ, इटा्वा, म्ुरा, लखनौ,
बरेली, आझमगढ, फजाबाि, कानपूर, झाशी, अहमिाबाि

ये्े असंतोर ्वरवयासारखा पसरला.
पंजाबमधये जालंरर, लुनरयाना, मुलतान,
नसयालकोट ये्े नशपायांनी उठा्वाचे सनक्रय स्वागत
केले. मधय प्रांतातील ग्वानलयर, इंिौर, म , सागर ये्ेही
अशाच स्वरूपाचया घटना घडलया. ननसराबाि ये्ील
लषकरी छा्वरीत ्व उ्व्णररत राजस्ानमधयेही उठा्व
झाला.
ढाका, नचतगा्व, मिारीगंज
सधयाचया
बांगलािेशमरील , भागलपूर नबहार ये्े उठा्वाचे
लोर पोहोचले. नबहारमधये पाटणयाज्वळ निनापूरचया
नशपायांनी उठा्व केला ्व पश्चम नबहारमरील जमीनिार
कु्वरनसंह यांचया माग्णिश्णनाखाली तयांनी लढा निला.
कु्वरनसंह यांना हजारीबाग झारखंड , िे्वगड, संबळपूर
ओनडशा ये्ून चांगला प्रनतसाि नमळाला.
नानासाहेब पेश्वे यांनी
कानपूर ये्े उठा्वाचे नेतृत्व
केले. इंग्रज सेनापती ह्वलॉक
कानपुरात िाखल झाला.
नानासाहेब ्व तातया टोपे
यांनी कानपूर स्वतःचया
ताबयात ठे्वणयाचा प्रयतन
नानासा ेब पेश े
केला. परंतु तो अयशस्वी
झाला. न नटश सैनयाचा मु य कमांडर सर कॉलीन
कमपबेल याने तातया टोपेंचा पराभ्व केला आनर कानपूर
परत नमळ्वले.
१८५७ ची ही घटना
महरजे भारतीयांचे पनहले
स्वातंत्ययुद्
होय.
या
स्वातंत्ययुद्ामधये सुरु्वातीला
तातया टोपे, अ्वरचया बेगम
हजरत महल यांनी आघाडी
ता ा पे
घेतली. ह्वलॉक ्व औटट्रम
यांचया नेतृत्वाखाली इंग्रज सैनयाला सुरु्वातीला यश
नमळत नवहते. तेवहा नेपाळचा राजा जंग बहािूर गुरखा
पलटरी घेऊन न नटशांचया मितीस गेला. नहंिी सैनयाचे
नेतृत्व मौल्वी अहमिउ ा यांनी केले. कॉलीन
कमपबेलने आपला नशपाईनगरीचा अनुभ्व परास ला्वून
लखनौ्वर ्वच्णस्व नमळ्वले.

गवहन्णर जनरल लॉड्ण कननंग याचया आिेशा्वरून
मद्रासचा कन्णल नील सुसजज लषकर घेऊन ्वारारसी,
अलाहाबाि घेणयास आला. ये्े स्व्णत् उठा्वकतयाांना
जनतेचा पानठंबा होता. कन्णल नीलने नहंिी सैनयाचया
गोळीबाराला तोफांनी उततर निले. कततली कररे,
फासा्वर लटक्वरे या प्रकारांनी आपलया क्रौया्णचे प्रिश्णन
नीलने केले. ्वारारसीची बातमी कळताच अलाहाबािचया
नशपायांनी उठा्व केला. युरोनपयनांस सूड महरून ठार
केले. तेवहा नीलने अलाहाबािला कच करून भारतीयांची
सरसकट कततल केली. इंग्रजांनी अतयाचारांचा कळस
गाठला.
क न प ा.
कोकरातील ्वरसई ये्ील न्वषरूभट गोडसे हे
उठा्वाचया काळात झाशी पररसरात होते. तयांनी
नलनहलेले ‘माझा प्र्वास’ हे पुसतक ्वाचा.
झाशीत नहंिी सैनयानेे न नटशांचया न्वरोरात उठा्व
केला. तातया टोपे, नानासाहेब पेश्वे यांचया मितीने
झाशीत रारी ल मीबा चया नेतृत्वाखाली उठा्वकत
संघनटत झाले. सर
रोज याने झाशीस ्वेढा निला.
तातया टोपे रारीचया मितीला आले पर
रोज याने
तयांचा पराभ्व केला.
न नटशांनी कालपी नजंकले.
झाशीचया रारीस युद्ात
्वीरमरर आले. ग्वानलयरचा
सरिार माननसंह याने तातया
टोपे यांना न्व््वासघाताने
इंग्रजांचया ह्वाली केले.
तयांना १८५९ मधये फाशी
िेणयात आली. या रामरुमीत
रािरी
रीबा
नानासाहेब पेश्वे, िुसऱया बाजीरा्वाची पतनी, पुतरे
रा्वसाहेब नेपाळमधये गेले ्व नतकडेच कायम रानहले.
महाराष्ट्रात साताऱयात रंगो बापूजी गुप्े यांनी उठा्व
घड्वून आरणयाचा अयशस्वी प्रयतन केला. गुप्े यांचया
सहकाऱयांना नशक्षा िेणयात आलया. नरगुंिचे संस्ाननक
बाबासाहेब भा्वे यांनी १८५८ मधये उठा्व केला.
मुंबईतील कटाची कलपना इंग्रजांना येताच तयांनी
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कट्वालयांना तोफेचया तोंडी निले. खानिेशात भीमा
नाईक, कजारनसंग नाईक यांनी सात लाखांचा सरकारी
खनजना लुटला. अंबापारी जळगा्व नजलहा ये्े
नभ आनर इंग्रज यांचयात लढाई झाली. नभ ांचा
पराभ्व झाला. नकतयेक नभ ांना अटक झाली.
नकतीतरी जरां्वर लषकरी कोटा्णत खटले चाल्वून तयांना
फाशी िेणयात आले.
कोलहापूर ये्े उठा्वाची बातमी पोहचताच अगोिरच
तयारीत असलेलया रामजी नशरसाट यांनी सरकारी खनजना
ताबयात घेतला ्व स्वातंत्ययुद्ात सहभागी होणयास
तयार असलेले सैनय गोळा करणयास सुरु्वात केली. पुढे
याला अनरक प्रनतसाि महरून कोलहापूरचया
राजघराणयातील नचमासाहेब यांनी उठा्वकतयाांचे नेतृत्व
करणयास सुरु्वात केली. बेळगा्व, रार्वाड, कोलहापूर
ये्े उठा्वास प्रनतसाि नमळाला.
१८५७ चे स्वातंत्ययुद् ज्वळज्वळ ्वर्ण-सव्वा
्वर्ण चालू होते. नि ी, मेरठ, कानपूर, लखनौ,
ग्वानलयर इतयािी नठकारी लढलेलया नहंिी नशपायांची
सं या सुमारे एक लाखाचया आसपास जाईल ए्वढी
मोठी होती. शसत्बळ, शौय्ण, रैय्ण यातही ते कमी नवहते
तरीही या लढात भारतीयांना अपयश आले.
१८५७ चया लढाचया प्रसंगी भारतीयांचया मनात
उफाळलेला असंतोर लक्षात घेऊन इंगलंडची रारी
शवहकटोररया नहने ‘रारीचा जाहीरनामा’ प्रनसद् केला.
तयामधये स्व्ण भारतीय आमचे प्रजाजन आहेत असे
महरत रारीने भारतीयांना उ ेशून काही आ््वासने
निली. या आ््वासनांमधये भारतीय प्रजाजनांमधये ्वंश,
रम्ण, जात नक्वा जनमस्ान या ननकरांचया आरारे
कोरताही भेि केला जारार नाही असे महटले होते.
तसेच नोकऱया गुर्वततेचया ननकरा्वर निलया जातील,
रानम्णक बाबतीत न नटश सरकार हसतक्षेप कररार नाही,
संस्ाननकांशी केलेलया करारांचे पालन केले जाईल,
संस्ाने खालसा केली जारार नाहीत इतयािी
आ््वासनांचा समा्वेश या जाहीरनामयात होता.
भारतीयां्वरही या घटनेचा खोल्वर पररराम झाला.
प्रािेनशक ननष्ांचया जागी राष्ट्रीय भा्वनेचा उिय होऊ
लागला. न नटशांबरोबर लढा िेणयासाठी ्वापरलेले सशसत्
माग्ण ननरुपयोगी ठरलयामुळे न्वे माग्ण शोरणयाची गरज
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भारतीयांना जार्वू लागली.
पुढे भारतीयांची एकजूट होऊ नये महरून ‘फोडा ्व
राजय करा’ या नीनतचा ्वापर न नटशांनी केला.
. भारतरी रा री सभे ा ापने री पा भ री
भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्ापना ही स्वातंत्य
चळ्वळीतील १८५७ नंतरची ननरा्णयक घटना होय. वयापक
मानयता असलेली ही पनहलीच भारतीय संघटना होय.
१८३७ मधये द्ारकाना् टागोर यांनी ‘लणड
होलडस्ण असोनसएशन’ संस्ा जमीनिार ्वगा्णचे नहतसंबंर
जपणयासाठी स्ापन केली. १८३९ मधये राजा राममोहन
रॉय यांचे सनेही न्वलयम ॲडमस यांनी लंडनमधये ‘न नटश
इंनडया सोसायटी’ काढून काय्ण सुरू केले. इंगलंडमधये
राहराऱयांना न नटश इंनडयात काय चालले आहे हे
कळा्वे महरून या संस्ेची स्ापना करणयात आली
होती. द्ारकाना् टागोर यांचे सनेही जॉज्ण ्ॉमपसन
यांनी ‘बंगाल न नटश इंनडया सोसायटी’ स्ापन केली.
१८५१ मधये लँड होलडस्ण असोनसएशन आनर बंगाल
न नटश इंनडया सोसायटी या िोनही एकत् करून ‘न नटश
इंनडयन असोनसएशन’ची संस्ा स्ापणयात आली. या
संस्ेने हरर्चंद्र मुखजणी यांचया पुढाकाराने भारतीय
जनतेचया तक्रारी न नटश पाल्णमेंटमधये पाठ्वलया. याच
काळात ‘मद्रास नेटीवह असोनसएशन’ ने सुद्ा इंग्रजांचया
न्वरोरात सूर आळ्वायला सुरु्वात केली. १८६६ मधये
िािाभाई नौरोजी यांनी वयाेमेशचंद्र बनजणी यांचया मितीने
‘ईसट इंनडया असोनसएशन’ ही संस्ा लंडन ये्े सुरू
करून जागृतीचे प्रयतन केले. बंगालमरील ‘इंनडया लीग’
संस्ेचे काम १८७५ सालापासून सुरू होते. पुढे सुरेंद्रना्
बनजणी यांनी ‘इंनडयन असोनसएशन’ संस्ा स्ापली.
बनज नी समान राजकीय नहतसंबंरांचया ्व
आशाआकांक्षांचया जानर्वांद्ारे भारतातील नभ ्वंशीय
्व नभ जातींचया लोकांची एकी घड्वून आरणयासाठी
ही संस्ा प्रयतन करील असे सांनगतले. याच संस्ेने
१८८३ मधये कोलकाता ये्े भारतातील न्वन्वर प्रांतांचया
प्रनतननरींची परररि घेतली.
१८८४ मधये स्ापन झालेली ‘मद्रास महाजन सभा’
ही एक महत््वाची संघटना होती. या सुमारास मुंबईत
इंग्रजी न्वद्ेचे आनर न्वसुराररांचे ्वारे ्वा लागले.
जाने्वारी १८८५ मधये नया.कानशना् त्यंबक तेलंग,

नफरोजशहा मेहता इतयािींनी ‘बॉमबे प्रेनसडेनसी
असोनसएशन’ ही संस्ा स्ापन केली.
. भारतरी रा री सभे री ापना
२८ नडसेंबर १८८५ रोजी मुंबईचया गोकुळिास
तेजपाल संसकृत न्वद्ालयाचया सभागृहात इंनडयन
नशनल काँग्रेस उफ भारतीय राष्ट्रीय सभेचे पनहले
अनर्वेशन झाले. या अनर्वेशनात ७२ प्रनतननरी उपशस्त
होते. वयोमेशचंद्र बनजणी हे राष्ट्रीय सभेचया पनहलया
अनर्वेशनाचे अधयक्ष होते. नफरोजशहा मेहता, िािाभाई
नौरोजी, रहीमतु ा सयानी, कानशना् त्यंबक तेलंग,
गोपाळ कृषर गोखले इतयािी मानय्वर मंडळी अनर्वेशनात
सहभागी झाली. भारतीय राष्ट्रीय सभेचया स्ापनेत
ॲलन ऑकटोशवहयन म या न नटश अनरकाऱयानेही
माही्त

पुढाकार घेतला होता. पनहलया अनर्वेशनात एकर नऊ
ठरा्व संमत करणयात आले. इंग्रजांचया राजयकारभाराची
चौकशी करणयासाठी एक आयोग नेमणयात या्वा,
मधय्वतणी ्व प्रांनतक कायिेमंडळात मोठ्या प्रमारा्वर
लोकननयुक्त प्रनतननरी असा्वेत, प्रशासकीय से्वांमधये
भारतीय लोकांस ्वा्व द्ा्वा, सनिी नोकरीचया परीक्षा
नहंिुस्ानात यावयात, लषकरी खच्ण ्वाढ्वू नये, उच्
नशक्षरा्वर अनरक खच्ण करा्वा, तांनत्क नशक्षराची सोय
करा्वी इतयािी मागणया करणयात आलया.
. मवाळ-जहाल नवचारसरणी
याच काळात न्वशेरतः महाराष्ट्रात ‘आरी राजकीय
सुराररा की सामानजक सुराररा’ हा ्वाि सुरू झाला
होता. स्वातंत्य नमळाले की समाज सुरारेल ही जहाल
गटाची न्वचारसररी होती. तर समाज सुरारलयानश्वाय

हे का ्तु हांला

क
आणि ारा
२५ नोवहेंबर
१८७० रोजी जेमस नफटझ् सटीफन यांनी ‘कलम १२४
अ’ भारतीय िंडन्वरानात समान्वष् केले. या
कलमान्वये ‘नहंिुसतानातील सरकारन्वरयी शबि, लेखन,
नचनह नक्वा यांसार या कोरतयाही घटकांनी अप्रीती
ननमा्णर करणयाचा प्रयतन करराऱयाला िंडाची,
तुरुग्वासाची नक्वा फाशीची नशक्षा िेणयात येईल’ असे
जाहीर करणयात आले. या कायद्ानुसार नशक्षा
झालेले पनहले साप्ानहक महरजे ‘बंग्वासी’ होय.
आमचया रानम्णक प्र्ा परंपरांमधये इंग्रज हसतक्षेप करत
आहेत असा आक्षेप बंगालमरील ‘बंग्वासी’
साप्ानहकाने घेतला. यामुळे बंग्वासी साप्ानहकाला
भारतात स्व्णप्र्म राजद्रोहाचया आरोपाला सामोरे जा्वे
लागले.
१५ जून १८९७ रोजी पुणयातून प्रनसद् झालेलया
केसरीचया अंकात ‘नश्वाजीचे उ ार’ ही कन्वता
प्रनसद् झाली. या कन्वतेचया अनुरंगाने लोकमानय
नटळकांनी काही अग्रलेख नलनहले. यात ‘राजय कररे
महरजे सूड उग्वरे नवहे’, ‘राजद्रोह कशाला महरतात ’
या अग्रलेखांचा समा्वेश होता. सरकारन्वरुद् असंतोर
ननमा्णर करणयाचया आरोपाखाली ‘१२४ अ’ कलमान्वये
राजद्रोही ठरून नशक्षा झालेले लोकमानय नटळक हे

नहंिुस्ानातील पनहले संपािक होत.
१४ माच्ण १८७८ रोजी ‘िेशी भारा ्वृततपत्
कायिा’ लागू झाला. या कायद्ान्वये नहंिुस्ानातील
न नटश सरकारन्वरयी लेखनाद्ारे अप्रीती ननमा्णर
कररारा तसेच लोकांमधये ्वंश, जात आनर रम्ण
यांचया ना्वाखाली परसपरांन्वरयी द्ेरभा्व पसर्वरारे
लेखन कररे आनर छापरे अशा गु यांन्वरोरात
उपाययोजना केली गेली. या कायद्ाचया न्वरोरात
कोलकाता ये्े िेशी ्वृततपत्कारांची एक परररि
भर्वणयात आली होती. िेशी संपािकांची अशी परररि
घेऊन सरकारचया जुलमी कायद्ाला न्वरोर करणयाची
कलपना िोन मराठी मारसांची होती. गरेश ्वासुिे्व
जोशी उफ सा्व्णजननक काका आनर नयायमूतणी महािे्व
गोन्वंि रानडे यांनी ही परररि आयोनजत करणयात
प्रमुख भूनमका बजा्वली.
्वरील कायद्ांचया अंतग्णत इंग्रज सरकारने
मराठी भारेतील २१० पुसतके जप् केली होती.
महाराष्ट्रात लोकमानय नटळक, नश्वरामपंत परांजपे,
गरेश िामोिर सा्वरकर यांचया न्वरुद् खटले
चाल्वणयात आले. स्वातंत्य्वीर सा्वरकरांचे ‘१८५७
चे स्वातंत्य समर’ हे पुसतक आनक्षप् जप् झालेलया
सानहतयात होते.
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स्वातंत्य अपूर्ण आहे अशी म्वाळ गटाची न्वचारसररी
होती. समाज सुरारणयासाठी न नटश सरकारची मित
घेणयास हरकत नाही असे म्वाळ गटाला ्वाटे. या
गटाला ‘म्वाळ’ असे महटले जाई.
गोपाळ गरेश आगरकर हे सुरारकांचे अग्ररी होते.
आरी आपर सुरारले पानहजे, आपले घर सुरारले
पानहजे असे ते महरत. जहालांचे नेते लोकमानय नटळक
महरत, हे घरच माझे नाही ते अगोिर ताबयात घेऊ
या. मग आपर हवया तया सुराररा करू.
नफरोजशहा मेहता, गोपाळ कृषर गोखले हे
म्वाळांचे नेते होते. सरकारला
आपर आपली गाऱहारी सारार
पट्वून िेऊ शकलो तर सरकार
आपलयाला ननराश कररार नाही
असे म्वाळ गटाला प्रामानरकपरे
्वाटे. अज्ण, न्वनंतया अगर भाररे
करून इंग्रजी सतता बररार नाही
क ा ण ळक
असे लोकमानय नटळकांचया
गटाचे ठाम मत होते.
राष्ट्रीय सभेतील मतभेि १९०७ सालचया सुरत ये्े
झालेलया अनर्वेशनात न्वकोपाला गेले. स्विेशी ्व
बनहषकार हे ठरा्व बाजूला सारणयाचा म्वाळ नेतयांचा प्रयतन
होता. तो यशस्वी होऊ नये अशी जहाल गटाची खटपट
होती. यामुळे अनर्वेशनाचया ्वेळी तरा्व ्वाढला. तडजोड
अशकय झाली अखेरीस राष्ट्रीय सभा िुभंगली.
राष्ट्रीय सभेचया काया्णला शह िेणयासाठी लॉड्ण कझ्णन
याने बंगाल प्रांताची फाळरी करणयाचा घाट घातला.
बंगालचया फाळरीनंतर सरकारने जहाल नेतयांन्वरुद्
कडक कार्वाई केली. लोकमानय नटळकां्वर राजद्रोहाचा
आरोप ठे्वून तयांना सहा ्वर मंडालेचया तुरूगात पाठ्वले.
नबनपनचंद्र पाल यांना कारा्वासाची नशक्षा ठोठा्वली तर
लाला लजपतराय यांना ह पार केले.
लोकमानय नटळक १९१४ मधये कारा्वासाची नशक्षा
भोगून भारतात परत आले. तयानंतर जहाल ्व म्वाळ
गटांची एकजूट होऊन ते १९१६ मधये काँग्रेसचया लखनौ
अनर्वेशनात पुनहा एकत् आले.
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माही्त

हे का ्तु हांला

पनहले महायुद् सुरू झाले तेवहा लोकमानय
नटळक मंडालेचया तुरूगातून सुटून आले होते.
न नटश साम्ाजय युद्ाचया अडचरीत सापडले
आहे. तेवहा आपर स्वराजयाचया दृष्ीने फायिा
उठ्वला पानहजे असा न्वचार लोकमानय नटळकांनी
मांडला होता. मुंबईचा गवहन्णर न्वनलंगडन याने
युद् साहायय नमळ्वणयासाठी नेतयांची सभा
बोल्वली. तेवहा स्वराजय द्ायचे कबूल करत
असाल तर युद्ाला सैननक पुर्वू, असे लोकमानय
नटळकांनी सपष् सांनगतले. गवहन्णरने न्वरोर
करताच लोकमानय नटळक कोराचीही प्वा्ण न
करता ते्ून तडक उठून गेले. नटळकांचे हे राेरर
प्रनतयोगी सहकाररता महरून ओळखले जाते.
. सशसरि क्रांन्तकारकांचे ल े
न नटश साम्ाजयशाहीन्वरुद् भारतात न्वन्वर
मागाांनी आंिोलने झाली. तया्वरील एक माग्ण सशसत्
क्रांतीचा होता. शासनयंत्रा शखळशखळी कररे, सरकारचा
लोकांना ्वाटरारा िरारा नाहीसा कररे अशा मागाांनी
सतता उरळून टाकरे हे सशसत् क्रांनतकारकांचे प्रमुख
उश ष् होते.
पंजाबमधये रामनसंह कुका यांनी सरकारन्वरोरी
उठा्वाचे आयोजन केले होते. महाराष्ट्रात ्वासुिे्व
बळ्वंत फडके यांनी सरकारन्वरुद् उठा्व केला. पुणयात
ेगचा बंिोबसत करताना ेग कनमशनर रँड याने
जुलूम-जबरिसती केली. तयाची चीड येऊन िामोिर
आनर बाळकृषर या चापेकर बंरूंनी रँडची हतया केली.
१८९९ मधये गरेश िामोिर सा्वरकर आनर तयांचे
बंरू न्वनायक िामोिर सा्वरकर यांचया पुढाकाराने
नानशक ये्े क्रांनतकारकांची
‘नमत् मेळा’ ही गुप् संघटना
स्ापन झाली. याच संघटनेला
१९०४ मधये ‘अनभन्व भारत’
हे ना्व िेणयात आले. याच ्वरणी
न्वनायक िामोिर सा्वरकर हे
उच् नशक्षर घेणयासाठी
ातं रीर सा रकर इंगलंडला गेले. तयांनी अनभन्व

भारत संघटनेचया सिसयांना क्रांनतकारी ्वा य, नपसतुले
इतयािी सानहतय पाठ्वणयास सुरु्वात केली. तयांनी जोसेफ
मनझनी या इटानलयन क्रांनतकारकाचे चररत् नलनहले.
‘१८५७ चे स्वातंत्यसमर’ हा ग्रं् नलनहला. अनभन्व
भारत संघटनेचया काया्णचा सुगा्वा सरकारला लागला.
सरकारने गरेश िामोिर सा्वरकर यांना अटक केली.
जकसन या इंग्रज नयायारीशाने तयांना जनमठेपेची नशक्षा
सुना्वली. या नशक्षेचा बिला घेणयासाठी अनंत ल मर
कानहेरे या यु्वकाने नानशक ये्े नयायिंडानरकारी आनर
नजलहानरकारी जकसनची हतया केली. जकसनचया हतयेचा
संबंर सरकारने न्वनायक िामोिर सा्वरकर यांचयाशी
जोडला आनर सा्वरकरांना अटक करून तयांचया्वर
खटला भरला. नयायालयाने तयांना प ास ्वराांची सश्म
कारा्वासाची नशक्षा सुना्वून अंिमान ये्े र्वाना केले.
बंगालमधये ‘अनुशीलन सनमती’ ही क्रांनतकारी
संघटना काय्णरत होती. अरन्वंि घोर ्व तयांचे बंरू
बारींद्रकुमार घोर हे या संघटनेचे प्रमुख होते.
कोलकतयाज्वळील मानरकताळा ये्े या सनमतीचे बॉमब
तयार करणयाचे करेंद्र होते. १९०८ मधये खुिीराम बोस
्व प्रफु चाकी या अनुशीलन सनमतीचया सिसयांनी
नकगजफोड्ण या जुलमी नयायारीशाला ठार करणयाची
योजना आखली. तयांनी जया गाडी्वर बामब टाकला ती
गाडी नकगजफोड्णची नवहती. या हललयात गाडीतील िोन
इंशगलश शसत्या मृतयूमुखी पडलया. प्रफु चाकी यांनी
स्वतः्वर गाेळी झाडून घेतली. खुिीराम बोस पोनलसांचया
हाती लागले. तयांना फाशी िेणयात आले.
्यामजी कृषर ्वमा्ण यांनी लंडन ये्े ‘इंनडया
हाउस’ची स्ापना केली होती. या संस्ेमाफत भारतीय
तरुरांना इंगलंडमधये उच्
नशक्षर घेणयासाठी नशषय्वृतती
निलया जात. तयांचयाच
गटातील मािाम कामा या
एक समाज्वािी क्रांनतकारक
होतया. जम्णनीत सटटगाट्ण ये्े
भरलेलया जागनतक समाज्वािी
ा री क ि ा
परररिेत तयांनी भारताचया
स्वातंत्याचा प्र्न उपशस्त केला. याच परररिेत मािाम
कामा यांनी क्रांनतकारकांचया कलपनेतील भारताचा ध्वज

फडका्वला होता. पंजाबमरील
मिनलाल नरंग्रा इंगलंड ये्े
उच् नशक्षर घेणयासाठी गेले
होते. ते्े नरंग्रा क्रांनतकारक
न्वनायक िामोिर सा्वरकर
आनर ्यामजी कृषर ्वमा्ण
यांचया संपका्णत आले. नरंग्रा
ादा का ा
अनभन्व भारतचे सिसय झाले.
तयांनी कझ्णन ्वायली या इंग्रज अनरकाऱयाला ठार केले.
कारर हा अनरकारी सा्वरकर यांचया मागा्वर होता.
तयाब ल नरंग्रा यांना फाशी िेणयात आली.
अमेररका ्व कनडा ये्ील भारतीयांनी ‘गिर’ या
संघटनेची स्ापना केली होती. लाला हरियाळ, भाई
परमानंि, डॉ. पांडरंग सिानश्व खानखोजे इतयािी
क्रांनतकारक या संघटनेचे प्रमुख नेते होते. ‘गिर’ महरजे
न्वद्रोह. ‘गिर’ हे या संघटनेचया मुखपत्ाचे ना्व होते.
राष्ट्रप्रेम ्व क्रांती यांचा संिेश या मुखपत्ाने भारतीयांना
निला. या काया्णत तातमा न्वषरू गरेश नपंगळे यांचा
न्वशेर सहभाग होता.
क्रांनतकारकांनी क्रांती काया्णसाठी लागरारा पैसा
जम्वणयासाठी रेल्वेतून नेला जारारा सरकारी खनजना
काकोरी या उततर प्रिेशातील सटेशनज्वळ ताबयात
घेतला. यालाच ‘काकोरी कट’ महटले जाते. सरकारने
तातकाळ कार्वाई करून क्रांनतकारकांना अटकेत टाकले.
तयांचया्वर खटले चाल्वणयात आले. अशफाक उ ा,
रामप्रसाि नबशसमल, रोशन नसंग, राजेंद्र लानहरी यांना
फाशी िेणयात आले.
याच िरमयान भारतात काल्ण माकस्णचे क्रांनतकारी
न्वचार अनुसरराऱया तरूरांचा ‘सामय्वािी पक्ष’ स्ापन
झाला. ्वसाहत्वािी न नटश राजय उल््वून श्नमकांचे
राजय स्ापन कररे हे तयांचे उि्निष् होते. या
न्वचारसररीचया तरुरां्वर सशसत् क्रांतीचया प्रयतना्वरून
खटले चाल्वणयात आले. या संिभा्णत मीरत खटला
आनर कानपूर खटला न्वशेर गाजले. या खटलयामधये
कॉम्ेड श्ीपाि अमृत डांगे, मुझ फर अहमि, केश्व
नीळकठ जोगळेकर यांचा समा्वेश होता.
क्रांनतकारक चंद्रशेखर आझाि, भगतनसंग, राजगुरू,
सुखिे्व इतयािी तरूर क्रांनतकारक रम्णननरपेक्ष न्वचारसररीचे
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होते. १९२८ मधये तयांनी नि ी ये्े ‘नहंिुसतान सोशनलसट
ररपशबलकन असोनसएशन’ या संघटनेची स्ापना केली.
भारताला न नटशांचया शोररातून मुक्त कररे हे तया
संघटनेचे उि्निष् होते. शेतकरी, कामगारांचे शोरर
कररारी अनयायय वय्वस्ा तयांना उल्ून टाकायची होती.
शसत्े गोळा कररे आनर काय्णक्रमाची अंमलबजा्वरी कररे
या कामांसाठी या संघटनेचा ‘नहंिुस्ान सोशनलसट
ररपशबलकन आमणी’ हा एक स्वतंत् न्वभाग होता. तयाचे
प्रमुख चंद्रशेखर आझाि हे होते.

भ तणसं

रा

स दे

या संघटनेचया सिसयांनी अनेक राडसी कृतये
केली. भगतनसंग ्व राजगुरू यांनी लाला लजपतराय
यंाचया मृतयूचा बिला घेणयासाठी साँडस्ण या अनरकाऱयाला
रडा नशक्वला. नागरी ह ांची पायम ी कररारी िोन
न्वरेयके या्वेळी सरकारने मधय्वतणी न्वनरमंडळात िाखल
केली. तयांचा ननरेर करणयासाठी भगतनसंग ्व बटके््वर
ितत यांनी न्वनरमंडळात बॉमबसफोट केला ्व ते
पोनलसांचया स्वारीन झाले. राजद्रोहाचया आरोपाखाली
भगतनसंग, राजगुरू ्व सुखिे्व यांना १९३१ मधये लाहोर
ये्े फाशी िेणयात आली. चंद्रशेखर आझाि यांनी
अलाहाबािचया आलरिेड पाकमधये पाेनलसांशी संघर्ण
केला. या संघरा्णत तयांनी हौतातमय पतकरले.
सूय्ण सेन हे बंगालमरील नचतगा्व ये्ील क्रांनतगटाचे
प्रमुख होते. नचतगा्व ये्ील शसत्ागारा्वरील हललयाची
योजना सूय्ण सेन यांनी आखली. ते्ील शसत्ासत्े ताबयात
घेतली. चळ्वळ भरात असतानाच सूय्ण सेन ्व तयांचे
काही सहकारी पोनलसांचया हाती सापडले. सूय्ण सेन ्व
तयांचया बारा सहकाऱयांना फाशीची नशक्षा िेणयात आली.
या गटातील कलपना ितत यांना जनमठेप झाली. प्रीनतलता
्वड्डेिार यांनी पोनलसांचया हाती न लागता आतमा ती
निली. शांती घोर ्व सुनीती चौररी या िोन शाळकरी
मुलींनी नजलहा नयायारीश चाल्णस् बकलँड याला ठार
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केले. या िोघींनाही पकडणयात आले. बीना िास यांनी
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचया सभासि कलकतता
न्वद्ापीठाचया पि्वीिान समारंभात सटनले जकसन या
गवहन्णर्वर गो ा झाडून तयाला मारणयाचा प्रयतन केला.
परंतु तया अपयशी ठरलया. तयांना ९ ्वर सश्म कारा्वास
भोगा्वा लागला.
भारतीय स्वातंत्य संग्रामामधये क्रांनतकारी चळ्वळीने
महत््वाचे योगिान निले आहे. क्रांनतकारकांनी न नटश
सततेशी लढताना साहस ्व ननरा्णराचे िश्णन घड्वले.
तयांचे राष्ट्रप्रेम ्व समप्णर्वृतती अजोड होती. तयांचे
बनलिान भारतीयांना सफनत्णिायी ठरले आहे.
. महातमा गांधीज ची नि शसरि प्रन्तकार चळवळ
लोकमानय नटळकांचया मृतयूनंतर १९२० मधये
राष्ट्रीय चळ्वळीची सूत्े महातमा गांरीकडे आली.
गांरीजींचया नेतृत्वशैलीने ्व लढाचया अनभन्व तंत्ाने
राष्ट्रीय चळ्वळ अनरक वयापक झाली.
गांरीजींचया
काया्णला
िनक्षर आनरिकेमधये सुरु्वात
झाली. िनक्षर आनरिकेतील
इंग्रजांचया राज्वटीत आनरिकेतील
कृषर्वरणीयांना ्व ते्ील भारतीय
रनह्वाशांना हीन ्व तुचछ समजले
जाई. तयांचया्वर न्वन्वर जाचक
ा ा ां री
ननबांर लािले गेले होते. गांरीजींनी
या रोररान्वरुद् संघर्ण केला. या लढात तयांनी यश
नमळ्वले. १९१५ मधये गांरीजी भारतात परतले.
गांरीजींनी १९१७ मधये नबहारमरील चंपारणय
ये्ील शेतकऱयांचया प्र्नांत लक्ष घातले. न नटश
मळेमालक ते्ील शेतकऱयां्वर ननळीचया लाग्वडीची
सक्ती करत. शेतकऱयांनी तयार केलेली नीळ कमी
नकमतीला न्वकत घेत. या शोररान्वरुद् ्व
शेतकऱयां्वरील अनयाय िूर करणयासाठी गांरीजींनी
सतयाग्रहाचा ननर्णय घेतला. तेवहा सरकारने नीळ
लाग्वडीची सक्ती बंि केली ्व मळे्वालयांचया
कचाट्ातून शेतकऱयांची मुक्तता झाली.
िेशामधये ्वाढत चाललेलया राष्ट्रीय आंिोलनाला
आळा घालणयासाठी सरकारने सर नसडने रौलट या
न नटश नयायारीशाचया अधयक्षतेखाली एक सनमती

नेमली. या सनमतीचया नशफारशींनुसार १९१९ साली
‘रौलट कायिा’ करणयात आला. या कायद्ानुसार
कोराही भारतीयाला न्वना्वॉरंट तुरुगात पाठ्वरे,
न्वनाचौकशी खटला िाखल कररे इतयािी अनरकार
सरकारला िेणयात आले. या कायद्ाचया ननरेरा््ण
गांरीजींनी सतयाग्रह करणयाचा ननर्णय घेतला. ६ एनप्रल
१९१९ रोजी हरताळ पाळणयाचे आ्वाहन जनतेला केले.
रौलट कायद्ान्वरोरी सतयाग्रही लढाने पंजाबमधये
प्रखर स्वरूप रारर केले. १३ एनप्रल १९१९ हा बैसाखी
या सराचा नि्वस होता. बैसाखीनननमतत अमृतसरमरील
जानलयन्वाला बागेत आयोनजत केलेलया सभेसाठी हजारो
लोक जमले होते. तयातील ब सं य
लोकांना सभाबंिीचया कुमाची
कलपना नवहती. जनरल डायरने
लोकांना पू्व्णसूचना न िेता जमा्वा्वर
भीरर गोळीबार केला. या
गोळीबारात शेकडो लोक मारले
गेले ्व हजारां्वर जखमी झाले.
र ना ा र
जानलयन्वाला बाग हतयाकांडामुळे साऱया भारतभर
संतापाची लाट उसळली. र्वींद्रना् टागोरांनी हतयाकांडाचा
ती शबिांत ननरेर करून न नटश सरकारने तयांना
निलेलया ‘सर’ या पि्वीचा तयाग केला.
जानलयन्वाला बागेतील हतयाकांडाने उभा िेश
हािरून गेला. तया भयकारी दृ्याचे ्वर्णन कुसुमाग्रजांनी
आपलया ‘जानलयन्वाला बाग’ या कन्वतेत केले आहे.
रक्ताचे नच ओघळ सुकले अजुनन क्रुसतावरचे
नवरले नता धवनन तुझ्ता प्ेनितता, अजुनन शब्ताांचे
मांगल तव गीतताांचता होतो मांन्रतात घोि ‘‘प्ेम, शताांनत अन् क्षमता ्ताांमध्े वसतो परमेश !’’
आनि आज हे तुझ्ता पतताकता ज्ताांच्ता हतातताांत
ननःशस्तताांच्ता रक्तामताांसतामध्े नताहततात
म्ताांच्ता बां्ुकता उडताल्ता मुलताांबता्कताांत
जगजेत्ताांच्ता परताक्मताची स्फूनततिप् रीत !
पताचोळ्तापरर पडली पताहुन प्ेतताांची रतास
न्न झताकले असनशल ्ेवता, तू अपुले खतास;
असेल ही वता सैततानताची प्भूवरी मतात
एक जखम अन् नवीन ्ेशू, तुझ्ता कताळजतात !

१९२० सालचया नागपूर ये्ील अनर्वेशनात
राष्ट्रीय सभेने असहकाराचया िेशवयापी चळ्वळीला
पानठंबा िेरारा ठरा्व संमत केला. असहकार आंिोलनाची
स्व्ण सूत्े महातमा गांरींकडे सोप्वणयात आली.
असहकाराचया ठरा्वान्वये शाळा, महान्वद्ालये,
न्वनरमंडळे, नयायालये, सरकारी कचेऱया, परिेशी माल
यांचया्वर बनहषकार घालणयाचे ठरले.
असहकार आंिोलनाला िेशभरातून प्रचंड प्रनतसाि
नमळाला. न्वद्ा्णी मोठ्या सं येने असहकार चळ्वळीत
सामील झाले. नचततरंजन िास, मोतीलाल नेहरू, एम.
आर. जयकर, सैफुि्निन नकचलु, न्वठ्ठलभाई पटेल,
्व भभाई पटेल, राजगोपालाचारी अशा अनेक प्रन्तयश
्वकीलांनी आपलया ्वनकली वय्वसायाचा तयाग केला ्व
ते चळ्वळीत सहभागी झाले. नठकनठकारी परिेशी
कापडांचया हो ा भडक लागलया. गांरीजींचया
असहकाराचया आ्वाहनाला शेतकरी ्वगा्णने उतसफत्ण
प्रनतसाि निला. शेतकऱयांप्रमारेच कामगार ्वगा्णनेही
सरकारन्वरोरी आंिोलनात मोठ्या प्रमारात भाग घेतला.
िेशभर संपांचे सत् सुरू झाले. १९२१ या एका ्वरा्णत
३९६ संप झाले. राष्ट्रीय सभेचया काय्णकतयाांनी
नठकनठकारचया संपांचे नेतृत्व केले. स्वराजय आनर
स्विेशी यांचे प्रनतक झालेला ‘चरखा’ घराेघरी पोच्वणयाचा
काय्णक्रम हाती घेणयात आला.
न नटश सरकारने नमठासार या जी्वना्व्यक
्वसतू्वर कर लािला होता. हा अनयायकारक कर बंि
वहा्वा महरून गांरीजींनी सतयाग्रहाचा माग्ण अ्वलंबला.
गांरीजींनी १२ माच्ण १९३० रोजी साबरमती आश्मातून
गुजरातचया समुद्रनकनाऱया्वरील िांडी या नठकारी
पियात्ा नेली. ६ एनप्रल रोजी िांडीचया समुद्रनकनाऱया्वर
मीठ उचलून नमठाचया कायद्ाचा भंग केला.
. आ ाद ण ंद सेना
१९३९ साली जम्णनीचा
नेता नहटलर याने युरोपात
िुसऱया महायुद्ाची नठरगी
पाडली. न नटश सरकारने
भारत इंगलंडचया बाजूने युद्ात
उतरत असलयाचा ननर्णय
परसपर घेतला. या ननर्णयाला नेता री सभा ं ब स
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महातमा गांरीजी आनर काँग्रेस यांचा न्वरोर होता. या
युद्ात जपान जम्णनीचया बाजूने उतरला. जपानने आ ेय
आनशयातील न नटशांचया ताबयातील प्रिेश नजंकले.
न नटश सैनयातील अनेक भारतीय सैननक जपानचया हाती
लागले. तयातूनच रासनबहारी बोस यांनी आझाि नहंि
सेनेची नननम्णती केली. याच सेनेचे नेतृत्व नेताजी सुभारचंद्र
बोस यांनी केले. सुभारचंद्र बोस यांनी १९४३ मधये
नसंगापूर ये्े आझाि नहंि सरकारची स्ापना केली.
१९४३ चया अखेरीस नेताजींनी अंिमान ्व ननकोबार बेटे
नजंकन ताबयात घेतली. ‘‘तुम मुझे खून िो म तुमहें
आजािी िूँगा ’’ ही घोररा तयांनी लोकनप्रय केली.
१९४४ मधये तयांनी आराकानचा प्रिेश नमळ्वला. तसेच
आसामचया पू्व्णसीमे्वरील ठारी नजंकन घेतली. परंतु
तयांची इंफाळची मोहीम अर्ण्वट रानहली. अतयंत
प्रनतकल पररशस्तीतही आझाि नहंि सेनेचे सैननक नेटाने
लढले.
. १ ४२ ार्त ोडो ंदोलि
राष्ट्रीय सभेचया काय्णकारररीने ्वरा्ण ये्े ‘न नटशांनी
भारत सोडून जा्वे’ हा ठरा्व मंजूर
केला. तया ठरा्वा्वर मुंबई ये्ील
अनर्वेशनात नश ामोत्णब वहायचे
होते. ७ ऑगसट १९४२ रोजी
मुंबईचया ग्वानलया टँक मैिाना्वर
राष्ट्रीय सभेचे अनर्वेशन मौलाना
अबुल कलाम आझाि यांचया
ाना आ ाद
अधयक्षतेखाली सुरू झाले.
८ ऑगसट रोजी पंनडत
ज्वाहरलाल नेहरूनी या
अनर्वेशनात मांडलेला ‘छोडो
भारत’ ठरा्व प्रचंड ब मताने
मंजूर झाला. न नटशांनी
ततकाळ भारत सोडा्वा अशी
मागरी करणयात आली.
तसेच
गांरीजींचया पंण त ा र ा ने
नेतृत्वाखाली िेशवयापी अनहंसक आंिोलन सुरू करणयाचा
ननर्णयही घेणयात आला. गांरीजी महराले, ‘‘हे आंिोलन
के्वळ राष्ट्रीय सभेचे नसून स्व्ण भारतीयांचे आहे. प्रतयेक
सत्ी-पुरूराने या क्षरापासून आपर स्वतंत् आहोत असे
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त ां ा ा रीत क न ा ा आ े
ा भारत
ाे आंद नातरी प्र
नेते ं ां री णदशाभ कर ासा री ा री
पि
ना ांनरी ा रत ते.
सुचेता कृपलानी - िािी, बहेनजी
अचयुतरा्व पट्वर्णन - कुसुम
राम मनोहर लोनहया - डॉकटर
सािीक अली - सुनशला, सतया
बाबा राघ्विास - िीिी
अरूरा असफअली - किम
एस.एम.जोशी - इमामअली
समजा्वे आनर लढासाठी नसि्र वहा्वे.’’ हा ननकराचा
लढा आहे हे सांगताना गांरीजी पुढे महराले, ‘‘आज
मी तुमहांला एक मंत् िेरार आहे. तो महरजे ‘करेंगे या
मरेंगे’, ही आपली प्रनतज्ा असली पानहजे. या प्रनतज्ेसाठी
बनलिानाची तयारी ठे्वा.’’ गांरीजीचया या शबिांनी
िेशात न्वे चैतनय ननमा्णर झाले.
आंिोलन सुरू होणयापू्वणीच ते नचरडून टाकणयाचा
सरकारने प्रयतन केला. ९ ऑगसटचा नि्वस उजाडणयापू्वणीच
गांरीजी, मौलाना आझाि, पंनडत ज्वाहरलाल नेहरू,
्व भभाई पटेल इतयािी प्रमुख नेतयांना अटक करणयात
आली. सरकारने सभा, भाररे, मोच, ननिश्णने यां्वर बंिी
घातली. राष्ट्रीय सभेची िेशभरातील स्व्ण काया्णलये
ताबयात घेतली. महाराष्ट्रातील नचमूर, आष्ी, या्वली,
महाड, गारगोटी इतयािी अनेक गा्वांतून अाबाल्वृि्रांनी
नेटाने आनर असीम रैया्णने निलेले लढे अन्वसमररीय
ठरले.
१९४२ सालचया अखेरीस या जनआंिोलनाला न्वे
्वळर लागले. आंिोलनाचे नेतृत्व भूनमगत झालेलया
तरूर समाज्वािी काय्णकतयाांकडे आले. जयप्रकाश
नारायर, डॉ. राममनोहर लोनहया, अचयुतरा्व पट्वर्णन,
अरुरा असफअली, एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे इतयािी
नेते या काया्णत अग्रेसर होते.
िेशात अनेक नठकारी स्ाननक पातळी्वर
क्रांनतकारी गट स्ापन झाले. कज्णत तालुकयात भाई
कोत्वाल यांचा ‘आझाि िसता’, नागपूरचया जनरल

माही्त

हे का ्तु हांला

भारतीय स्वातंत्यलढाची अमेररका-नसंगापूर
ये्े िखल.
े रका िुसऱया महायुद्ाचया काळात
अमेररकेतील ‘लाईफ’ या साप्ानहकाने भारताला
तातकाळ स्वातंत्य द्ा्वे अशी मागरी केली.
‘‘भारतीय स्वातंत्य हा के्वळ भारताचा प्र्न
नाही. तो मान्वी स्वातंत्याचा प्र्न आहे.’’ असे
नन्वेिन अलबट्ण आईनसटाईन, लुई नफशर, एडगर
सनो, ्वेनडेल न्वलकी, जॉन गुंटार, पल्ण बक
इतयािींनी स्वतःचया स्वाक्षरीननशी काढले.
णसं ापर
‘‘भारतीय स्वातंत्य आताच,
आता नाही तर करीच नाही’’, ‘‘भारत
भारत्वासीयांचा’’ अशा घोररांचे फलक घेऊन
शोनान नसंगापूर मधये हजारो भारतीयांनी एक
न्वशाल नमर्वरूक काढली.
इंनडयन इंनडपेंडनस लीगचया नेतृत्वाखाली
मलायातील स्व्ण मोठ्या शहरात न नटशन्वरोरी
ननिश्णने झाली. मेिान ्व सुमात्ामधयेही
इंडोनेनशया भवय ननिश्णने झाली.
आ्वारी यांची ‘लालसेना’ इतयािी गटांनी नकतयेक मनहने
सरकारला त्ाही भग्वान करून सोडले. मुंबईला न्वठ्ठल
जवहेरी, उरा मेहता ्व तयांचया सा्ीिारांनी ‘आझाि
रेनडओ’ हे एक प्रक्षेपर करेंद्र स्ापन केले.
१९४२ मधये िेशाचया
काही भागात न नटश शासन
यंत्रा उल्ून पाडणयात
लोकांना यश आले. बंगाल
मरील नमिनापूर नजल यात,
उततर प्रिेशातील बनलया ्व
अाझमगडचया
भागात,
ांणतणसं नाना पा री
नबहारमरील भागलपूर ्व
पूनर्णया नजल यांत लोकांनी न नटश अनरकाऱयांची
हकालपट्टी केली आनर ते्ील राजयकारभार आपलया
हाती घेतला.

क्रांनतनसंह नाना पाटील यांनी महाराष्ट्रात सातारा
नजल यात ‘प्रनतसरकार’ १९४२ मधये स्ापन केले.
आपलया सहकाऱयांचया मितीने तयांनी ते्ील न नटश
शासन संपुष्ात आरले आनर जनतेचे सरकार स्ापन
केले. कर गोळा कररे, कायिा ्व सुवय्वस्ा नटक्वरे,
खटलयांचा ननकाल िेरे, गुनहेगारांना नशक्षा कररे इतयािी
कामे या सरकारतफ केली जात.
णत ासा े सा न
च् क सा ने
१९४२ नंतरचया काळात बंगालमधये िुषकाळ
पडला होता. या काळात बंगालमधये क्रांनतकारकांनी
राष्ट्रीय सरकार उभारले. या सरकारचया नेतयांनी
आपलया अनुयायांसमोर एक आिश्ण घालून निला.
अजय मुखजणी जे स्वातंत्योततर भारतात पश्चम
बंगालचे मु यमंत्ी झाले यांनी ‘छोडो भारत’ या
ग्रं्ाचे कत श्ीपाि केळकर यांना एक मुलाखत निली.
या मुलाखतीमरून आपरास राष्ट्रीय नेतयांचे रीरोिातत
्वत्णन, िुषकाळाची ती ता आनर तयासंबंरीचे मौशखक
पुरा्वे इनतहास समजून घेणयासाठी नकती महत््वाचे
आहेत हे समजते. मुलाखतीतील तयांचे पुढील ्वाकय
महत््वाचे आहे, ‘‘िुषकाळाचया काळात सतत नऊ
मनहने आमही सबंर नि्वसात फक्त तीन छटाक भात
्व ्ोडीशी डाळ खाऊन काढले.’’
१ शेर
०.९३३१०५ नकलो
१६ छटाक १ शेर
४ छटाक
पा्वशेर
याप्रमारे ३ छटाक महरजे पा्वशेरा न ्ोडे कमी.
या काळात भारतातील न नटश सततेचा पाया
शखळशखळा झाला. ‘छोडो भारत’ आंिोलनातून भारतीय
जनतेचा प्रखर न नटश न्वरोर वयक्त झाला. या स्व्ण
घटनांमुळे यापुढे फार काळ भारतात आपली सतता
नटक्वता येरार नाही याची जारी्व न नटश राजयकतयाांना
झाली. न नटश साम्ाजयाचा शे्वट तयांना डो ांपुढे निसू
लागला. तयात फे ु्वारी १९४६ मधये मुंबई ये्े झालेलया
नान्वकांचया उठा्वाने भर पडली.
भारतीय स्वातंत्य दृशष्क्षेपात असताना बररसटर
महमंि अली नजना आनर तयांचया मुसलीम लीग या
पक्षाने स्वतंत् राष्ट्राचा आग्रह ररला. िेशभर अनेक
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नठकारी रानम्णक िंगली उसळलया तयाचे पय्ण्वसान
भारताचया फाळरीत होऊन ऑगसट १९४७ मधये भारत
आनर पानकसतान ही िोन स्वतंत् राष्ट्रे अशसतत्वात
आली.

्वसाहत्वािान्वरुद् लढणयाचा आिश्ण जगासमोर ठे्वला.
तयातून पारतंत्यातील अनेक िेशांना स्वातंत्यलढाची
प्रेररा नमळाली.
स्वतंत् भारताचे संन्वरान २६ जाने्वारी १९५०
रोजी अंमलात आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे
‘भारताचया संन्वरानाचे नशलपकार’ आहेत. न नटश
साम्ाजयशाहीन्वरुद् लढताना स्वातंत्य, समता, बंरुता
्व लोकशाही या मूलयां्वरील ननष्ा भारतीयांनी उराशी
बाळगलया होतया. ही मूलये भारतीय संन्वरानाचा पाया
आहेत.

क न प ा.
तुमचया पररसरातील क्रांनतकारक, स्वातंत्ययोद्े
यांची मानहती संग्रनहत करून तया्वर आराररत नचत्ांचे
सािरीकरर करा.
असे

सांगतो

की,

भारतीयांनी
y

इनतहास

y

ा ा

JJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJ

णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि
ण ाने प ा ण ा.
हंसाजी नाईक यांचे स्वतंत् राजय
नजल यात होते.
अ सातारा
ब नांिेड
क पुरे
ड नागपूर

प्र.

णत ाणसक ण काि,
री,
ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
१. १९४२ मधये महाराष्ट्रात स्ापन झालेलया
प्रनतसरकारचे काय्णक्षेत् २. १९४३ मधये आझाि नहंि सेनेने न नटशांकडून
नजंकन घेतलेली भारतीय बेटे -

२.

नबहारमरील न नटश मळेमालक ते्ील
लाग्वडीची सक्ती करत.
शेतकऱयां्वर
अ ननळीचया
ब चहाचया
क कॉफीचया
ड उसाचया

प्र.

रीपा
१.
२.
३.

३.

भारतीय राष्ट्रीय सभेचया पनहलया अनर्वेशनाचे
होते.
अधयक्ष
अ द्ारकाना् टागोर
ब वयोमेशचंद्र बनजणी
क िािाभाई नौरोजी
ड सुरेंद्रना् बनजणी

प्र.

प री ण ाने सकारि प करा.
१. १८२२ चया अखेरीस ले टनंट औटट्रम नभ ांचा
उठा्व मोडून काढणयात यशस्वी झाला.
२. र्वींद्रना् टागोर यांनी ‘सर’ या पि्वीचा तयाग
केला.

प्र.
१.

ब प री सं ा री ब
द त क न ण ा.
१.
२.
३.
४.
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कु्वरनसंह
नानासाहेब पेश्वे
रारी ल मीबाई
नचमासाहेब

-

ातरी

क री

ब
लखनौ
कानपूर
झाशी
कोलहापूर

री

ण ा.
जहाल न्वचारसररी
आझाि नहंि सेना
प्रनतसरकार

प्र. त े त न द ा.
१. ्वसाहत्वािाचा उिय हा युरोनपयन राष्ट्रांचया
वयापार्वृद्ीचा पररराम होता.
२. १८५७ चे स्वातंत्ययुद् हे स्वा.सा्वकर यांचया
मते पनहले स्वातंत्ययुद् होते.
प

अ ि रायनझंग-बलड ऑफ मंगल पांडे ब ि
नलजंड ऑफ भगतनसंग क खेले हम जी जान
से हे नहंिी नचत्पट पा न तयांतील घटनांची सतयता
पडताळून पहा.

fff
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ार्त : निवमिसाह्तीकरण ्ते क करण

निवमिसाह्तीकरण ्ते क करण
दादरा व िगर-हवेली
गाेवा
पुद ेरी

्वसाहत्वाद्ांचे ्वसाहतीं्वरील ्वच्णस्व संपुष्ात
येरे आनर तयांनी ्वसाहतींमरील स्ाननक लोकांचया
हाती सतता सुपूि्ण कररे महरजे ‘नन्व्णसाहतीकरर’ होय.
्वसाहत्वािाला न्वरोर, स्वातंत्यलढा आनर ्वसाहतींना
नमळालेले स्वातंत्य हे नन्व्णसाहतीकरराचे तीन टपपे
आहेत. १५ ऑगसट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्य
नमळाले. मात् तया्वेळी भारतामधये अनेक छोटी छोटी
संस्ाने अशसतत्वात होती. भारतात सामील होरे नक्वा
न होरे हे ठर्वणयाचा अनरकार या संस्ानांना िेणयात
आला होता. संस्ानांनी भारतात सामील न होणयाचा
ननर्णय घेतला असता तर भारताचे एकीकरर कररे
अ्वघड होते. परंतु भारताचे पनहले उपप्ररानमंत्ी आनर
गृहमंत्ी सरिार ्व भभाई पटेल यांचया प्रयतनांतून
संस्ाने भारतामधये न्वलीन होणयास तयार झालयामुळे
िेशाचे एकत्ीकरर होरे शकय झाले. या पाठात आपर
यान्वरयी मानहती घेरार आहोत.
. णन सा तरीकरि ते क करि
भारत स्वतंत् झाला तेवहा भारतात सहाशेपेक्षा
अनरक लहान-मोठी संस्ाने होती. स्वतंत् भारतापुढील
हा मोठा प्र्न होता. असहकार आंिोलनाचया प्रभा्वामुळे
संस्ानांमधये राजकीय जागृतीला सुरु्वात झाली.
संस्ानांचया न्वलीनीकरराचा प्र्न सोड्वणयासाठी सरिार
्व भभाई पटेल यांनी अनतशय
मुतस ीपरे माग्ण काढला. तयांनी
संस्ाननकांना न्व््वासात घेऊन
स्वाांना मानय होईल असा
‘सामीलनामा’ तयार केला.
जुनागढ, हैिराबाि ्व का्मीर
या संस्ानांचा अप्वाि ्वगळता
सरदार
भभा प े इतर
संस्ानांकडून
या

सामीलनामयाला सकारातमक प्रनतसाि नमळाला आनर
स्व्ण संस्ाने भारतात न्वलीन झाली. सरिार ्व भभाई
पटेल यांनी करखर भूनमका घेऊन जुनागढ, हैिराबाि
आनर का्मीर या तीन संस्ानांचया न्वलीनीकरराचा
प्र्न सोड्वला.
ना
हे गुजरातमरील सौराष्ट्र भागातील एक
संस्ान होते. ते्ील प्रजा भारताचया बाजूने तर
जुनागढचा न्वाब पानकसतानचया बाजूने होता. जनतेने
न्वाबाचया या ननर्णयाला न्वरोर केला. न्वाब पानकसतानात
पळून गेला. फे ु्वारी १९४८ मधये जुनागढ भारतात
न्वलीन झाले.
दराबाद च् सं ा
हैिराबाि हे भारतातील
स्वा्णत मोठे संस्ान होते. तयामधये तेलुगु, क ड, मराठी
भारक प्रिेश होते. ते्ील सततारीश ननजामाने प्रजेचया
नागरी ्व राजकीय ह ांचा
संकोच केला. आपले ह
नमळ्वणयासाठी
संस्ानातील
जनतेने तेलंगर भागात आं
परररि, मराठ्वाडा भागात
‘महाराष्ट्र परररि’ ्व कना्णटक
भागात ‘कना्णटक परररि’ या
ा री रा ानंद तरी
संस्ा
स्ापन
केलया.
संस्ानाचया मुशक्तलढाचे नेतृत्व स्वामी रामानंि ती््ण
यांनी सम््णपरे केले. तयांना संस्ानातील नतनही
न्वभागातील ननष्ा्वान काय्णकतयाांनी मोलाची सा्
निली. स्वामींनी स्ापन केलेलया हैिराबाि सटेट काँग्रेसने
संस्ानातील न्वनलनीकरराचया लढाला चालना निली
आनर लढा ती केला.
हैिराबाि सटेट काँग्रेसने हैिराबाि संस्ान भारतात
न्वलीन करा्वे असा ठरा्व केला. ननजामाने स्वतःचे
्वच्णस्व गमा्वणयाचया भीतीने ठरा्वास न्वरोर केला.
तयाचा कल पानकसतानकडे होता. प्रजा भारताचया बाजूने
तर ननजाम प्रजेचया न्वरोरात अशी पररशस्ती उि्भ्वली.
प्रजेला रडा नशक्वणयासाठी ननजामाचा हसतक कासीम
रझ्वी याने ननजामाचया पानठंबयाने ‘रझाकार’ ना्वाची
53

संघटना स्ापन केली. कासीम रझ्वी ्व तयाची रझाकार
संघटना यांनी लोकशाही्वािी चळ्वळीला पानठंबा
िेराऱया प्रजे्वर अतयाचार केले. ननजाम आपलया
भूनमके्वर अडून रानहला. सामोपचाराचे रोरर फेटाळून
चचचे िर्वाजे बंि केले. अखेरीस भारत सरकारने
ननजामान्वरुद् पोलीस कार्वाई ऑपरेशन पोलो सुरू
केली. शे्वटी १७ सपटेंबर १९४८ रोजी ननजाम शरर
आला. हैिराबाि संस्ान भारतात न्वलीन झाले.
े क न प ा.
आंतरजालाचया मितीने हैिराबाि मुशक्तसंग्रामातील
्वृततपत्ांची मानहती नमळ्वा.

माही्त

हे का ्तु हांला

दराबाद च् सं ा ातरी
रा ा ा े
दान या लढात स्वामी रामानंि ती््ण,
गोन्वंिभाई श्ॉफ, बाबासाहेब परांजपे, निगंबररा्व
नबंिू, आ.कृ.्वाघमारे, अनंतरा्व भालेरा्व, फुलचंि
गांरी, मानरकचंि पहाडे, िे्वीनसंग चौहान,
आशाताई ्वाघमारे, िगडाबाई शेळके इतयािींचा
सनक्रय सहभाग होता. तसेच या लढात
्वेिप्रकाश, ्यामलाल, गोन्वंि पानसरे, श्ीरर
्वत्णक, बनहजणी नशंिे, जनाि्णन मामा इतयािींनी
हौतातमय पतकरले. हैिराबािचया मुशक्तलढात
मराठ्वा ातील नेतयांचा ्व जनतेचा नसंहाचा
्वाटा होता. १७ सपटेंबर हा हैिराबाि मुशक्तसंग्रामाचा
नि्वस मराठ्वा ात ‘मराठ्वाडा मुशक्तनिन’ महरून
साजरा केला जातो.
का रीर री स ा भारत स्वतंत् झालया्वर भारत
आनर पानकसतान यांपैकी कोरतयाही एका िेशात सामील
न होणयाचा ननर्णय जममू-का्मीर संस्ानप्रमुख राजा
हररनसंग यांनी घेतला होता. का्मीर पानकसतानात
सामील करून घेणयाचा पानकसतानचा मानस होता.
यासाठी पानकसतान हररनसंगा्वर िडपर आरू लागले.
२२ ऑकटोबर १९४७ रोजी या संस्ाना्वर पानकसतानी
सीमे्वरील सशसत् टो ांनी आक्रमर केले. िोनही
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िेशांपासून आपले स्वतंत् अशसतत्व राखू इशचछराऱया
राजा हररनसंग यांनी का्मीरचया संरक्षरासाठी भारताकडे
लषकरी सहकाय्ण मानगतले. २७ ऑकटोबर १९४७ रोजी
राजा हररनसंग यांनी आपले संस्ान भारतात न्वलीन
करणयास पर्वानगी निली. भारत सरकारकडे तयांनी
आपला सामीलनामा सुपूि्ण केला. अशा प्रकारे का्मीर
भारतात न्वलीन झालयानंतर भारतीय लषकर का्मीरचया
रक्षरासाठी गेले. लषकराने का्मीरचा मोठा भाग
घुसखोरांचया हातून परत नमळ्वला. काही भाग मात्
पानकसतानचया ताबयात रानहला. जाने्वारी १९४८ मधये
भारताने का्मीरचा प्र्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. िोन
िेशांमरील का्मीरचया या ्वािास आंतरराष्ट्रीय स्वरूप
प्राप् झाले. का्मीरमरून पानकसतानी सैनय काढून घेरे
राष्ट्रसंघाला िेखील शकय झाले नाही. परंतु
प्रौढमतानरकाराचया आरारे ततकालीन नशनल कॉनफरनस
पक्षाचया सरकारने घटनासभेसाठी मतिान घेतले.
घटनासभेने भारतात न्वलीन होणया्वर नश ामोत्णब केले.
जममू-का्मीरची घटना अमलात आली ्व तेवहापासून
जममू-का्मीर हा भारतीय संघराजयाचा अन्वभाजय भाग
आहे. भारतीय राजयघटनेचया कलम ३७० अन्वये
का्मीरला न्वशेर राजयाचा िजा्ण प्रिान करणयात आला.
. दादरा न र े री
गुजरातचया समुद्रनकनाऱयापासून काही अंतरा्वर
असलेलया आनर िमरगंगा निीचया उततरेकडील
नकनाऱया्वर ्वसलेलया िािरा ्व नगर-ह्वेली या प्रिेशां्वर
पोतु्णनगजांची सतता होती. या भागा्वर तयांनी गवहन्णरची
नेमरूक केली होती. १५ ऑगसट १९४७ नंतर हा भाग
पोतु्णनगजांनी भारताचया ताबयात िेऊन ननघून जारे
अपेनक्षत होते. परंतु पोतु्णगीज गेले नाहीत. स्ाननक
जनता पोतु्णनगजांचया न्वरुद् सक्रीय झाली. ‘युनायटेड
रिट ऑफ गो्वनस’, ‘आझाि गोमंतक िल’ यांनी परसपर
सहकाय्ण करून हा भाग पोतु्णनगजांचया ताबयातून मुक्त
करणयाची मोहीम आखली. १९५४ मधये रिाशनसस
मसकारनहीस, न्वमल सरिेसाई या आझाि गोमंतकचया
नेतयांनी चळ्वळ ती केली. काय्णकतयाांनी प्रखर
आंिोलनाचया माधयमातून नगर-ह्वेलीचा भाग घेतला.
युनायटेड रिट ऑफ गो्वनस संघटनेने िािरा भागा्वर
ननयंत्र नमळ्वले. आझाि गोमंतक परररिेचया ‘राष्ट्र्वािी

मुक्ती सेनेने’ नरोली, नपंपररया, नसलवहासाचा भाग
ताबयात घेतला. स्ाननक पोलीस ठारी आनर प्रशासकीय
काया्णलयां्वर ह े चढ्वले. जनतेचा प्रक्षोभ लक्षात
घेऊन पोतु्णगीज सैनयाने माघार घेतली. पोतु्णगीज कपटन
नफडालगो याने शररागती पतकरली. करेंद्र सरकारने के.जी.
बिलानी या अनरकाऱयास तया भागात प्रशासन सुरळीत
करणयासाठी पाठ्वले. तयांनी भारत सरकारशी केलेलया
करारानुसार िािरा ्व नगर ह्वेलीचा भाग कायिेशीरररतया
२ ऑगसट १९५४ रोजी भारताकडे हसतांतरीत झाला.
या लढात न्व््वना् ल्वंिे, राजाभाऊ ्वाकरकर,
सुरीर फडके, नानासाहेब काजरेकर, ननळूभाऊ नलमये,
्वसंत झांजले इतयािींनी भाग घेतला होता. यानंतर
१९६१ मधये या भागाला करेंद्रशानसत प्रिेशाचा िजा्ण
िेणयात आला.
.
ा
गोवयातील पोतु्णगीज सतता झुगारून िेणयासाठी
स्वातंत्यपू्व्ण कालखंडातच प्रयतन
सुरू झाले होते. १९२८ मधये
मुंबईत गो्वा काँग्रेस कनमटीची
स्ापना झाली. डॉ.टी.बी.कुनहा
गो्वा काँग्रेस कनमटीचे प्रमुख
होते. १९२९ मधये गो्वा काँग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय सभेचया अंतग्णत
. री.बरी.क ा
असलेली एक शाखा झाली.
१९३९ मधये ‘छोडो गो्वा’ अशी पत्के संपूर्ण गोवयात
ला्वणयात आली आनर संयुक्त आघाडीचे अधयक्ष
रिाशनसस मसकारनहीस यांनी भारतीय राष्ट्रध्वज फडका्वला.
१९४६ मधये डॉ. राम मनोहर लोनहया यांचया नेतृत्वाखाली
सन्वनय कायिेभंगाचे आंिोलन झाले. लोनहयांना पोतु्णगीज
सरकारने पकडून हि्िपार केले. मडगा्व ये्ील
सतयाग्रहात भाग घेतलयाबि्िल डॉ.टी.बी.कुनहा,
पुरूरोततम काकोडकर, डॉ.राम हेगडे, डॉ.पी.पी.
नशरोडकर, गोपाळ मयेकर यांना अटक झाली. डॉ.कुनहा
यांना आठ ्वर तुरूग्वासाची नशक्षा ठोठा्वली गेली.
तयांना पोतु्णगालमरील तुरूगात ठे्वणयात आले. पुढे
तयांना भारतात आरलया्वर तयांनी ‘आझाि गो्वा’ आनर
‘स्वतंत् गो्वा’ अशी ्वृततपत्े सुरू केली.

भारत स्वतंत् झालया्वर
गो्वा मुक्तीलढा महाराष्ट्रातील
चळ्वळीचा एक भाग बनला.
१९५४ मधये पुणयात गो्वा
न्वमोचन सहायक सनमतीची
स्ापना झाली. केश्वरा्व
जेरे, ना. ग. गोरे, जयंतरा्व
नटळक यांनी या सनमतीचे
सेनापतरी बाप
नेतृत्व स्वीकारले. नानासाहेब
गोरे आनर सेनापती बापट यांचया नेतृत्वाखाली सतयाग्रही
गोवयात गेले. तयांचयातील एका प्काने परजीचया
नकललया्वर भारताचा नतरंगा ध्वज फडक्वला. आचाय्ण
प्र.के.अत्े यांनी आपलया ‘मराठा’ या िैननकातून लढास
बळ निले.
पंनडत महािे्वशासत्ी जोशी, नशरूभाऊ नलमये,
पीटर अल्वाररस, सुरा जोशी इतयािी काय्णकत लढात
सामील झाले. या लढात मोहन रानडे यांचे योगिान
मोलाचे आहे. तयांनी पोतु्णगीज सततेन्वरुि्र पद्तशीर
प्रचार सुरू केला. तयांनी आझाि गोमंतक िलाचया
सहकाया्णने सशसत् हालचाली सुरू केलया. तयांनी पोलीस
सटेशन्वर ह ा केला असता पोनलसांनी केलेलया
गोळीबारात ते जखमी झाले. पोतु्णगीज सरकारने तयांना
१९७२ पयांत तुरूगात ठे्वले.
े क न प ा.
परजीचया नकललयाची मानहती नमळ्वा ्व तया
मानहतीचया आरारे नभशततपत्क तयार करा.
पंनडत ज्वाहरलाल नेहरू यांनी लोकभा्वनेची िखल
घेऊन लषकरी कार्वाईचा ननर्णय घेतला. ‘ऑपरेशन
न्वजय’ या सांकेनतक ना्वाने भारतीय सैनय गोवयात
उतरले. स्ाननक जनतेनेही सैनयाला मित केली.
पोतु्णनगजांनी पेरलेलया भू-सुरूगांब ल तयांनी सैनयाला
मानहती निली. ४८ तासांचया आत पोतु्णगीज शरर आले.
१९ नडसेंबर १९६१ रोजी गो्वा भारतीय संघराजयात
सामील झाले. गोवयाचे साडेचारशे ्वराांचे पारतंत्य
संपुष्ात आले.
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C.

. पदचिेररी पाण ेररी
भारत स्वतंत् झाला तया्वेळी पुिुच्ेरीचा भाग
रिरेंचांचया ताबयात होता. न नटश राजयकतयाांना घाल्वून
निलयास पोतु्णगीज आनर रिरेंच स्वत: न ननघून जातील
असे भारतीयांना ्वाटत होते. पुिुच्ेरी, काररकल, माहे
आनर यानम हे एकमेकांशी ननगडीत नसरारे प्रिेश आनर
पश्चम बंगालमरील चंद्रनगरचा प्रिेश रिरेंचांचया ताबयात
होता. रिानस सरकार आपलया ताबयातील प्रिेश सोडायला
तयार नवहते. पुिुच्ेरी ये्ील कामगार नेते वही. सुबयया
यांचया नेतृत्वाखाली लोक संघटीत झाले. तयाची िखल
घेऊन भारत सरकारने रिानस सरकारकडे पुिुच्ेरी
भारताला परत करणयाची आग्रही मागरी केली. जून
१९४८ मधये िोनही सरकारांमधये करार होऊन पुिुच्ेरीचया
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न्वनलनीकरराचा ननर्णय घेणयात आला. ्वाटाघाटी,
आंिोलन अानर प्रतयक्ष कार्वाई या मागा्णने पुिुच्ेरीचा
प्र्न सुटणयाची शकयता ननमा्णर झाली.
सन १९४९-५० मधये सा्व्णमताद्ारे चंद्रनगर
भारतात न्वलीन झाले.
पुढे १३ ऑकटोबर १९५४ रोजी रिानस आनर
भारत या उभय सरकारांमधये न्वलीनीकरराची प्रनक्रया
ननश्चत झाली. न्वनरमंडळ आनर नगरपानलकांमधये
न्वलीनीकरराचया बाजूने मतिान झाले. १ नोवहेंबर
१९५४ रोजी भारताला या सग ा रिरेंच ्वसाहतींचा
ताबा नमळाला. १९६२ मधये या कराराला रिानसचया
संसिेने मानयता निली. १९६३ मधये पुिुच्ेरी हा
करेंद्रशानसत प्रिेश झाला.

y

प्ररानमंत्ी पंनडत नेहरू आनर सरिार ्व भभाई
पटेल यांचया पुढाकाराने भारतातील संस्ानांचे प्रिेश
भारतीय संघराजयाचे घटक बनले आनर भारताचया
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एकीकरराची प्रनक्रयाही पूर्ण झाली.
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झालेले सौराष्ट्रातील संस्ान गो्वा काँग्रेस कनमटीचे प्रमुख -
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.
ररी नकाशा े णनररी ि क न णद े ा
री तरे ण ा.
भारताचया ्वायवय निशेकडील राष्ट्र कोरते
भारतातील पोतु्णनगजांचे सतताकरेंद्र कोरते
पू्व्ण नकनारप ी्वरील रिरेंचांची सतताकरेंद्रे
कोरती
भारताचया िनक्षरेस कोरते राष्ट्र कोरते
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१. हैिराबाि संस्ान भारतात न्वलीन झाले.
२. पुिच्
ु ेरी हा करेंद्रशानसत प्रिेश बनला.

प्र. त े त न द ा.
१. हैिराबाि संस्ानात आं , कना्णटक, महाराष्ट्र
परररिांची स्ापना झाली.
२. इ.स.१९६१ पयांत गोवयातील पोतु्णगीज राज्वट
अबानरत रानहली.
प

हैिराबाि
मुशक्तसंग्रामातील
एक
महत््वपूर्ण
घटना ‘गोटा्ण हतयाकांड’ यान्वरयी मानहती
नमळ्वणयासाठी या संकेतस्ळाला भेट द्ा www.bhausahebumate.com
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. जागन्तक महा्यु े
.१ पनहले महा्यु
.स.
ते
.२ दसरे महा्यु
.स.
ते
. महा्यु े नण ार्त
. .१ पनहले महा्यु
नण ार्त
. .२ दसरे महा्यु
नण ार्त
.४ महा्यु ाचे ार्तावरील प रणाम
न्वसावया शतकात िोन महायुद्े झाली. ही िोन
महायुद्े न्वसावया शतकाचया सुरु्वातीचया काळातील
स्वा्णत महत््वाचया घटना होतया. यामुळे जग बिलले.
तयाचा भारता्वर काय पररराम झाला, याची मानहती या
पाठात आपर घेरार आहोत.
. पण े

ा

.स.

ते

१९१४ मधये पनहले जागनतक महायुद् सुरू झाले.
साम्ाजय ्वाढ्वू इशचछराऱया युरोपीय राष्ट्रांमरील सपरा्ण
हे या युद्ाचे मु य कारर होते.
पण ा
ा ा री कारिे
एकोनरसावया
शतकाचया उततरारा्णत औद्ोनगक क्षेत्ांत न्वन्वे शोर
लागत होते. उतपािनासाठी यंत्ाचा ्वापर मोठ्या प्रमारा्वर
केला जात होता. तयासाठी कचचया मालाचा पुर्वठा
आ्व्यक होता. कारखानयात तयार झालेला प ा माल
न्वकणयासाठी बाजारपेठा नमळ्वरे क्रमप्राप् होते.
साम्ाजय्वािी राष्ट्रांना या िोनही गरजा भाग्वणयासाठी
न्वन्वे प्रिेश काबीज करणयाची गरज भासू लागली.
तयामुळे पुषकळ ्वेळा युरोपातील िेशांमधये युद्ाचा
प्रसंग येई. तयासाठी युरोपातील ब ा राष्ट्रांना सैनयबळ
्व शसत्बळ एकसारखे ्वाढ्वत राहा्वे लागे.
इंगलंड, रिानस, रनशया, पोतु्णगाल, हॉलंड, बेशलजयम,
सपेन इतयािी राष्ट्रांनी आनरिका ्व आनशया खंडात
साम्ाजयन्वसतार केला होता. प्र्म महायुद्पू्व्ण युरोपमधये
इंगलंड, जम्णनी, ऑशसटट्रया-हंगेरी, रनशया, रिानस आनर
इटली ही राष्ट्रे प्रमुख होती. या राष्ट्रांचे परसपरन्वरोरी
गट ननमा्णर झाले. प्रतयेक राष्ट्र आपले सैनयबळ, नान्वक
िळ ्वाढ्वू लागले संहारक शसत्ासत्े बन्वणया्वर भर
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नण ार्त

िेऊ लागले. यामुळे युरोपात युद्जनय पररशस्ती ननमा्णर
झाली.
पण ा
ा ा े ता काण क कारि
ऑशसटट्रयन राजपुत् आच्ण ूक रिाशनसस फनड्णनांड आनर
तयाची पतनी यांचा सनब्णयात एका सनब्णयन मा्ेनफरूने
खून केला. या प्रकररात सनब्णयाचा हात असा्वा, अशी
ऑशसटट्रयाची खात्ी होती. तयामुळे ऑशसटट्रयाने
सनब्णयान्वरुद् युद् पुकारले. तेवहा रनशया सनब्णयाचया
मितीला रा्वून गेला. या िोन लढाऊ राष्ट्रांची बाजू
युरोपातील अनेक ब ा राष्ट्रांनी घेतली. ऑशसटट्रया,
हंगेरी यांनी सनब्णयान्वरुद् िडपशाही आरंभली. जम्णनीने
ऑशसटट्रयाची बाजू घेतली. बेशलजयम हा िेश तटस्
होता. तरीही जम्णनीने बेशलजयम्वर ह ा करून तो िेश
आपलया ्वच्णस्वाखाली आरला. इंगलंडने बेशलजयमला
पानठंबा निला. इंगलंडने जम्णनीन्वरुद् युद् पुकारले.
जम्णनी, ऑशसटट्रया, तुकस्ान, बलगेररया ही अक्ष राष्ट्रे
एका बाजूस आनर इंगलंड, रिानस, रनशया ही िोसत राष्ट्रे
िुसऱया बाजूस, असे िोन गट पडले. पुढे इटली नमत्
राष्ट्रांचया गटात सामील झाला. महायुद्ाचया अखेरचया
काळात अमेररका युद्ात सहभागी झाली.
१९१६ मधये उततर समुद्रातील जेटलंड ये्े जम्णनी
आनर इंगलंड यांचयात नान्वक युद् होऊन तयात जम्णन
आरमाराचा पूर्ण पराभ्व झाला. १९१८ मधये वहसा्णयचा
तह होऊन युद् संपले.
रा सं ा री ापना पनहलया महायुद्ासारखे
युद् पुनहा होऊ नये, तयासाठी उपाययोजना करायला
ह्वी असे स्व्ण राष्ट्रांना ्वाटू लागले. अमेररकेचे ततकालीन
राष्ट्राधयक्ष ्वुडट्रो न्वलसन हे शांतताप्रेमी आनर धयेय्वािी
होते. स्व्ण प्रमुख राष्ट्रांची नमळून एक संघटना असा्वी.
राष्ट्राराष्ट्रांतील कलह ्व ्वाि सामोपचाराने नमट्वले
जा्वेत, जगात शांतता प्रस्ानपत वहा्वी अशी तयांची
भूनमका होती. या हेतूने ‘राष्ट्रसंघ’ ही संस्ा स्ापन
करणयात आली. महायुद्ात पराभूत झालेलया जम्णनी,
ऑशसटट्रया इतयािी राष्ट्रांना या संघटनेत सभासि होणयास

मजजा्व करणयात आला. अमेररकेने राष्ट्रसंघ ही संकलपना
मांडली. मात् अमेररकेने राष्ट्रसंघाचे सिसयत्व घेतले
नाही. राष्ट्रसंघात इंगलंड आनर रिानस या िेशांचेच
्वच्णस्व रानहले.
. दसरे

ा

.स.

ते

पनहलया महायुद्ापेक्षा िुसरे महायुद् अनरक
संहारक ठरले. पनहलया महायुद्ाचया तुलनेत ते अनरक
वयापक तर होतेच परंतु या युद्ात अनरक प्रगत
तंत्ज्ानाचा अ्वलंब करणयात आला.
ा

ा री कारिे राष्ट्रसंघाला राष्ट्राराष्ट्रांतील
कलह ्व ्वाि नमट्वणयात यश नमळाले नाही. नहटलरचया
नाझी पक्षाने जम्णनीमधये सतता हसतगत केली. वहसा्णयचया
तहात जम्णनी्वर लािलेलया अपमानकारक अटी झुगारून
जम्णनीला पुनहा सामरय्णशाली करणयासाठी नहटलरने
जोरिार लषकरी तयारी सुरू केली. मोठ्या प्रमारा्वर
सैनयबळ, आरमार आनर ्वायुिल ्वाढ्वणया्वर भर
निला. सोशवहएट रनशया हे न्वे सामय्वािी राष्ट्र बनलष्
होत होते. तयामुळे इंगलंड, अमेररका, रिानस इतयािी िेश
अस्वस् झाले होते. सोशवहएट रनशया साम्ाजय्वािी
जम्णनीचा मोठा शत्ू होता. सोशवहएट रनशया बनलष् होऊ
नये महरून जम्णनीचया आक्रमक रोरराकडे इंगलंड ्व
रिानस या राष्ट्रांनी िुल्णक्ष केले. सन १९३८ मधये
नहटलरने चेकोसलावहानकयाकडून ब सं यांक जम्णन ्वसती
असलेला सुडेटन प्रांत ्व इतर मुलुख नमळ्वला. नहटलरने
१९३९ मधये पोलंड्वर ह ा केला. ्वासतन्वक पोलंड
हे स्व्ण राष्ट्रांनी मानय केलेले एक तटस् राष्ट्र होते. पर
पोलंडचा तटस्परा झुगारून नहटलरने पोलंड्वर आक्रमर
करून ते नजंकले. तयामुळे इंगलंडने जम्णनीन्वरुद् युद्
पुकारले.
जम्णनी युरोपचे लचके तोडू लागला. युद्ाचया
आरंभी जम्णनीने पोलंड नजंकले होते. डेनमाक जम्णनीला
शरर आले. नॉ्वने जम्णनीसमोर पांढरे ननशार उभारले.
अलपा्वरीतच हॉलंड आनर बेशलजयम नजंकन जम्णन
फौजांनी पररसचया रोखाने िौड मारली. रिानसची अभेद्
तटबंिी फोडून जम्णनीने पररस्वर ह ा केला. जम्णनीने
रिानस नजंकन घेतला. जम्णनीने इ.स.१९४० मधये

इंगलंड्वर ह ा केला ्व डंकक ये्े असलेलया न नटश
फौजां्वर जोरिार ह ा चढ्वला. इंगलंडने मोठ्या
कुशलतेने १९४० चया मे मनहनयात डंकक न आपले
अडीच लाख सैननक हल्वले. जगाचया इनतहासातील ही
फार मोठी लषकरी हालचाल होती. या काळात इंगलंडचे
प्ररानमंत्ी नेशवहल चेंबलन यांनी राजीनामा निलया्वर
न्वनसटन चनच्णल यांनी प्ररानमंत्ीपिाची सूत्े हाती घेतली.
ण क ाण तरीसा री
फणस ाद
लोकशाही, उिारमत्वाि,
वयशक्तस्वातंत्य ्व समता यांचया न्वरुद् असलेली
एक न्वचारसररी. फनसझम हा शबि ‘फनसस’ या
मूळ लनटन शबिापासून आलेला आहे. पनहलया
महायुद्ानंतर बेननटो मुसोनलनी या इटलीमरील
नेतयाने १९२२ साली जी चळ्वळ उभारली नतला
तयाने फनसझम (Fascism) असे ना्व निले.
लोकशाही संस्ा आनर प्रनक्रयांना न्वरोर,
कृनतप्ररानता, स्वांकर राजय्वाि, साम्ाजय्वाि,
सततेचे करेंद्रीकरर, आक्रमक राष्ट्र्वाि, युद् आनर
नहंसाचाराचे सम््णन अशी फनसझमची ्वैनशषट्े
महरून सांगता येतील.
नाझी्वाि : फनसझमचे िुसरे रूप महरजे
नाझी्वाि. नाझी्वािात ्वंश श्ेष्त्वास महत््व
निलेले होते. नहटलरने जम्णनीत जयू ्वंशीयांची हतया
याच भूनमकेतून केली होती. नाझी्वाि हा फनसझमचा
एक अनतरेकी ्व न्वकृत प्रकार माना्वा लागेल.
१९३९ मधये नहटलरने सटनलनबरोबर केलेला
अनाक्रमराचा करार मोडून सोशवहएट रनशया्वर ह ा
चढ्वला. नाझी सैनय मुसंडी मारत सटनलनग्राडचया निशेने
आगेकच करत होते, तर रनशयन फौजा माघार घेत
होतया. पर नोवहेंबर १९४३ मधये सटनलनग्राड ये्े तीन
लक्ष जम्णन नाझी फौज सोशवहएट रनशयाचया कोंडीत
सापडली. माश्णल जॉजणी झुकॉवहचया नेतृत्वाखाली
सोशवहएट रनशयाने जम्णन सैननकांना पराभूत केले. नमत्
राष्ट्रांनी बनल्णनचा पाडा्व केला. याच सुमारास नहटलरने
भूनमगत होऊन आतमहतया केली. याअगोिर इटलीचया
मुसोनलनीचा पाडा्व होऊन तयाचा अंत झाला होता.
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उततर आनरिकेतही जम्णनीचा पराभ्व होऊन जम्णन सैननक
शरर आले होते.
जपानने जम्णनीचया बाजूने युद्ात उडी घेतली
होती. १९४१ मधये जपानने पल्णहाब्णर्वर बॉमबह ा
केला आनर अमेररकेचा नान्वक तळ ननकामी केला.
यामुळे अमेररकेने जपानन्वरुद् युद् पुकारले. अशा
रीतीने या युद्ाला वयापक स्वरूप आले. पुढे
नफलीपाईनस, मयानमार, मलाया, नसंगापूर हे िेश जपानने
नजंकले. तसेच आसाम, अाराकान, इंफाळ या भागापयांत
जपानने रडक मारली. तेवहा इंगलंडने जपानचा प्रनतकार
केला. अमेररकेने जपानचया ताबयातून नफलीपाईनस परत
घेतले. जपान शरर येत नाही असे पा न अमेररकेने
जपानचया नहरोनशमा शहरा्वर पनहला अरुबॉमब टाकला
आनर पुढे नागासाकी या शहरा्वर िुसरा अरुबॉमब
टाकला. अखेरीस १५ ऑगसट १९४५ रोजी जपान शरर
आला आनर हे िुसरे महायुद् संपले.
.
ा े आणि भारत
. . पण े ा
आणि भारत पनहलया
महायुद्ात इंगलंडने आपली ्वसाहत असराऱया भारताला
तयाची इचछा असो ्वा नसो युद्ात सहभागी करून
घेतले. भारताने इंगलंडला पैसे, अ रानय, कापड,
युद्सामग्री तसेच मनुषयबळ या रूपात मित केली.
१९१९-२० अखेरपयांत नहंिुस्ानमरील न नटश सरकारने
सुमारे १९ अबज रूपये युद्ासाठी मित केली.
ं ं ने भारतातन पा
भारतरी

प्रदेश
रिानस
पू्व्ण आनरिका
मेसोपोटेनमया
इनजप्
गनलपोली
सालोननका
एडन
इरारी आखात
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पनहलया महायुद्ात शौय्ण गाज्वराऱया १७ भारतीय
सैननकांना ‘शवहकटोररया क्रॉस’ हे पिक िेणयात आले.
या युद्ात भारताने इंंगलंडला भरी्व मित केली.
िारूगोळा, शसत्ासत्े, कापड, जूट, तंबू, ताग, छोट्ा
नौका, इमारती लाकड, रेल्वे आनर ्वाहतूक सारने
इतयािी सारनसामग्री भारतातून युरोपात पाठ्वली. १९१८
चया अखेरपयांत १ अबज ४० लक्ष रूपयांची युद्सामग्री
भारतातून न नटशांनी नेली.
या महायुद्ाचे पडसाि न्वन्वर क्षेत्ां्वर उमटले.
यात लषकरी युद् सामग्रीचे उतपािन, नागरी उद्ोगरंिे,
वयापार, आन््णक रोररे, सागरी ्वाहतूक, िळर्वळर,
शेती ्व अ रानय उतपािन, इंरनपुर्वठा, संरक्षर
वय्वस्ा इतयािी क्षेत्ांचा समा्वेश आहे. या युद्ामुळे
भारताचया औद्ोनगकीकररास चालना नमळाली. यामुळे
झालेले प्रतयक्ष ्वा अप्रतयक्ष बिल लोखंड, पोलाि,
कोळसा ्व खार उद्ोगात निसून आले. पनहलया
महायुद्ानंतर भारतात मोटार ्वाहतूक आनर मोटार
गा ांचया सं येत ्वाढ झाली. युद्काळ ्व
युद्ानंतरचया काळात भारतीय वयापारात सुमारे ३३
कोटी रूपयांची ननया्णतीत घट झाली. शेतीमालाला मंिी
आली तर औद्ोनगक मालाचया नकमती ्वाढलया.
अ रानयाची ननया्णत इंगलंड ्व नमत्राष्ट्रांना करणयात येऊ

लागलयामुळे भारतीयांची अ रानयाची गरज भागरे
अ्वघड झाले. भारतात अ रानयाचया नकमती ्वाढू
लागलया.
पनहलया महायुद्ातील सहभागाचे भारता्वर संनमश्
पररराम झाले. संरक्षराचया संिभा्णत भारतीय सैननक
आनर भारतीय नेते यांचया लक्षात काही गोष्ी आलया.
युरोपात लढताना आपली शसत्ासत्े अनय राष्ट्रांपेक्षा कमी
िजा्णची आहेत हे लक्षात आले. न्वमाने, अप्रगत यांनत्क
सारने ्व तोफखाना, अपुऱया ्वैद्कीय सुन्वरा,
सैनयाचया आरुननकीकरराकडे िुल्णक्ष, सैनयाचया
शासत्शुद् प्रनशक्षराकडे डोळेझाक, युद्ोपयोगी
सामग्रीचे राखी्व साठे नसरे यांमुळे आपर नकती मागे
आहोत हे भारतीयांचया लक्षात आले. या पररशस्तीत
बिल घड्वून आरणयासाठी न नटश सरकारने एक सनमती
स्ापन केली. या सनमतीने लषकरातील सुराररांचया
संिभा्णत सूचना केलया.
१९१७ मधये गवहन्णर जनरल आनर वहाईसरॉय लॉड्ण
चेमसफड्ण आनर एड्वड्ण समयुअल माँटेगयू सेक्रेटरी ऑफ
सटेट ऑफ इंनडया यांनी भारतातील न नटश प्रशासनात
कोरतया सुराररा करता येतील तयाचा एक अह्वाल
तयार केला. या अह्वालात नागरी तरतुिींबरोबरच
लषकरी सुरारराही तयांनी सुच्वलया होतया. तयानुसार
१९१७ मधये गवहन्णर जनरल आनर वहॉइसरॉय लॉड्ण
चेमसफड्ण आनर सेक्रेटरी सटेट ऑफ इंनडया एडन्वन
समयुअल माँटेगयू यांनी भारतीयांना पुढील आ््वासने
निली. सैनयात जात, ्वंश, रम्ण यांचा न्वचार न करता
नहंिी सैननकांना पिे िेणयात येतील. सैनयात योगय प्रमारात
नहंिी सैननक भरती करणयात येईल. इंगलंडमरील सँडहसट्ण
अकािमीप्रमारे नहंिुस्ानात अकािमी स्ापणयात येईल.
या अकािमीत १० जागा नहंिी तरुरांसाठी असतील.
इंिौर ये्ील लषकरी महान्वद्ालयातून सैननकी नशक्षर
घेतलेलयांना ‘नकगज कनमशन’ िेणयात येईल. घोडिळात
कपात करणयात येईल. प्रािेनशक सेना अनरक सुसजज
करणयात येईल. तयाप्रमारे काय्ण्वाही सुरू करणयात
आली. १९२१ मधये नहंिुस्ानात युद्ोपयोगी ‘्वसतू ्व
पुर्वठा’ हे न्वे खाते सुरू करणयात आले. भारतीय
्वायुसेनेचा पाया न्वसतृत करणयास या महायुद्ाचा
उपयोग झाला. नहंिी नौिलाने इरारचया आखातात

स्वतःचे कतृ्णत्व िाख्वले.
या संिभा्णत लोकमानय नटळकांनी महायुद्काळात
केसरी या ्वृततपत्ात लेख नल न ्व भाररांमरून
्वायुसेनेला आनर नहंिुस्ानचया जागनतक राजकाररातील
स्ानाला महत््व द्ा, नहंिी लोकांना लषकरातील
अनरकारपिे िेताना भेिभा्व करू नका अशी आग्रही
मागरी केली. पनहलया महायुद्ाचया काळात न नटश
सततेला युद्काया्णत मित करणयासंिभा्णत नटळकांनी,
गांरीजींनी ्व अनय नेतयांनी न्वरायक दृष्ी िाख्वली.
पनहलया महायुद्ात सहभागी होणयाचा फायिा आपलयाला
भन्वषयात नमळेल, या्वर तयांचा न्व््वास होता. यात
तयांची िूरदृष्ी लक्षात येते.
का ेस आणि संर ि रि अशखल भारतीय
राष्ट्रीय सभेने स्ापनेपासूनच संरक्षरन्वरयक अनेक
ठरा्व केले होते. यात पुढील ठरा्वांचा समा्वेश होता.
• नहंिी नागररकांना आतमरक्षरासाठी ्व
िेशरक्षरासाठी नशक्षर ्व उततेजन द्ा्वे.
• संरक्षरखच्ण कमी करा्वा पर ते अशकय
असलयास इतर बाबीं्वरील खचा्णत कपात
करा्वी.
• नहंिी तरूरांना प्रािेनशक सैनयिलात प्र्वेश
द्ा्वा.
• रारीचया जाहीरनामयानुसार सैनयात ्वररष्
ि्द्ांचया जागा नहंिी लोकांना द्ावयात.
• संरक्षर न्वद्ालय स्ापन करा्वे.
• लोकसेना ्व से्वाभा्वी िले स्ापन करा्वीत.
• न नटशांनी नहंिुस्ानचया संरक्षर खचा्णचा
काही भाग उचला्वा.
असे ठरा्व करून काँग्रसे ने आपलया संरक्षरन्वरयक
मागणयांची निशा िाख्वून निली. परंतु न नटश सरकारने
्वरील ठरा्वांचया संिभा्णत स्वनहतकारी रोरर ठे्वले.
इंग्रज साम्ाजयशाहीने सुरू केलेलया या युद्ात
नहंिुस्ानला ओढणयात आले. पंनडत ज्वाहरलाल
नेहरूनी आपली कनया इंनिरा यांना या काळाचे ्वर्णन
करराऱया पत्ात महटले आहे,
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पनहलया
महायुद्ाचा आनर टाटा आयन्ण ॲणड सटील
कपनीचा नटसको ज्वळचा संबंर आहे. पनहलया
महायुद्ात जनमनी्वरचया युद्ात सैननकांचया
्वेग्वान हालचाली, युद्सामग्रीची हल्वाहल्व
यासाठी रेल्वेनश्वाय िुसरा पया्णय नवहता. युरोपात
इंगलंडला उततम रेल्वे रूळांची गरज होती आनर
इराकचया प्रिेशातील लषकरी हालचालींसाठी इंग्रजांना
रेल्वे रूळ आ्व्यक होते. इंग्रजांची गरज ही
कपनीसाठी संरी ठरली. कपनीने अहोरात् कष्
करून सुमारे १५०० मैल लांबी भरेल ए्वढे रूळ
‘‘हे नहंिुस्ानचे युद् नवहते. नहंिुस्ानचे जम्णनीशी
भांडर नवहते आनर तुकसतानशीही नवहते. नहंिुस्ानला
या बाबतीत मतच नवहते. नहंिुस्ान इंगलंडची ्वसाहत
होती. मालनकरीचया पिराला ररून जारे नतला भागच
होते.’’
नहंिुस्ानात िारर होते. तयामुळे सैनय भरतीला
अडचर नवहती. सुमारे अकरा लाख नहंिी सैननक
पनहलया महायुद्ात लढले. नहंिी सैननकांनी इंगलंडची
बाजू सा्वरून ररली. िीडशे कोटी रुपये नहंिुस्ानतफ
युद्ाला मित महरून इंगलंडला िेणयात आले.
महायुद्ाचया काळात भारतातील नकतयेक लोक
िेशांतर करू लागले. कनडा, अमेररकेला जाऊ लागले.
कनडाचे सरकार हे न नटश सरकारचया हातातले बा ले
होते. तयांनी नहंिी लोकांना ्ारा िेणयाचे नाकारले. बाबा
गुरूनितनसंग यांचया नेतृत्वाखाली गेलेलया कामगाटा मारू
जहाजाला कनडाने आपलया बंिरात वहँकुवहर नांगर टाक
निला नाही. हे परागंिा झालेले नहंिी लोक परत भारतात
आले. ‘कामा गाटा मारू’ हे जहाज कोलकाताचया
ज्वळचया ‘बजबज’ या बंिरात पोहचले. जहाजातील
उतारूनी ताबडतोब आपापलया गा्वी जा्वे असे तयांना
इंग्रज अनरकाऱयांनी सांनगतले. लोकांनी तो कम
मोडला. इंग्रज अनरकाऱयांनी गोळीबार केला. तयात ३०
लोक ठार झाले. इंग्रजांचया या ननि्णयीपरामुळे िेशात
प्रचंड प्रक्षोभ माजला.
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पुर्वले. भारतीय कपनीला पोलािी रूळ तयार करता
येरार नाहीत असेच इंगलंडमरील काही ्वररष्
अनरकाऱयांना ्वाटत होते. परंतु भारतीयांनी तया्वर
मात केली. पनहले महायुद् संपलया्वर जाने्वारी
१९१९ मधये वहाईसरॉय लॉड्ण चेमसफोड्ण नटसकोचया
कारखानया्वर आले. चेमसफोड्ण यांनी भाररात
इनजप्, पलेसटाईन आनर पू्व्ण आनरिकेत िोसत
राष्ट्रांना जे यश नमळाले तयात भारताने पुर्वलेलया
रेल्वे रूळांना न्वजयाचे श्ेय निले. भारतीय लोकांनी
मनात आरले तर ते काय करू शकतात याचीच
साक्ष वहाईसरॉयने निली.
जम्णनी हा िेश राष्ट्र्वािी होता. भारता्वरही
राष्ट्र्वािाचा न्वलक्षर प्रभा्व होता. पर जम्णन राष्ट्र्वाि
आनर भारतीय राष्ट्र्वाि यात मूलतः असलेला फरक
लक्षात घेतला पानहजे. जम्णनी इतरांचे प्रिेश आपलया
घशाखाली घालून आपले राष्ट्र बनलष् ्व मोठे
करणयासाठी आक्रमर करत होता, तर भारताचा राष्ट्र्वाि
भारताचया पायातील गुलामनगरीचया शृंखला तोडणयासाठी
झटत होता. आपलयाच िेशात नवहे तर जगभर
लोकशाहीचे ्वच्णस्व वहा्वे अशा वयापक धयेया्वर
भारतीय राष्ट्र्वाि आरारलेला होता. ॲनबनसननया, सपेन,
चीन इतयािी नठकारी लोकशाहीचे लढे चालू होते. तया
नठकारी भारतीयांचया ्वतीने शुश्ुराप्के, स्वयंसे्वक,
अ रानये इतयािी मित पाठ्वली गेली. जम्णनीत ्वंशभेि
प्रबळ होता. नहटलरने लाखो जयूंची कततल केली होती.
पर भारतात मात् प्र्मपासून ननरननरा ा रमा्णचे,
्वंशाचे आनर जातीचे लोक एकत् गुणयागोन्वंिाने राहत
आले आहेत. हे भारतीय राष्ट्र्वािाचे ्वैनशषट् आनर
मोठेपर निसून येते.
. . दसरे ा
आणि भारत १९३९ ते
१९४५ या काला्वरीत िुसरे महायुद् घडून आले.
युद्काळात भारताने उततर आनरिका, इनजप्, इराक,
इरार, ग्रीस, िेश ्व मलाया ये्ील युद्ात सहभाग
घेतला. िुसरे महायुद् संपलयानंतर मलाया, इंडोनेनशया
आनर चीन ये्ील पुनर्णचनेचया काया्णत भारतीय सैनयाने

आपले योगिान निले. भारतीय ्वायुसेनेने आसाम आनर
िेश ये्ील लढायांमधये भाग घेतला. भारतीय नौसेनेने
अरबी समुद्र आनर बंगालचया उपसागरातील लढाईत
सक्रीय सहभाग नोंि्वला. या युद्ात इंगलंडने न्वजय
नमळ्वणयासाठी भारताचे शोरर केले. भारताचा या
युद्ाशी काहीही संबंर नसताना तयाला या युद्ात
ओढले. भारतीय भूमीचा ्वापर तयांनी स्वतःचया
स्वा्ा्णसाठी केला. युरोपातील िोसत राष्ट्रांसाठी
औद्ोनगक उतपािने, कपडे, जी्वनोपयोगी सामुग्री
पुर्वरारी ह ाची ्वसाहत महरून न टन भारताकडे बघत
होता. युद्सामुग्रीचया संिभा्णत सुरूग, ररगाडे, जहाज
िुरूसती, पोलािी नळ, रेल्वेचे रूळ ्व बांररी सानहतय,
रेल्वेचे डबे, लाकड, तारायंत्ांचे खांब, छोट्ा युद्नौका
्व बोटी, अ रानय, कापड, तंबू, बूट, औररे,
सफोटके, िारूगोळा इतयािी माल पाठ्वणयात येत होता.
यासाठी न नटशांनी अनेक कारखाने भारतात उभारले.
ण क ाण तरीसा री िुसऱया महायुद्ात जया
नहंिी सैननक आनर अनरकाऱयांनी न्वलक्षर शौय्ण
गाज्वले तयांना तया काळातील शौया्णचे स्व च् पिक
शवहकटोररया क्रॉस िेणयात आले होते. अशा ३१
सैननक ्व अनरकाऱयांना शवहकटोररया क्रॉस िेणयात
आले. यात महाराष्ट्रातील नाईक यश्वंत घाडगे
पाच्वी मराठा लाइट इनफटट्री , सैननक नामिे्वरा्व
जार्व पाच्वी मराठा लाइट इनफटट्री या िोघांचा
समा्वेश होता.
.
ा ां े भारता ररी प रिा
युद्काळात इंगलंडला मनुषयबळाची ्व पैशांची
गरज ननमा्णर झाली. तयासाठी सरकारने भारतातही लषकर
भरती सुरू केली. प्रसंगी सैनयभरतीची सक्ती केली. पैसा
उभारता या्वा महरून भारतीय जनते्वर जािा कर लािले.
वयापार ्व उद्ोगरंद्ा्वरील करांत मोठ्या प्रमारात
्वाढ केली. युद्काळात जी्वना्व्यक ्वसतूंचया नकमती
भरमसाट ्वाढलया. ्वाढलेलया महागाईबरोबरच या
काळात औद्ोनगक मंिीमुळे बेकारीचे संकटही
भारतीयांपुढे उभे रानहले.
या पररशस्तीला न नटशांची शोरक सतता काररीभूत

आहे याची भारतीयांना जारी्व झाली. कामगार, शेतकरी
्व मधयम्वगणीय हे सगळेच न नटश सततेचया न्वरोरात
राष्ट्रीय चळ्वळीत मोठ्या सं येने सामील झाले.
सपटेंबर १९३९ मधये युरोपात िुसरे महायुद्
भडकले. इंगलंड ्व रिानस यांचयान्वरुद् जम्णनी ्व इटली
असे युद्ाचे प्रारंभीचे स्वरूप होते. जम्णनीन्वरुद् इंगलंडने
युद् पुकारताच भारतही इंगलंडचया बाजूने युद्ात
सामील झालयाची घोररा तया ्वेळचे वहाईसरॉय लॉड्ण
नलननल्गो यांनी केली.
वहाईसरॉयचया या घोररेचा राष्ट्रीय सभेने ननरेर
केला. जम्णनीतील ्व इटलीतील आक्रमक कुमशाही
न्वचारप्ररालींना जसा राष्ट्रीय सभेचा प्रखर न्वरोर होता
तसाच तो इंगलंडचया साम्ाजय्वािाला ्व ्वसाहत्वािालाही
होता. युरोपात लोकशाहीचे रक्षर करणयासाठी आपर
जम्णनी ्व इटलीन्वरुद् लढत आहोत असा इंगलंडचा
िा्वा होता. तो खरा असेल तर इंगलंडने भारताला
तातकाळ स्वातंत्य द्ा्वे अशी मागरी राष्ट्रीय सभेने
केली. स्वतंत् भारत जम्णनीन्वरुद् इंगलंडला युद्ात मित
करील असे आ््वासनही राष्ट्रीय सभेने निले. भारतात
इंगलंडचे साम्ाजय्वािी शासन कायम राहरार असेल तर
इंगलंडचया युद्काया्णला भारत मित कररार नाही असे
राष्ट्रीय सभेने घोनरत केले. महायुद् सुरू असेपयांत
भारतासंबंरी कोरताही ननर्णय इंगलंडचे सरकार घेरार
नाही असे नलननल्गो यांनी जाहीर केले. तेवहा
इंगलंडचया युद्काया्णत सहभागी वहायचे नाही असा
ननर्णय राष्ट्रीय सभेने घेतला.
याच सुमारास भारताचया पू्व्ण सीमेनजीक हजारो
भारतीय सैननक न नटशांन्वरुद् युद् करणयास उभे
ठाकले. हे आझाि नहंि फौजेचे सैननक होते. नेताजी
सुभारचंद्र बोस हे तयांचे नेते होते. इंगलंड महायुद्ात
गुंतलेले असताना भारतात प्रखर जनआंिोलन सुरू करा्वे
्व भारताला स्वतंत् करणयासाठी, गरज भासली तर
इंगलंडचया शत्ूचीही मित या्वी असे तयांचे मत होते.
आझाि नहंि सेना आपलया धयेयप्राप्ीसाठी अन्वरत
झुंजली. अशा पद्तीने आझाि नहंि सेनेने भारतीय
स्वातंत्यलढात आपले योगिान निले.
१९४५ सालचया ऑगसट मनहनयात िुसरे महायुद्
्ांबले. तयात इंगलंडला न्वजय नमळाला खरा, परंतु
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युद्ामुळे इंगलंडची आन््णक हानी ्व मनुषय हानी फार
मोठ्या प्रमारा्वर झाली. तयामुळे इंगलंडची शक्ती कमी
झाली. तशातच भारतीय जनता अानर भारतीय सैननक
यांचया्वरील न नटश सततेचा िरारा नाहीसा झालयाची
जारी्व न नटश राजयकतयाांना झालयामुळे भारतातून
काढता पाय घेणयाचा ननर्णय इंगलंडने घेतला.
िोन महायुद्ांमुळे मोठ्या प्रमारा्वर जीन्वत ्व
न्वततहानी झाली. यामुळे जागनतक शांतता प्रस्ानपत

करणयासाठी एक यंत्रा ननमा्णर केली पानहजे या
जारी्वेतून पनहलया महायुद्ानंतर राष्ट्रसंघ आनर िुसऱया
महायुद्ानंतर ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची
स्ापना करणयात आली. या संघटनेचया काया्णत भारताने
आपले भरी्व योगिान निलेले आहे.
पुढील पाठात आपर आनशया आनर आनरिका
खंडातील नन्व्णसाहतीकरराची मानहती घेरार आहोत.

ण क ाण तरीसा री
. ारकाना क िरीस
डॉ.कोटरीस
यांचा
जनम
१०
ऑकटोबर १९१० रोजी
सोलापूर ये्े झाला.
िुसऱया महायुद्ाचया
काळात चीनचया जखमी
सैननकांची से्वा करणयाचे
काम तयांनी केले.
. ारकाना क िरीस
१९३७ मधये जपानने
चीन्वर आक्रमर केले तेवहा नचनी सरकारचया
मागरीप्रमारे पंनडत ज्वाहरलाल नेहरू यांनी जखमी
नचनी सैननकांची से्वा करणयासाठी पाच डॉकटर

चीनला पाठ्वले. तयात डॉ.द्ारकाना् कोटरीस
मु य होते. तयांनी पाच ्वर नचनी सैननकांची
िेखभाल केली. डॉ.कोटरीस यांचे
ेगचया
सा्ीत ९ नडसेंबर १९४२ रोजी ननरन झाले.
डॉ.कोटरीस यांचा तयाग ्व समप्णर ्वृततींनी भारत
्व चीन या िेशांत मैत्ीपूर्ण संबंर प्रस्ानपत केले.
प्रनसद् नचत्पटननमा्णते वही.शांताराम यांनी ‘डॉ.
कोटरीस की अमर कहानी’ हा नचत्पट ननमा्णर
करून कोटरीसांची समृती नचरस्ायी केली आहे.
डॉ.कोटरीसांचे सोलापूर ये्ील घर ‘समारक’
महरून घोनरत केले आहे. ते्े डॉ.कोटरीस
यांचयाशी संबंनरत गोष्ींचे संग्रहालय आहे.

ण क ाण तरीसा री िुसऱया महायुद्ाचया
काळात १७ इनफटट्री नडशवहजन अंतग्णत सम
हरमुसजी रिामजी जमशेटजी मारकेशा यांना
िेशात जपानी सैनयाचे ह े रोखणयासाठी
पाठ्वणयात आले होते. सम मारकेशा हे प्रभारी
कमांडर होते. तयांचया नेतृत्वाखालील सैनयाने
नसतांग न ज्वर ह ा केला. हे महत््वाचे ठारे
नजंकरे गरजेचे होते. सम मारकेशा यांचया्वर शत्ू
तुटून पडला. जपानयांचया मनशनगनमरून झालेलया
गोळीबारात मारकेशा यांचया अंगात नऊ गो ा

घुसलया. मारकेशा यांचया अतुलनीय शौया्णब ल
तयांचे अनभनंिन करणयासाठी तयांचे ्वररष्
कमांनडंग ऑनफसर मेजर जनरल डी.टी.को्वान हे
स्वतः आले होते. तयांनी स्वतःचया छाती्वरील
‘नमनलटरी क्रॉस’ हे पिक मारकेशा यांचया
छाती्वर ला्वले. हे पिक फक्त नज्वंत सैननकांनाच
निले जाते. मारकेशा यांना ि्वाखानयात नेणयात
आले. पुढे ते स्वतंत् भारतातील पनहले ‘फीलड
माश्णल’ झाले.

64

y

प्र.
.

२.

णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि
ण ाने प ा ण ा.
सरट्र्याने सडब्ट्याडव
्ु पुकयारले ्तेविया
देश सडब्ट्याच्या ्द्तीलया ियावन गेलया.
अ ि््टनी
ब अ्ेररकया
क िंगेरी
ि रडश्या
अ्ेररकने
्या शिरयावर पडिलया
अणुब ब रयाकलया.
अ नयागयासयाक
ब डिरोडश्या
क पल्टियाब्टर
ि सरडलन याि

ब प री सं ा री ब
द त क न ण ा.
.
२.
.
.
प्र.

अ्ेररकया
इं लंि
ि््टनी
इरली

-

ातरी

क री

री

ब
वुिट्रो डवलसन
डव सरन चडच्टल
डिरलर
डलनडल गो

णत ाणसक ण काि,
री,
ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
. पडिल्या ्िया्ु या्तील इं लंि, या स, रडश्या
्या रयाष्ट्रयांचया गर २. पडिल्या ्िया्ु या्तील ि््टनी,
सरट्र्या,

y

ा ा

JJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJ
्तुकस यान, बलगेरर्या ्या रयाष्ट्रयांचया गर -

प्र.

रीपा ण ा.
१. राष्ट्रसंघ
२. डॉ.कोटरीस

प्र. प री ण ाने सकारि प करा.
. भयार्तयालया दो िी ्िया्ु यां्ध्े सिभयागी वियावे
लयागले.
२. इं लंिने भयार्तया्तन कया ्तया पया् े ्याचया डनण्ट्
े्तलया.
प्र.

प

ा री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
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. जग : निवमिसाह्तीकरण
. णन सा तरीकरि
. णन सा तरीकरि

आणश ा
आण का

या पाठात आनशया आनर आनरिका खंडातील
नन्व्णसाहतीकरराचा आढा्वा आपरास यायचा आहे.
नन्व्णसाहतीकरराची प्रनक्रया आपर काही उिाहररांचया
आरारे समजून घेऊ.
. णन सा तरीकरि आणश ा
न्वसावया शतकाचया पू्वा्णरा्णत नन्व्णसाहतीकरर
प्रनक्रयेने ्वेग घेतला. युरोपीय राषटट्रांचे आपआपसांतील
संघर्ण, पनहले ्व िुसरे महायुद् आनर ्वसाहतींमरील
्वसाहत्वािन्वरोरी चळ्वळी यांमुळे नन्व्णसाहतीकरराला
चालना नमळाली. ्वसाहत्वािाचया माधयमातून
्वसाहतींचया शोरराचे सम््णन कररे ्वैचाररकदृषट्ा
युरोपला शकय नवहते. इंगलंडला अमेररकेची मित
घेणया्वाचून पया्णय नवहता. महातमा गांरी यांचया
नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्याची चळ्वळ कळसाला
पोहोचली होती. यामुळे इंगलंडला ्वासत्वाची जारी्व
झाली. यातूनच पुढे पनहलया महायुद्ानंतर काही
ण क ाण तरीसा री
नन्व्णसाहतीकररास
चालना नमळणयास अटलांनटक सनि काररीभूत
आहे. जगाची रचना कशी असा्वी या संिभा्णत
िुसऱया महायुद्ानंतर अमेररकेचे अधयक्ष रिकलीन
रूझ्वेलट आनर न टनचे प्ररानमंत्ी न्वनसटन चनच्णल
यांनी जी घोररा केली नतला ‘अटलांनटक सनि’
असे महरतात. ‘इंगलंड-अमेररकािी िोसत राषटट्रांना
कोराचेही राजय लुबाडायचे नाही, युद्ोततर काळात
होरारे
राजकीय
्व
भौगोनलक फरक स्ाननक
लोकांचया
इचछेनुसारच
करणयात येतील ्व जगातील
स्व्ण लोकांना स्वयंननर्णयाचा
हकक राहील’ असे या
घोररेत महटले होते.
ण
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न ण

ािन ा.
अटलांनटक सनिीमरील तरतुिींची मानहती
आंतरजालाचया मितीने नमळ्वा. ्वगा्णत याबाबत
चचा्ण करा.
्वसाहतींना अंतग्णत स्वायततता िेणयाची प्रनक्रया सुरू
झाली.
पनहलया महायुद्ात जम्णनी ्व तुकसतान या राष्ट्रांचा
पराभ्व झाला. या राष्ट्रांचया ्वच्णस्वाखाली असराऱया
्वसाहतींचया शासनवय्वस्ेसाठी राष्ट्रसंघाने न्व््वसत
पद्ती आरली. इंगलंड ्व रिानस या राष्ट्रांना न्व््वसत
महरून काय्ण करणयास सांनगतले. भारतापाठोपाठ सायप्रस,
मालटा हे िेश स्वतंत् झाले. १९७१ मधये न टनने
इरारचया आखातातून सैनय काढून घेतले. पुढे
नसंगापूरमरून इंगलंड बाहेर पडले. रिरेंच प्रभुत्वाखालील
इंडोचायना, मोरोकको, ट्ुनननशया, अलजेररया स्वतंत्
झाले. न्वसावया शतकाचया अखेरीपयांत िनक्षर आनरिका
स्वतंत् झाला. ्वसाहत्वाि संपुष्ात येऊन हळूहळू
नन्व्णसाहतीकरर घडून आले. हे घडून येणयास संयुकत
राषटट्रे ही संघटना काररीभूत ठरली.
ा दरी
मालिी्वमधये १५०७ मधये पोतु्णनगजांनी
प्र्वेश केला. तेवहापासून मालिी्व गोवयातील पोतु्णनगजांकडे
खंडरी पाठ्वू लागले. १५७३ मधये पोतु्णनगजांची सतता
मलबार ये्ील मुहममि ठाकुरूफानु अल आझम याने
संपुष्ात आरली. तो सुलतान झालया्वर तयाने डचांशी
करार करून या बेटांची जबाबिारी तयांचयाकडे सोप्वली.
तेवहापासून मालिी्वचा सुलतान डचांची सतता असराऱया
श्ीलंकेकडे नसलोन खंडरी पाठ्वू लागला. तयानंतर
हा प्रिेश न नटशांनी ताबयात घेतला. न नटशांनी ये्े
ह्वाई तळ आनर रेनडओ करेंद्र उभारले. न नटशांनी
भातशेती करणयासाठी भारतातील मजूर ते्े नेले होते.
२६ जुलै १९६५ रोजी कोलंबो ये्े झालेलया करारानुसार
मालिी्वला स्वातंत्य नमळाले.
श्री ंका
न नटशांनी श्ीलंका नसलोन ये्े
१७९८ ते १९४८ पयांत राजय केले. डच आनर पोतु्णगीज

यांचा पराभ्व करून न नटशांनी श्ीलंका ताबयात घेतले.
न नटश सततेन्वरोरात श्ीलंकेमधये उठा्व झाले. श्ीलंकेमधये
कॉफी लाग्वडीचया क्षेत्ात काम करणयासाठी न नटशांनी
अनेक तनमळ मजूर िनक्षर भारतातून नेले. कॉफी, चहा,
रबर आनर नारळ यांचया उतपािन ्व न्वक्रीत न नटशांनी
वयापारी ्वच्णस्व नमळ्वले. न नटशांनी कोलंबो हे जागनतक
बंिर महरून ना्वारूपास आरले. श्ीलंकेत न नटशांनी
महान्वद्ालये, न्वद्ापीठे स्ापन केली आनर बौद्
रमा्णचया अभयासाला प्रोतसाहन निले. १९४८ मधये
श्ीलंका हा िेश न नटश ्वच्णस्वातून पूर्णपरे मुक्त झाला.
ान ार
देश इ.स.१५९९ मधये पोतु्णनगजांनी
मयानमारचया राजाचा पराभ्व केला. या पराभ्वामुळे
पोतु्णनगजांना मयानमारमधये प्र्वेश कररे सोपे झाले.
इ.स.१६११ मधये मयानमारमरील न्वन्वर राजघराणयांनी
एकत् येऊन पोतु्णनगजांचा पराभ्व केला आनर िेशाचे
एकत्ीकरर केले. पुढे तयांनी न्वसतार्वािाचा आश्य
घेऊन मनरपूर अानर आसामचया भागा्वर ताबा
नमळ्वला. न नटशांचया अंमलाखालील प्रिेशास रोका
उतप झालयामुळे न नटश आनर मयानमार यांचयात तीन
युद्े झाली. १८२६ चया पनहलया युद्ात न नटशांनी
मयानमारचा पराभ्व करून आसाम, मनरपूर ही राजये
नजंकन घेतली. तसेच िुसऱया युद्ातही तयांनी मयानमारचा
पराभ्व केला. याच िरमयान रिानसने मयानमारमरील
‘अपपर बमा्ण’ या भागाचा ताबा घेतला. नतसऱया युद्ात
इंगलंडने मंडाले या भागाचा ताबा घेतला. पुढे न नटशांनी
संपूर्ण मयानमार आपलया ्वच्णस्वाखाली आरले.
न नटशांनी मयानमार न नटश भारताचा एक प्रांत
महरून भारतात समान्वष् केला. तयानंतर १९३५ चया
कायद्ानुसार
िेश मयानमार भारतापासून ्वेगळा
करणयात आला. न नटशांनी मयानमारला स्वयंशासनाची
मुभा निली. १९३७ नंतर आँग सन यांचया नेतृत्वाखाली
बमणी लोकांनी ‘बमा्ण इंनडपेनडनस आमणी’ ही संघटना
उभारली. तयांनी िुसऱया महायुद्काळात जपानला
सहकाय्ण केले. मयानमारमधये न नटशांची पीछेहाट होऊ
लागली. १९४५ मधये न नटशांनी अमेररकेचया सहकाया्णने
मयानमारमधये पुनहा सतता मजबूत केली. िेश सांभाळायचा
असलयास लोकमताकडे िुल्णक्ष करून चालरार नाही हे
लक्षात घेऊन न नटशांनी आँग सन यांना उपाधयक्ष केले.

४ जाने्वारी १९४८ रोजी न नटशांनी मयानमारला स्वातंत्य
निले.
. णन सा तरीकरि आण का
१९५० ते १९६५ या १५ ्वराांचया अ्वरीत
आनरिकेतील ्वसाहतींनी परकीय ्वसाहत्वाद्ांचे ्वच्णस्व
झुगारून टाकले. युरोपीय ्वसाहत्वािी राष्ट्रांनी लािलेली
नशक्षरपद्ती परकीय होती. याच नशक्षरपद्तीतून
नशकन तयार झालेले नेते ्वसाहतींना लाभले. या नशक्षर
पद्तीमुळे अमेररकन स्वातंत्यलढा, रिरेंच राजयक्रांती,
राष्ट्र्वाि यांचे ज्ान आनरिकेतील लाेकांना झाले होते.
तयातूनच राष्ट्रीयत्वाची भा्वना आनरिकेतील िेशांमधये
ननमा्णर झाली.
िुसऱया महायुद्ानंतर आनरिकेतील राष्ट्र्वािाला
अनरकच चालना नमळाली. इंगलंड ्व रिानसने आनरिकन
्वसाहतींना हळूहळू काही अनरकार द्ायला सुरु्वात
केली. तयातून स्वातंत्याची चळ्वळ अनरकच ती होत
गेली.
बां ं प र द भारताने १९४७ मधये पनहली
आनशयाई परररि घेतली. तया परररिेत आनशयातील २५
राष्ट्रांचे प्रनतननरी सहभागी झाले होते. या परररिेत
झालेलया चचतून आनशयाई प्रािेनशकता्वािाची संकलपना
आकाराला आली. आनशयातील जनतेचे प्र्न,
आनशयाचया सामानजक, आन््णक आनर सांसकृनतक
समसयांकडे लक्ष ्वेररे ्व परसपर सहकाया्ण्वर भर
िेणयासंबंरी न्वचार-न्वननमय झाला. या पा््व्णभूमी्वर
१९५५ मधये इंडोनेनशयात बांडंग ये्े पनहली आनशयाई
्व आनरिकन राष्ट्रांची परररि भरली. या परररिेत
आरिो-आनशयाई जनतेचया प्र्नांची चचा्ण, जागनतक
शांततेस प्रारानय आनर सहकाया्ण्वर भर िेणयाचे ठरले.
ाण क
क पना
आनरिकी ऐकयाचा
न्वचार प्र्म एच. एस. न्वलयमस याने मांडला. तयाने
लंडनमधये १९०० मधये पनहली अशखल आनरिका ऐकय
परररि भर्वली. या परररिेस हजर असराऱया
डबलयू. इ. बी. द्ूब्वा या कृषर्वरणीय नेतयाने या कलपनेस
पनहलया महायुद्ानंतर चालना निली. १९१९ मधये
पररस ये्े तयाने ‘अशखल आनरिका ऐकय परररि’
भर्वली. तयाचया पुढाकाराने पुढे आरखी काही परररिा
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झालया. यातूनच आनरिका खंडात आनरिकी ऐकयाची
कलपना लोकांचया मनात रूजू लागली. या संिभा्णत
१९४५ मधये मँचेसटर ये्े परररि भरली होती. या
परररिेत आनरिकी नेतयांनी सक्रीय सहभाग घेतला.
आण का ं ातरी णन सा तरीकरि
१९१४
मधये पनहले महायुद् सुरू झाले. तेवहा लायबेररया
आनर इन्ओनपया ्वगळता संपूर्ण आनरिका खंड युरोपीय
राष्ट्रांचया सततेखाली होता. पनहलया महायुद्ािरमयान
सहभागी असलेलया राष्ट्रांचया ्वसाहती आनरिकेत
असलयाने अप्रतयक्षरीतया या ्वसाहती युद्ात ओढलया
गेलया. पनहले महायुद् सुरू होताच इंगलंड ्व रिानस
यांनी जम्णनीचया ताबयात असराऱया आनरिकन ्वसाहती
नजंकन घेणयासाठी तयांचया्वर ह े केले. महायुद्ात
जम्णनीचा पराभ्व होताच जेतया राष्ट्रांना पराभूत राष्ट्रांचया
ताबयातील ्वसाहती आपलया ताबयात घेणयाची ती
इचछा झाली.
अमेररकेचे ततकालीन अधयक्ष ्वुडट्रो न्वलसन यांनी
या प्रसंगी पुढील भूनमका मांडली. तयांचया महरणयानुसार
जेतया राष्ट्रांनी न्व््वसत या नातयाने ्वसाहती सांभाळरे
योगय होते. ्वसाहतींना स्वयंननर्णयाचा अनरकार नमळरे
आ्व्यक होते. राष्ट्रसंघाने परसपर सामंजसयाने असे
ठर्वले की १९१९ मधये
न टन, रिानस ्व बेशलजयम या
तीन राष्ट्रांनी आनरिकेमरील
जम्णन ्वसाहती आपसात
न्वभागून
यावयात. या
्वसाहतींचया राजयकारभारा्वर
िेखरेख ठे्वणयासाठी राष्ट्रसघं ाने
ण सन
११ सभासिांचे एक स्ायी
मंडळ नेमले.
१९२० मधये केप कॉलनी, नाताळ, ऑरेंज रिी
सटेट आनर टट्रानस्वाल या चार न नटश ्वसाहतींचे
एकत्ीकरर होऊन तयांचे िनक्षर आनरिका हे राजय
ननमा्णर झाले. परंतु तयांचया्वरील गोऱया लोकांचे ्वच्णस्व
संपले नवहते. िुसऱया महायुद्ाचया अगोिर इनजप्
स्वतंत् राष्ट्र झाले. तयानंतर नलनबया, ट्ुनननशया,
मोरो ो, अलजेररया आनर घाना ही राजये एकापाठोपाठ
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स्वतंत् झाली.
न्वसावया शतकाचया उततरारा्णत मधय आनरिकेतील
आयवहरी कोसट, मािागासकर, माली यांसार या एकर
१२ रिरेंच ्वसाहतीही स्वतंत् झालया. तयाचबरोबर संयुक्त
राष्ट्रांचया न्व््वसत मंडळाचया िेखरेखीखालील कमेरून,
सोमानलया इतयािी ्वसाहती तसेच न्वन्वर युरोपीय
राष्ट्रांचया ्वच्णस्वाखालील इतर ्वसाहतीही स्वतंत् झालया.
या सग ा राष्ट्रांपैकी अलजेररयाला मात् कड्वा
संघर्ण करा्वा लागला. १९६२ मधये सा्व्णमताचया
आरारा्वर अलजेररयाला स्वातंत्य नमळाले. टांगाननका ्व
झांजीबार यांचे ‘टांझाननया संयुक्त प्रजासतताक’ या
ना्वाने एनप्रल १९६४ मधये एकत्ीकरर झाले.
िुसऱया महायुद्ाचया अगोिरचया काळात इटलीने
इन्ओनपया, नलनबया नजंकले आनर हा प्रिेश स्वतःचया
साम्ाजयाला जोडला. मुसोनलनी या इटलीचया कमशहाने
नलनबया ्व इन्ओनपया या प्रिेशातून इनजप् ्व न नटश
्वसाहतीं्वर ह ा केला होता.
िुसऱया महायुद्ात आनरिकेतील युद्क्षेत्ाचा
न्वसतार उततरेत मोरो ो ्व नलनबयापासून पू्वस
इन्ओनपया ्व सोमालीलँड पयांत होता. इटलीमुळे आनर
जम्णन सेनापती रोमेल याचया चढाईमुळे न नटशांचया
आनरिकेतील साम्ाजयास रोका ननमा्णर झाला. या्वेळी
न नटश सैनयात सामील असराऱया भारतीय सैननकांनी
पराक्रमाची श््ण केली. आनरिकेत न नटश सैनयाने इटली
्व जम्णनीचया संयुक्त फौजांना मागे हट्वले. १९४५ मधये
महायुद् संपताच जम्णनी-इटलीस आनरिकेतील आपलया
्वसाहती गम्वावया लागलया.
ा करा.
आनशया आनर आनरिका खंडात न नटशांचया
्वसाहती कोठे होतया याची यािी करा ्व तया ्वसाहती
केवहा ्व कशा स्वतंत् झालया याबाबत गटचचा्ण करा.
िुसरे महायुद् संपताच नन्व्णसाहतीकररास अनरकच
्वेग आला. आनशया-आनरिका खंडात स्वातंत्य
चळ्वळींचे ्वारे ्वेगाने ्वा लागले. या खंडांमधये

y

जागरूकता ्वाढली. कालौघात या िोनही खंडातील
अनेक िेश स्वतंत् झाले. या राष्ट्रांकडे अमेररका-रनशया
यांचे लक्ष होतेच. या नवयाने स्वतंत् झालेलया राष्ट्रांना
आपलया गटात सामील करून घेणयाची सपरा्ण
महासततांमधये सुरू झाली.

१.

२.

३.

णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि
ण ाने प ा ण ा.
्व तुकसतान या
पनहलया महायुद्ात
राष्ट्रांचा पराभ्व झाला.
अ अमेररका
ब रिानस
क इंगलंड
ड जम्णनी
भारतापासून ्वेगळा

१९३५ मधये
करणयात आला.
अ मयानमार
क मालिी्व

ब श्ीलंका
ड इरार

१९४७ मधये पनहली
गेली.
अ ऐकय
क अटलांनटक

ब प री सं ा री ब
द त क न ण ा.
१.
२.

बांडंग
पररस

-

३.

लंडन

-

४.

मँचेसटर

-

परररि भर्वली
ब आनशयाई
ड मँचेसटर
ातरी

क री

री

ब
बांडंग परररि
१९१९ मरील पनहली अशखल
आनरिका ऐकय परररि
१९०० मरील अशखल
आनरिका ऐकय परररि
आनशयाई ऐकय परररि

y

ा ा

JJJJJJJJJJJJ
प्र.

पुढील पाठात आपर जागनतक महायुद्े आनर
भारत यान्वरयी मानहती घेरार आहोत.

JJJJJJJJJJJJ

प्र. णद े ा कारिांपक
कारि णन न ण ान
पि करा.
१. िुसऱया महायुद्काळात आनरिकेतील स्वातंत्य
चळ्वळ अनरक ती झाली. कारर अ आनरिकेतील ्वसाहतींनी परकीयांचे ्वच्णस्व
झुगारून टाकले.
ब आनरिकेत पा्चातय नशक्षरपद्ती होती.
क िुसऱया महायुद्काळात इंग्रज ्व रिरेंचांनी
्वसाहतींना काही अनरकार द्ायला
सुरु्वात केली.
ड पा्चातय िेश िुसऱया महायुद्ात गुंतले.
प्र.

रीपा ण ा.
१. बांडंग परररि
२. आनरिकी ऐकय कलपना

प्र.

प री ण ाने सकारि प करा.
१. न नटश आनर
िेश यांचयात तीन युद्े
झाली.
२. िुसरे महायुद् संपताच नन्व्णसाहतीकररास
अनरकच ्वेग आला.

प

आंतरजालाचया इंटरनेट साहाययाने आनशया आनर
आनरिका या खंडातील रिरेंच ्वसाहतींन्वरयी मानहती
नमळ्वा.

fff
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१०. शी्त्यु
१०.१
१०.२
१०.
१०.४
१०.
१०.

शी्त्यु
्या ्या
िाटो,
ुस, सी टो, सटो, व सामि करार
अनल ्तावाद- ार्ताची नमका
वसाह्तवाद नवरोधा्तील ार्ताची नमका
साक
राष्ट्रकल (क मिवे थ)

या पाठात आपर ‘शीतयुद्’ ही संकलपना समजून
घेरार आहेत.
. शरीत
ा ा
िुसऱया महायुद्ानंतर एका बाजूला भांड्वलशाही
राषटट्रे ्व िुसऱया बाजूला कमयुननसट राषटट्रे यांचयात सतता
्व प्रभा्व यासाठी जो संघर्ण सुरू झाला तयाला
‘शीतयुद्’ महरतात.
िुसऱया महायुद्ाचया काळात ्वॉलटर नलपमन या
्वृततपत्ात लेखन करराऱया सतंभलेखकाने स्व्णप्र्म
‘कोलड्वॉर’ शीतयुद् हा शबिप्रयोग ्वापरला.
कोलड्वॉर संकलपनेत पुढील घटकांचा समा्वेश आहे.

शी्त्यु

१
२
३
४

प्रतयक्ष युद्ाचा अभा्व
ती शसत्सपरा्ण
आक्रमक राजनीनत
आंतरराष्ट्रीय पातळी्वर
परसपर अन्व््वास
५ राजकीय ्व आन््णक िबा्व
६ तत््व प्ररालींचा संघर्ण

शरीत ा री पा भ री शीतयुद् घडून येणयास
िुसरे महायुद् काररीभूत ठरले. इंगलंड ्व रिानस यांचे
महत््व कमी झाले. या महायुद्ािरमयान सोशवहएट
रनशयाचया सैनयाने पू्व्ण युरोप तर अमेररका, रिानस आनर
इंगलंड यांनी पश्चम युरोप्वर प्रभुत्व नमळ्वले. यामुळे
युद् संपलया्वर युरोपचे पू्व्ण आनर पश्चम असे
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न्वभाजन घडून आले. सोशवहएट रनशयाचया प्रभा्वाखाली
असलेलया पू्व्ण युरोपीय राषटट्रानं ी सामय्वािी न्वचारप्ररालीचा
स्वीकार केला. अमेररकेचया प्रभा्वाखाली असराऱया
पश्चम युरोपीय राषटट्रांनी भांड्वलशाही वय्वस्ा मानय
केली. यातून शीतयुद् आकाराला आले.

माही्त

हे का ्तु हांला

सामय्वािी न्वचारसररीचया प्रभा्वाखालील
पू्व्ण युरोप आनर लोकशाहीचा पुरसकार कररारा
पश्चम युरोप यांचया न्वभाजनाला उ ेशून
इंगलंडचे प्ररानमंत्ी सर न्वनसटन चनच्णल यांनी
‘पोलािी पडिा’ ही संज्ा ्वापरली.

े क न प ा.
संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेची मानहती आंतरजालाचया
मितीने गोळा करा. न्वद्ारयाांचे गट पाडून संयुक्त
राष्ट्रसंघटनेचया न्वन्वर शाखांची मानहती एकत् करा.
शरीत ा री ा ा
िुसरे महायुद् संपलया्वर
अमेररकेने ‘माश्णल न’ची योजना आखून युरोपीय
राष्ट्रांना सामय्वािापासून रोखणयासाठी आन््णक मित सुरू
केली. याचया न्वरोरात रनशयाने आनशया ्व आनरिकेतील
स्वातंत्य चळ्वळींना प्रोतसाहन निले. अमेररका आनर
सोशवहएट रनशया यांचयात युरोपचया पू्व्ण आनर पश्चम
न्वभागरीने तरा्व ननमा्णर झाला. या िोन राष्ट्रांमधये
प्रतयक्ष समोरासमोर युद् झाले नाही. जग नतसऱया
महायुद्ाचया उंबरठ्यापयांत पोहचले आहे अशी
पररशस्ती ननमा्णर झाली. परंतु, उभयपक्षी सामंजसयाचे
रोरर अ्वलंबले गेले. िोनही राष्ट्रे कायम युद्ाचया
तयारीत, िोनही राष्ट्रांमधये तरा्व मात् प्रतयक्ष युद् नाही

या पररशस्तीला ढोबळमानाने शीतयुद् महटले जाते.
िुसरे महायुद् संपलयानंतर युरोपची न्वभागरी
राजकीय, आन््णक, लषकरी या मुि्द्ांचया आरारे
झाली. परंतु न्वचारप्ररालीचा स्वीकार हा महत््वाचा
मु ा शीतयुद्ामागे होता.
सामय्वािी सोशवहएट रनशयाचया न्वचारसररीत
उतप ाचया ोतांची सरकारी मालकी हा मधय्वतणी न्वचार
आहे तर अमेररकेचया भांड्वलशाही न्वचारसररीत
उतप ाचया ोतांचया खासगी मालकीचा न्वचार मधय्वतणी
आहे.
शीतयुद्ाची वयाप्ी युरोपपुरती मया्णनित न राहता
ती आनशया खंडातही पसरली. न्वसावया शतकाचया
पू्वा्णरा्णत िोन महत््वाचया घटना घडलया. यात सोशवहएट
रनशया आनर चीन यांचयातील लषकरी करार आनर
उततर आनर िनक्षर कोररया यांचयातील संघर्ण या
महत््वाचया घटना होत.
सोशवहएट रनशयाचे प्रमुख जोसेफ सटनलन यांचया
काळात शीतयुद् सुरू झाले. तयांचयानंतर सोशवहएट
रनशयाचे प्रमुखपिी नननकता क्रु्चेवह आले. आशण्वक
युद्ाची संहारकता काय असू शकते याची तयांना
कलपना असलयामुळे तयांनी सोशवहएट रनशयाची
भूतकाळातील भूनमका बिलून ्वासत्व्वािी रोरर
स्वीकारले. तयांनी सोशवहएट रनशया आनर अमेररका
यांचया शांततामय सहजी्वना्वर भर निला. या रोररातूनच
या िोनही राष्ट्रांचया प्रमुखांची भेट घडून आली.
स च्
रणश ा
पू्व्ण जम्णनी, पोलंड,
चेकोसलावहानकया, हंगेरी,
रूमाननया,
बलगेररया,
अलबाननया
न्वचारप्रराली : सामय्वािी

े रका
नेिरलँड,
डेनमाक,
बेनलजयम,
पश्चम
जम्णनी, रिानस, इटली,
सपेन, ग्रीस, ग्रेट न टन
भांड्वलशाही

अ््णवय्वस्ा : सरकारी मु यतः खासगी मालकी
मालकी
सुरक्षा गट ः ्वॉसा्ण करार नाटो, ॲनझुस, सीएटो,
१९५० सोशवहएट रनशया ्व सेंटो
चीन यांचयात करार

१९५९ मधये कमप डेशवहड ये्े अमेररकेचे राष्ट्राधयक्ष
आयसेनहॉ्वर आनर सोशवहएट रनशयाचे नननकता क्रु्चेवह
यांची भेट घडून आली.
१९६१ मधये सोशवहएट रनशयाने बनल्णनची नभंत
उभारली. यामुळे पश्चम बनल्णन आनर पू्व्ण बनल्णन
यांचयातील संबंर संपला. या घटनेतून युरोपात तरा्व
्वाढला. १९६२ मधये शीतयुद्ाचया तरा्वाचे करेंद्र
कयूबा ठरला. कयूबा िेशातील क्षेपरासत् पेचप्रसंगामुळे
अमेररका आनर रनशया यांचयात तरा्व ्वाढला. हा
तरा्व कमी करणयासाठी उभयपक्षी करार, तातकाळ
िूरध्वनी्वर सं्वाि सारणयासाठी हॉटलाईन इतयािी उपाय
योजले गेले. १९७२ मधये अमेररकेचे राषटट्राधयक्ष ररचड्ण
ननकसन आनर सोशवहएट रनशयाचे नेते ेझनेवह मॉसको
ये्े भेटले. या िोन राषटट्रांचया नशखर परररिेत आशण्वक
क्षेपरासत्ांचया सं ये्वर मया्णिा आरणया्वर एकमत झाले.
उभय िेशांमरील तरा्व कमी होणयास या परररिेने
सुरू्वात झाली. या तारतरा्व कमी करणयाचया प्रनक्रयेस
‘िेतांत’ महरतात. पुढे अमेररकन अधयक्षांनी चीनला भेट
िेऊन सामय्वािी चीनचया शासनाला मानयता निली.
संयुक्त राष्ट्रांचया सुरक्षा सनमतीमधये वहेटोचा ्वापर
करून नमत् राष्ट्रांची बाजू घेरे, न्वन्वर लषकरी करार,
आन््णक िे्वार-घे्वार, वयापारी स्वलती, नमत् राष्ट्रांचा
िजा्ण िेरे या माधयमातून या िोनही सततांनी जगभर
गटबाजीला प्रोतसाहन निले. िोन न्वचाररारांमरील फरक,
एकमेकांची भीती, अन्व््वासाचे ्वाता्वरर, सामय्वाि
न्वरुद् भांड्वलशाही, गैरसमज िूर करराऱया यंत्रेचा
अभा्व, एकमेकांना समजून घेणयाचया ्वृततीचा अभा्व
यांमुळे शीतयुद् अनरकच रगरगत रानहले.
देतांत प
अमेररका आनर सोशवहएट रनशयाने
िेतांत प्रनक्रया चालू ठे्वणयाची भूनमका घेतली. यातूनच
१९७३ मधये रिानसची राजरानी पररस ये्े झालेलया
परररिेत शवहएतनाम युद् समाप् करणयाचे प्रयतन जोरात
सुरू झाले. १९७५ चया हेलनसंकी परररिेने शांततेची
चचा्ण अनरकच पुढे नेली. या परररिेस अमेररका आनर
सोशवहएट रनशया या प्रमुख राष्ट्रांबरोबरच युरोपातील ३५
राष्ट्रे सहभागी झाली. पू्व्ण आनर पश्चम युरोनपयन
िेशांमरील तरा्व कमी करणयासाठी ही परररि आयोनजत
करणयात आली होती. १९७८ चया कमप डेशवहड परररिेने
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इ ायल आनर अरब यांचयातील ्वाि सोड्वणयाचया
प्रयतनां्वर भर िेणयात आला.
१९७९ या्वरणी इरारमधये राजकीय क्रांती झाली.
इरारचया ‘शाह’ची हकालप ी होऊन आयातो ा
खोमेनी यांची सतता इरारमधये आली. इरारने
अमेररकेबरोबरचे राजनैनतक संबंर संप्वून सेंटो कराराचा
तयाग केला. सोशवहएट रनशयाने अफगानरसतानमधये
कारमाल यांचया नेतृत्वाखाली १९७९ मधये समाज्वािी
सरकार स्ापले.
सोशवहएट रनशया आनर अमेररका यांचयामधये
अंतराळयान आनर अण्वसत्ांचया क्षेत्ांतील सपरा्ण
प्र्मपासूनच होती. पुढे लांब पललयाची क्षेपरासत्े िोनही
िेशांनी न्वकनसत केली. तयानंतर अण्वसत्ांची सं या ्व
ती ता कमी करणयासाठी तयांचयामधये करारही झाले.
खेळांचया माधयमातून राजकारर करणयाचा प्रयतन
झाला. सोशवहएट रनशयाचया अफगानरसतानमरील
हसतक्षेपामुळे अमेररकेने मॉसको ये्ील ऑनलंनपक्वर
बनहषकार टाकला.
नतसरे महायुद् केवहाही होऊ शकते याची जारी्व
अमेररका ्व सोशवहएट रनशया या िेशांना होती. ते
टाळणयासाठी उभयपक्षींनी आशण्वक क्षेपरासत्ांचया
्वापरा्वर मया्णिा घालरारा करार केला.
बा े ां ा का ं १९८५ मधये गोबा्णचेवह
कमयुननसट पक्षाचे सरनचटरीस झाले आनर सोशवहएट
रनशयाचे नेतृत्व तयांचयाकडे आले. गोबा्णचेवह यांचया
काळात शीतयुद्ाची अखेर झाली. तयांनी ‘पेरेसत्ॉइका’
आनर ‘गलासनोसत’चया माधयमातून रनशयात बिल घड्वून
आरले. पेरेसत्ॉइका महरजे पुनर्णचना आनर गलासनोसत
महरजे खुलेपरा. या काळात रनशयातील अ््णवय्वस्ा
डबघाईला आली होती. गोबा्णचेवह यांनी राजकीय ्व
आन््णक वय्वस्ेची पुनर्णचना
करणयाचा प्रयतन केला. मुकत
नन्वडरुकांचा पुरसकार केला.
सामय्वािी पक्षाची मकतेिारी
संपुषटात आरणयाचे प्रयतन केले.
अ््णवय्वस्े्वरील करेंनद्रय ननयंत्र
कमी केले. लेखक, पत्कार
ण

72

ा

बा े

आनर बुि्नर्वंतांना अनभवयकतीचे स्वातंत्य निले. पू्व्णपश्चम जम्णनीतील भेि संप्वून जम्णनीचया एकीकररास
चालना िेरारे गोबा्णचेवह मायिेशाला एकत् ठे्वू शकले
नाहीत. तयांचयाच काळात सोशवहएट रनशयाचे न्वघटन
होऊन एकसंर सोशवहएट रनशयाचे अशसतत्व संपुष्ात
आले. १९९१ नंतर जगाचया इनतहासात शीतयुद्ोततर
जग आनर सोशवहएट रनशयानंतरचे जग हे िोन न्वे
शबिप्रयोग ्वापरात आले.
स च्

१
२
३
४
५
६
७
८

रणश ा ा ण

एसटोननया
लाटवहीया
नल्ुआननया
बेलारूस
मॉलडोवहा
जॉनज्णया
आमननया
ॲझरबैजान

नानंतर द ा ा आ े े देश

९
१०
११
१२
१३
१४
१५

तुकमेननसतान
उझबेनकसतान
तानजनकसतान
नकरनगझसतान
रनशया
युक्रेन
कझाकसतान

शरीत ा े प रिा
शीतयुद्ाचया काळात
झालेलया राष्ट्राराष्ट्रांमधये गैरसमज, जगाचे िोन गटात
न्वभाजन, गुप् राजकीय हालचाली ्व करारांस प्रारानय,
ननःशसत्ीकरराकडे िुल्णक्ष, न्वज्ानाचा संहारक असत्
नननम्णतीसाठी ्वापर, अ , ्वसत्, नन्वारा आनर
लोकसं या या महत््वाचया प्र्नांकडे िुल्णक्ष कररे
यासार या गोष्ींमुळे मान्वाचे भन्वतवय रोकयात आले.
शीतयुद्ाची अ्वस्ा कायम ठे्वणयासाठी िोनही राष्ट्रांना
अफाट खच्ण आला.
सोशवहएट रनशयाचया पाडा्वाचे पया्ण्वसन अमेररका
ही एकमे्व महासतता होणयात झाला.
आता आपर शीतयुद् काळातील अमेररका आनर
सोशवहएट रनशया यांनी घड्वून आरलेले करार पा यात.
. ना ,
स, सरी , स , सा करार
ना
(North
Atlantic
Treaty
Organisation - 1949) :
सोशवहएट रनशयाचया
न्वसतार्वािान्वरुद् युरोपीय राष्ट्रांना लषकरी संरक्षर
िेणयासाठी ‘नाटो’ या संघटनेची स्ापना करणयात आली.
ना्व, रिानस, इटली, डेनमाक, ग्रेट न टन, अमेररका,

ािन ा.
१९४५ मधये नमत् राष्ट्रांनी बनल्णन ही जम्णनीची
राजरानी काबीज केली. जम्णनीचया पुनर्णचनेची योजना
आखणयात आली. रिानसला या योजनेत सामील
करून घेणयाची रनशयाची इचछा नवहती. कारर
रनशयाचया मते रिानसचा या न्वजयात काहीच हातभार
नवहता. तरीही जम्णनीचया पुनर्णचनेचया योजनेत ग्रेट
न टन, अमेररका आनर रिानसचा सहभाग होता.
यातून जो ्वाि ननमा्णर झाला तो ‘बनल्णन संघर्ण’
महरून ओळखला जातो. जम्णनीचे पू्व्ण जम्णनी आनर
नेिरलँड, पोतु्णगाल, तुकसतान, पश्चम जम्णनी, ग्रीस,
बेशलजयम,
कनडा,
आइसलँड,
लकझेंबग्ण
आनर सपेन इतयािी िेश
नाटो या संघटनेचे सभासि
ना ब ण
होते.
नाटो करारात पुढील महत््वाची कलमे होती करारातील कोरतयाही एक अ््वा तया न अनरक
राष्ट्रां्वर कोरीही आक्रमर केलयास ते स्वाां्वरील
आक्रमर मानले जाईल. नाटोचे सभासि िेश शांतता
आनर सुरनक्षतता नटक्वणयासाठी प्रयतन करतील. सभासि
राष्ट्रांनी परसपरांतील प्र्न न्वचारन्वननमयाने सोड्वा्वेत.
नाटोचे प्रमुख करेंद्र पररसमधये आहे. नाटोचे
महत््वाचे ननर्णय अमेररका घेत असे. पुढील काळात
नाटोला प्रतयुततर िेणयासाठी सोशवहएट रनशयाने सामय्वािी
राष्ट्रांचा ्वॉसा्ण करार घड्वून आरला.
स करार (ANZUS) १ सपटेंबर १९५१
रोजी ऑसटट्रेनलया (A), नयूझीलंड (NZ) आनर युनायटेड
सटेटस् ऑफ अमेररका (US) या राष्ट्रांनी एक करार
केला. ही राष्ट्रे पनसनफक महासागराशी संबंनरत आहेत.
या राष्ट्रांनी नमळून स्वसंरक्षरा््ण केलेला करार ‘ॲनझुस’
ना्वाने ओळखला जातो. ‘पनसनफकमरील नत्पक्षीय
संरक्षर करार’ असे या कराराचे ्वर्णन करतात.
िुसऱया महायुद्ानंतर बिलत चाललेलया

पश्चम जम्णनी असे न्वभाजन झाले. पू्व्ण जम्णनी
रनशयाचया अंनकत होती तर पश्चम जम्णनी इंगलंडअमेररकेचया. १९६१ साली सोशवहएट रनशयाने
बनल्णनची नभंत उभारायला सुरु्वात केली. या नभंतीमुळे
नागररकांची आपलया आप्ेष्ांपासून ताटातूट झाली.
या नभंतीन्वरयी जम्णन नागररकांचया मनात नतरसकार
होता. ते या नभंतीस ‘Wall of shame’ महरून
संबोरत. पुढे १९८९ ते १९९० या कालखंडात ही
नभंत पूर्णपरे पाडून जम्णनीचे एकीकरर केले गेले.
पररशस्तीत सामय्वािापासून रक्षर
वहा्वे महरून ऑसटट्रेनलया आनर
नयूझीलंड या िेशांनी अमेररकेबरोबर
करार केला. न नटश राष्ट्रकुलातील
राष्ट्रांनी स्वतंत्परे अमेररकेशी
लषकरी करार केलयाचे हे पनहलेच
स ब ण
उिाहरर होते. याचा अ््ण सपष्च
होता की तयांना युनायटेड नकगडम
आनर रिानसचे महत््व ्वाढू द्ायचे नवहते. पनसनफक
महासागरात असराऱया िेशांना सामय्वािी चीनपासून
संरक्षर नमळा्वे असाही एक हेतू या कराराचा होता.
सरी
(SEATO-Southeast Asia Treaty
Organisation) : इंगलंड, अमेररका, रिानस, ऑसटट्रेनलया,
नयूझीलंड, पानकसतान, ्ायलंड आनर नफलीपाईनस या
िेशांनी एकत् येऊन ८ सपटेंबर १९५४ रोजी एक करार
केला. आ ेय आनशयातील राष्ट्रांसाठी संरक्षर िेणयाचया
उ ेशाने हा करार मननला नफलीपाईनस ये्े करणयात
आला. हा करार आ ेय आनशयाई संरक्षरन्वरयक करार
महरूनही ओळखला जातो. या
कराराचा मु य उ ेश आ ेय
आनशयात सामय्वािाचा प्रसार
रोखरे हाच होता. आपलया गटाचे
संरक्षर कररे, या करारा्वर स ा
करराऱया कोरतयाही एका राष्ट्रा्वर
आक्रमर झालयास अनय राष्ट्रांनी
सरी ब ण
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तया आक्रमराचा सामूनहकरीतया प्रनतकार करायचा
्व आक्रमरावयनतररक्त एकमेकांना सामानजक ्व आन््णक
प्रगतीसाठी सहकाय्ण करायचे असे ठरले. ्वासत्वात मात्
या करारात खूपच अडचरी होतया. कराराचे ना्व आ ेय
आनशया असले तरी या करारात आनशयातील ्ायलंड,
नफलीपाईनस आनर पानकसतान ए्वढेच िेश होते. उरलेले
िेश पाश्चमातय होते. तयांचा आ ेय आनशयाशी ना
भौगोनलक संबंर होता ना ऐनतहानसक. एकमेकांपासून हे
िेश नकतयेक नकलोमीटर िूर्वर होते. तयांना एकमेकांचया
प्र्नांची सखोल जारी्व नवहती. तयामुळे लषकरीदृषट्ा
या कराराची कु्वत मया्णनित होती. सीएटो या संघटनेचे
मु यालय ्ायलंडमधये होते. या संघटनेकडे स्वतःचे
सैनय नवहते. १९७३ मधये पानकसतान या संघटनेतून बाहेर
पडला. १९७५ मधये रिानसने या संघटनेची आन््णक रसि
रोखली. ३० जून १९७७ रोजी या संघटनेचे
औपचाररकरीतया न्वसज्णन झाले.
स
(CENTO-Central
Treaty
Organisation)
सेंटाेचे सुरु्वातीचा ना्व ‘बगिाि
करार’ असे होते. हा शीतयुद्कालीन करार होय. २४
फे ु्वारी १९५५ रोजी या करारा्वर इरार, तुकसतान ्व
इराक या राष्ट्रांनी सही केली. तयानंतर इंगलंड ्व
पानकसतान ही राष्ट्रे तयामधये
सामील झाली. अमेररका या
करारामधये सहभागी सभासि
होती. परसपरांचे संरक्षर
करणयासाठी हा करार घडून
आला.
स ब ण
१९५८ मधये इराकमधये न्वे सरकार आले.
इराकमरील क्रांनतकारकांनी पाश्चमातयांना अनुकल
असरारे सरकार उल््वून टाकले. नवया शासनाने बगिाि
करारास न्वरोर केला. तयामुळे १९५९ मधये इराक या
करारातून बाहेर पडला. तयानंतर बगिाि कराराचे सेंटो
करारात रूपांतर झाले. कराराचे मु यालय बगिािमरून
अंकारा तुकसतान ये्े नेणयात आले.
सोशवहएट रनशयाचया सामय्वािाचया प्रसाराला
आळा घालणयासाठी अमेररकेने सेंटो कराराला प्रोतसाहन
निले. अमेररका या करारातील सिसय राष्ट्रांना आन््णक
्व लषकरी मित करू लागली. सोशवहएट रनशयाने या
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करारातील एखाद्ा राष्ट्रा्वर ह ा केलयास स्व्ण राष्ट्रांनी
एकनत्त प्रनतकार करायचा असे रोरर ठरले.
प्रतयक्षात मात् या करारान्वये कोरतयाही राष्ट्राला
सुरक्षा उपलबर करून िेणयाची चारही राष्ट्रांपैकी
एकाचीही कु्वत नवहती. ग्रेट न टन ्वगळता अनय तीन
राष्ट्रांचया आन््णक ्व तांनत्क न्वकासाकडे लक्ष िेणयास
अमेररकेलाही ्वेळ नवहता. तयामुळे चारही राष्ट्रांमधये
अंतग्णत असमारान होते. करारान्वये एकमेकांचे नहतसंबंर
गुंत्वून घेणयापेक्षा आपले आपर स्वतंत् रोरर राब्वा्वे
या मता्वर राष्ट्रे आली. पुढे इरार आनर पानकसतान या
करारातून बाहेर पडले आनर सेंटो करार न्वसनज्णत
करणयात आला.
स च्
रणश ा रीन सर ा करार सोशवहएट
रनशया आनर चीन यांचयात १९५० मधये संरक्षरातमक
करार घडून आलेला होता. या करारानुसार सोशवहएट
रनशयाने चीनला आन््णक, औद्ोनगक, तंत्ज्ान इतयािी
मित करणयाचे मानय केले.
सा करार युरोपमधये अमेररकेचया रोररांना
न्वरोर करणयासाठी सोशवहएट रनशयाने ‘्वॉसा्ण करार’
घड्वून आरला. ्वॉसा्ण करारात सोशवहएट रनशया,
अलबाननया, बलगेररया, चेकोसलावहानकया, पू्व्ण जम्णनी,
हंगेरी, पोलंड आनर रूमाननया या राषटट्रांचा समा्वेश
होता. १९६८ मधये अलबाननयाने गटाचे सिसयत्व सोडले.
. ण ता ाद भारता री भण का
िुसऱया महायुद्ानंतर सोशवहएट रनशया नक्वा
अमेररका यांचया गटात सामील न होता स्वतःचा न्वकास
स्वतःच कररे, स्वतःची रोररे ठर्वून शांततेचा माग्ण
अ्वलंबरे असे रोरर भारताने स्वीकारले. हे रोरर महरजे
‘अनलप्ता्वाि’ होय.
‘नाम’चया स्ापनेत
पंनडत ज्वाहरलाल नेहरू,
डॉ.सुकान
इंडोनेनशया ,
ामे न ुमा
घाना ,
गमाल अबिुल नासेर
इनजप् आनर माश्णल
नटटो युगोसलाशवहया यांनी
ना ब ण

पुढाकार घेतला.
ण ता ादरी रा
अनलप्ता्वािी राष्ट्र
कोराला महरा्वे ‘जी राष्ट्रे शांततामय सहजी्वनाचया
आरारे, स्वतंत् परराष्ट्रीय रोरराचा पाठपुरा्वा करतात,
इतर परतंत् िेशातील स्वातंत्य संग्रामांना पानठंबा िेतात
आनर महासततांनी स्ापन केलेलया लषकरी करारात
नक्वा महासततांशी ि्न्वपक्षी करारात स्वतःला गुंत्वून
घेत नाहीत, तयांना अनलप्ता्वािी राष्ट्रे मानणयात येते.’
‘अनलप्ता्वाि’ ही कलपना युद्ापेक्षा शांततेशी
ननगडीत आहे महरून ती न्वरायक आहे.
१९६१ मधये बेलग्रेड ये्े परररि भरली. बेलग्रेड
परररिेस २५ राष्ट्रांचे प्रनतननरी उपशस्त होते. शांततेचे
आ्वाहन कररारे २७ कलमी नन्वेिन परररिेचया शे्वटी
करणयात आले. यात पुढील मागणयांचा समा्वेश होता.
आनशया, आनरिका ्व िनक्षर अमेररका न्वभागात
आक्रमराचया स्व्ण कार्वाया बंि करा, अलजेररया आनर
अंगोला या िेशांना स्वातंत्य द्ा, ट्ुनननशयातून रिरेंच
फौजा मागे या, कांगोमरील हसतक्षेप ्ांब्वा, िनक्षर
आनरिकेने ्वर्णि््वेरी रोरर सोडा्वे, पलेसटाइन मरील
अरबांना नयायय ह
नमळा्वेत अशा मागणया या
परररिेत करणयात आलया.
ण

ता ादरी ळ ळरी े णनक

१९६१ सालचया बेलग्रेड परररिेत पुढील
ननकरांना मानयता नमळाली.
१ असा िेश जयाने ्वेग ा राजकीय ्व
सामानजक यंत्रेसह राजयाचया सहअशसतत्वा्वर
आराररत स्वतंत् रोरर अ्वलंबले असेल.
२ राष्ट्रीय स्वातंत्यचळ्वळींना पानठंबा िेरारा िेश.
३ शीतयुद्ाचया संिभा्णत कोरतयाही ब पक्षीय
करारात सिसय नसरारा िेश.
४ महासतता्वािाशी ननगनडत कोरताही ि्न्वपक्षीय
लषकरी करार अ््वा प्रािेनशक संरक्षर करार
न केलेला िेश.
५ लषकरी तळ कोरतयाही न्विेशी सततेचया
न्वशेरतः महासततेचया प्रनतसपरणी िेशांचया हाती
न िेरारा िेश.

बेलग्रेड नंतरची करो परररि ऑकटोबर १९६४
महत््वाची परररि होय. या परररिेत प्ररानमंत्ी
लालबहािूर शासत्ी यांनी भारताचे प्रनतननरीत्व केले.
लषकरी गट आनर परिेशांचे लषकरी तळ या न्वरुद्
जागनतक लोकमत तयार करणयाचे आ्वाहन या परररिेत
करणयात आले. सपटेंबर १९७० मधये लुसाका झांनबया
ये्े अनलप्ता्वािी राष्ट्रांची नतसरी परररि भरली.
अनलप्ता्वािी िेशांनी आपले ऐकय बळकट करा्वे,
लषकरी करारांना न्वरोर करणयाचे रोरर चालू ठे्वा्वे,
आंतरराष्ट्रीय संबंरात समानता या्वी ्व शसत्कपात
वहा्वी महरून प्रयतन करा्वे असे ठरले. यानश्वाय
्वसाहत्वाि ्व ्वंशि््वेर नष् करा्वा, आपसातील
सहकाया्ण्वर भर द्ा्वा ्व संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना
अनरक बळकट करा्वी असे या परररिेत ठरले. १९७३
मधये अशलजअस्ण ये्े चौ्ी नशखर परररि भरली. एक
न्वी आंतरराष्ट्रीय आन््णक वय्वस्ा ्व आंतरराष्ट्रीय
्वृततसंकलन ्व ्वृततप्रसार वय्वस्ा ननमा्णर करणयाची
मागरी या परररिेत पुढे आली. १९७६ मधये कोलंबो
ये्े पाच्वी परररि भरली. जागनतक अ््णवय्वस्े्वरील
ब ा राष्ट्रांचा प्रभा्व कमी करून न्वी जागनतक
अ््णवय्वस्ा प्रस्ानपत करणयाचा प्रयतन करणयाचे या
परररिेत ठरले. १९७९ मधये कयूबातील ह्वाना ये्े
परररि झालया्वर न्वी नि ी ये्े १९८३ मधये परररि
भरली. या परररिेत पलेसटाईनची अरब जनता ्व नै तय
आनरिकेची संघटना यांचया स्वातंत्यलढास एकमुखाने
पानठंबा िेणयात आला.
भारताचया प्ररानमंत्ी इंनिरा गांरी यांनी न्वी
नि ीचया नशखर परररिेत ‘स्वातंत्य, न्वकास, शसत्कपात
आनर शांतता या मुि्द्ां्वर भर निला होता.
अनलप्ता्वािी राष्ट्रांची आन््णक प्रगती घड्वून आरणयाचे
महत््वाचे उि्निषट् चळ्वळीसमोर होते. १९८६ चया
हरारे ये्ील परररिेत िनक्षर आनरिकेला लागून असलेलया
राष्ट्रांचया मितीसाठी ‘आनरिका फड’ स्ापणयात आला.
नानमनबयाचया स्वातंत्याचा प्र्न आनर िनक्षर आनरिकेचे
्वंशि््वेरी रोरर या्वर चचा्ण करणयात आली. १९९२
चया जकाता्ण परररिेत न्वकसनशील िेशांना वयापारासाठी
अनरक स्वलती द्ा, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचया सुरक्षा
सनमतीची पुनर्णचना करा या मागणया पुढे आलया.
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१९९२ ते २०१६ मरील वहेनेझुएलाचया ‘नाम’
परररिेपयांतचया काया्णचा आढा्वा या.
. सा त ाद ण र ातरी भारता री भण का
जगातील एक महान लोकशाही्वािी राष्ट्र महरून
भारताची ओळख आहे. भारताला स्वातंत्य
नमळणयाअगोिरच जागनतक राजकाररात भारताने भाग
घेऊन साम्ाजय्वािान्वरुद् आ्वाज उठ्वला होता.
स्वातंत्य नमळताच भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकररात
सनक्रय तटस्ता स्वीकारली. याचा अ््ण भारत कोरतयाही
महत््वाचया आंतरराष्ट्रीय प्र्नाबाबत उिासीन नाही परंतु
तो जागनतक शांतता प्रस्ानपत करणयासाठी उतसुक
आहे. भारत कोरतयाही परकया राष्ट्राचा हसतक्षेप सहन
कररार नाही. भारताला िुसऱया राष्ट्राचया प्रािेनशक
अखंडत्वाबि्िल, सा्व्णभौमत्वाबि्िल आिर राहील.
कोरतयाही राष्ट्रा्वर भारत आक्रमर कररार नाही.
सहजी्वनाचे तत््व मानय करून ‘जगा ्व जगू द्ा’ या्वर
भारताचा भर आहे. या संिभा्णत पुढील उिाहररे
महत््वाची आहेत.
१९४९ मधये नि ी ये्े एक परररि भरली होती.
या परररिेत इंडोनेनशयाचया स्वातंत्य चळ्वळीला पानठंबा
िेणयात आला. या परररिेत १९५० पू्वणी इंडोनेनशयातून
डचांनी माघार या्वी आनर तया िेशास स्वातंत्य द्ा्वे
अशी मागरी करणयात आली. भारताने आनरिका
खंडासंिभा्णत जी भूनमका घेतली ती महत््वाची आहे.
भारताने संयुक्त राष्ट्रांमधये आनरिकेची बाजू जोरिारपरे
मांडली. आनरिकेतील राष्ट्रांना, न्वशेरतः न्व््वसत
राष्ट्रांचया ताबयातील प्रिेशांना स्वातंत्य ल्वकर नमळा्वे
महरून भारताने पुढाकार घेतला. परकीय सततांनी
्वसाहत्वािी युरोपीय राष्ट्रांनी ्वसाहतींमरून ननघून
जा्वे असा आग्रह भारताने ररला. संयुक्त राष्ट्रांशी
ननगडीत अशा न्वन्वर जागनतक संस्ांनी आपले काय्णक्षेत्
आनफक्रेत ्वाढ्वून आपलया काया्णचा फायिा आनरिकेस
द्ा्वा असा आग्रह भारताने ररला. िनक्षर आनरिकेतील
स्ाननक लोकांना जी अपमानासपि ्वागरूक िेणयात येते
तयाबाबत भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात प्र्न उपशस्त
केले. आनरिका खंडात वयापाराचया नननमतताने आनर
साखर उद्ोगात काम करणयासाठी हजारो भारतीय
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पू्वणीच पोचले होते. १८९६ मधये नहंिी कामगार केननयायुगांडा लोहमाग्ण बांरणयासाठी गेले होते. महातमा
गांरीजींनी आनरिकेला स्वातंत्य नमळ्वणयाचा ‘सतयाग्रह’
हा एक न्वा माग्ण िाख्वला होता. अशा रीतीने भारताने
्वसाहत्वािन्वरोरात प्रभा्वी भूनमका बजा्वली.
. साक
दण ि आणश ा प्रादेणशक स कार सं ना
(SAARC - South Asian Association for
Regional Cooperation) आनशया खंडात आन््णक,

सामानजक न्वकासासाठी एखािी संघटना असा्वी असे
बांगलािेशचे ततकालीन प्रमुख नझया-उर-रहमान यांना
्वाटत होते. तयांचया कलपनेतून बांगलािेश, भारत,
भूटान, पानकसतान, श्ीलंका, मालिी्व, नेपाळ या
िेशांचया परराष्ट्र सनच्वांची १९८१ मधये एक बैठक
झाली. ही बैठक कोलंबाे ये्े झाली. या बैठकीत
प्रािेनशक सहकाया्णसाठी ननयोजन, कृरी, ग्रामीर न्वकास,
आरोगय, लोकसं या आनर वयापार या न्वरयां्वर
सहकाय्ण करणयाचे ठरले. १९८३ मधये नि ी ये्े या
िेशांचया परराष्ट्र मंत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत
साकचा जाहीरनामा प्रनसद् करणयात आला. १९८५
मधये ढाका ये्े साकची स्ापना झाली. या परररिेत
पुढील धयेये ननश्चत करणयात आली.
१ सिसय राष्ट्रांचया स्वाांगीर न्वकासासाठी
सहकाय्ण कररे आनर न्वकासाचा ्वेग ्वाढन्वरे.
२ िहशत्वाि, अंमली पिा्ाांची तसकरी अशा
न्वघातक गोष्ींना न्वरोर कररे. ३ परसपर न्व््वास
्वाढन्वणयासाठी सामंजसयाचे ्वाता्वरर ननमा्णर करून
समसया ननराकरर कररे. ४ प्रािेनशक, न्वभागीय
आनर आंतरराष्ट्रीय पातळी्वर समन्वचारी संघटनांशी
सहकाय्ण कररे. ५ आंतरराष्ट्रीय पातळी्वर सामानयक
नहतासाठी प्रयतन कररे.
या धयेयांचया पा््व्णभूमी्वर
साक
संघटनेची
रचना
पुढीलप्रमारे करणयात आली.
साकचे मु यालय नेपाळची
राजरानी काठमांडू ये्े ठे्वून
्वरा्णतून एक बैठक आ्व्यक
साक ब ण
करणयात आली. सरनचटरीस,

सात संचालक आनर कम्णचारी ्वग्ण यांचया खचा्णसाठी
्वानर्णक ्वग्णरीची पि्रत स्वीकारणयात आली. साकचया
मु य सनच्वपिाचा काय्णकाल तीन ्वराांचा आनर प्रतयेक
राष्ट्राला एकेकिा संरी िेणयाचे ठरले.
साकचया पनहलयाच अनर्वेशनात सहभागी राष्ट्रांनी
जे घोररापत् केले तयामधये प्रामु याने पुढील बाबींचा
समा्वेश होतो. संयुक्त राष्ट्र या संघटनेचया सनिेनुसार
आनर अनलप्ता्वािाचया नसद्ानतानुसार न्वशेरतः
‘राष्ट्रीय स्वातंत्य, भौगोनलक एकता, समानता, अंतग्णत
्वािात बळाचा ्वापर न कररे, अंतग्णत बाबींत हसतक्षेप
न कररे ्व परसपर संघर्ण शांततामय मागा्णने सोड्वरे’ या
तत््वांचे आचरर करणयाची हमी निलेली आहे. हे
घोररापत् प्रतयक्ष आरणयाचे काय्ण साक राष्ट्रांची
मंनत्परररि आनर स्ायी सनमती करते.
साक स ररी आ ाने
सिसय राष्ट्रांमरील
आन््णक न्वरमता, संरक्षरा्वरचा खच्ण, िळर्वळराचया
अपुऱया सोयी, कृरी क्षेत्ाचा अपुरा न्वकास, ्वाढता
िहशत्वाि, लोकसं या न्वसफोट, अपुरा वयापार, नभ
राजयपि्रती, रानम्णक-भानरक न्वन्वरता असे अनेक
प्र्न साकसमोर आहेत.
साक े श या संघटनेने आतापयांत काही क्षेत्ांत
चांगली कामनगरी बजा्वली आहे. यात बांगलािेशमधये
कृरी मानहती करेंद्र सुरू करून बी-नबयारे, पशुरन आनर
मतसयोतपािन यात संशोरन सुरू झाले. ढाका ये्े साक
ह्वामान संशोरन करेंद्र स्ापले, काठमांडूमधये अनस्रोग
नन्वारर करेंद्र सुरू झाले. साक िेशांमधये पय्णटनास
चालना िेणयात आली. िनक्षर आनशयातील गररबी कमी
करणयासाठी साकने ‘आनशया प्रशांत क्षेत्ीय आन््णक ्व
सामानजक मंडळ’ यांचया मितीने प्रयतन केले. वयापार
्वृद्ीसाठी ‘उच्सतरीय आन््णक सहकाय्ण मंडळ’
स्ापणयात आले. साक िसतऐ्वज करेंद्रांचया माधयमातून
मानहती पुरन्वणयाची सोय करणयात आली. इसलामाबाि
ये्े साक मनुषयबळ न्वकास करेंद्र स्ापणयात आले.
अमली पिा््ण वयापार न्वरोरी करार करणयात आले.
डाकसे्वा, िळर्वळर अशासार या महत््वाचया
न्वरयां्वर सनमतया स्ापणयात आलया.
िनक्षर आनशयातील िेशांमधये आपसातील वयापार
्वृि्नरंगत वहा्वा महरून १९९३ मधये ‘िनक्षर आनशयाई

प्रारानय वयापार करार’

(South Asian Preferencial
Trade Agreement-SAPTA) आनर २००४ मधये
‘िनक्षर आनशयाई मुक्त वयापार क्षेत्’ (South Asian
Free Trade Area-SAFTA) हे िोन करार करणयात

आले.

े क न प ा.
इ.स.२०१४ पयांत झालेलया साक परररिांची
मानहती आंतरजालाचया मितीने नमळ्वा.
. रा क क न े
इंगलंडचया साम्ाजयात असराऱया परंतु कालौघात
स्वतंत् झालेलया काही राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय संघटना
महरजे ‘राष्ट्रकुल’ होय.
साम्ाजयाअंतग्णत न्वन्वर ्वसाहतींचे गवहन्णर आनर
प्रशासक यांनी एकमेकांचया अनुभ्वांची िे्वारघे्वार
करा्वी, राजकीय आनर प्रशासकीय रोररात एकसूत्ता
आरणयाचा प्रयतन करा्वा, या उ ेशाने ही संस्ा
उभारली गेली.
१९१७ मधये कनडा, ऑसटट्रेनलया, िनक्षर आनरिका
आनर नयूझीलंड यांना न नटश साम्ाजयांतग्णत स्वायतत
राजयांचा िजा्ण इंगलंडकडून नमळाला. १९३१ मधये
आपलया स्व्ण ्वसाहतींना क्रमाक्रमाने स्वायततता िेणयाचे
रोरर इंगलंडने जाहीर केले. इंगलंडचया संसिेने ‘सटचयूट
ऑफ ्वेसटनमनसटर’ हा कायिा केला. या कायद्ान्वये
राष्ट्रकुलास मानयता िेणयात आली. प्र्ेनुसार या संघटनेचे
प्रमुखपि न नटश राजा अ््वा रारीकडे आहे. राष्ट्रकुलाचे
लंडनमधये स्वतंत् सनच्वालय स्ापणयात आले. स्वयंसफत्ण
सहकाय्ण हे राष्ट्रकुलचे पायाभूत तत््व होय.
िुसऱया महायुि्रानंतर आनरिका-आनशया खंडातील
इंगलंडचया ्वसाहतींना स्वातंत्य नमळाले. तयाचे श्ेय काही
अंशी तरी राष्ट्रकुलला द्ा्वयास ह्वे. ्वसाहतींमधये
ननमा्णर झालेलया राष्ट्रीय संग्रामांमुळे आनर बिललेलया
आंतरराष्ट्रीय पररशस्तीमुळे न नटश साम्ाजयाचे न्वघटन
अपररहाय्ण ठरले. तयाचबरोबर ्वसाहत्वाि न्वरोरी
चळ्वळींना राष्ट्रकुलचया अशसतत्वामुळे चालना नमळाली.
तयाचप्रमारे या प्रिेशांना स्वातंत्य िेणयाबाबत न टनमरील
काही सतरांमधये जो माननसक न्वरोर होता तो राष्ट्रकुल
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णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि ण ाने
प ा ण ा.
१. नसएटो संघटनेचे मु यालय
ये्े होते.
अ ्ायलंड
ब नफलीपाईनस
क पानकसतान
ड ग्रेट न टन
२.

प्र.
१.
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ये्ील परररिेतील
१९८६ चया
आनरिकेचया मितीसाठी ‘आनरिका फड’ स्ापन
करणयात आला.
अ जकाता्ण
ब हरारे
क नानमनबया
ड इंडोनेनशया
णत ाणसक ण काि,
री, ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
३० जून १९७७ रोजी या संघटनेचे
औपचाररकरीतया न्वसज्णन झाले -

क्रीडा सपराांची कलपना रेवहरंड
ॲसटली कपर यांनी मांडली
होती. १९५० पासून या
खेळांना कॉमन्वेल् गेमस
राष्ट्रकुल क्रीडासामने महरून
ओळखले जाऊ लागले.
१९११ मधये पाचवया जॉज्णचया
रा क ब ण
राजयारोहर
प्रसंगी
साम्ाजयोतस्व झाला. या प्रसंगी इंगलंडमरील ‘नक्रसटल
पलेस’ ये्े या सामनयांना सुरु्वात झाली.
१९८६ मरील राष्ट्रकुल सपरा्ण न्वशेर गाजलया. या
सपर्वर ३२ राष्ट्रांनी बनहषकार टाकला. ग्रेट न टनने
िनक्षर आनरिका संबंरीचे ्वर्णन्वि््वेरी रोरर बिला्वे
असा आग्रह या राष्ट्रांनी ररला होता. इंगलंडने आपले
रोरर बिलले नाही महरून भारताचे ततकालीन प्ररानमंत्ी
राजी्व गांरी यांनी या सपर्वर बनहषकार घालणयाचा
ननर्णय घेतला. एकन्वसावया शतकात भारत या सपरत
लक्षरीय कामनगरी बजा्वत आहे.
पुढील िोन पाठांत भारत िेश कसा बिलत आहे
यान्वरयी मानहती घेरार आहोत.

ा ा

y

y

संघटनेमुळे काहीसा कमी झाला. न्वशेरतः स्वतंत्
झालयानंतरही भारताने राष्ट्रकुल संघटनेसोबत राहणयाचा
ननर्णय घेतलयाने हे होऊ शकले.
रा क आणि भारत १९४८ मधये राजस्ान
ये्ील जयपूरमधये भरलेलया काँग्रेस अनर्वेशनात पंनडत
नेहरू यांनी राष्ट्रकुलामधये सामील होणयाचा ननर्णय
घेतला. समता आनर सा्व्णभौमत््वाचया तत््वाचया आरारे
भारत राष्ट्रकुलचा सिसय झाला. या ननर्णयास ततकालीन
पररशस्तीची पा््व्णभूमी होती. भारतास लागराऱया
लषकरी सामग्रीचा इंगलंडकडून होरारा पुर्वठा, भारतास
नमळराऱया परकीय ंडरा्वळीचया सुन्वरा, भारताचया
ननया्णत मालास न नटश बाजारपेठेत नमळरारी जकात
स्वलत आनर पानकसतानचया भारतान्वरोरी प्रचारास
अटका्व करणयासाठी खुले असरारे राष्ट्रकुल वयासपीठ
याचा न्वचार करून भारताने राष्ट्रकुल या संघटनेचे
सिसयत्व स्वीकारले.
या नश्वाय ‘कॉमन्वेल् गेमस’ मधये भारताचा
प्रमुख सहभाग आहे. िुसऱया महायुि्रापू्वणी न नटश
साम्ाजयांतग्णत िेशांतील हौशी खेळाडूंचे ‘न नटश एंपायर
गेमस’ हे ऑनलंनपकचया रतणी्वर सामने वहायचे. या
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२.

कॉमन्वेल् गेमसची संकलपना यांनी मांडली -

ब

णद े ा कारिांपक
कारि णन न
ण ान पि करा.
ॲनझुस करारात ऑसटट्रेनलया, नयूझीलंड आनर
युनायटेड सटेटस् ऑफ अमेररका ्वगळता
कोरतयाही राष्ट्राला प्र्वेश निला नाही. कारर
अ तयांना ग्रेट न टन ्व रिानसचे महत््व ्वाढू
द्ायचे नवहते.
ब हा लषकरी करार होता.
क हा गुप् करार होता.
ड हा फक्त नमत्िेशांतील करार होता.

१.

प्र.

प री

संक पनाण

पि करा.

प्र.

सद रा ां री
आण क ण ता

णभ
रा प तरी

साक
स ररी
आ ाने
ा ता
द शत ाद

प्र.

रीपा ण ा.
१. शीतयुद्
२. अनलप्ता्वाि

दळि ळिा ा
प ा स

प री ण ाने सकारि प करा.
१. सेंटो करार न्वसनज्णत करणयात आला.
२. साक संघटनेला काही प्रमारात यश नमळाले
आहे.

प्र. त े त न द ा.
१. अमेररका ्व रनशया यांचयात शीतयुद् सुरू
झाले.
२. भारताने ्वसाहत्वािान्वरोरात नेहमीच भूनमका
मांडली आहे.
प

राष्ट्रकुल क्रीडा सपराांची आंतरजालाचया साहाययाने
मानहती नमळ्वा.

fff
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११. बदल्ता ार्त- ाग १
.. ा णतक करि
.. ण ण
े ांतरी बद
. .रा . ां रीा पनर
रीि भाना ा ा ण कासा ा
. . ना ररी ण कासा ा ना
. . संपक सा ने
.
े
. ण स
. ण ान आणि तं ान
. संर िण क ा री
.
कांसंदभातरी रि
. ाण तरी ा ण कार ण णन
. रा ां री पनर ना

ना

१९९० पासून भारताने न्वन्वर क्षेत्ांत केलेली प्रगती
ही या पाठाची मधय्वतणी कलपना आहे. १९९० नंतर
न्वन्वर क्षेत्ांत झालेलया सुराररा, तंत्ज्ानाची प्रगती
याची मानहती आपर काही प्रानतनननरक उिाहररांचया
आरारे घेरार आहेात.
. ा णतक करि
१९९० पू्वणीचा भारत आनर नंतरचा भारत यात
प्रचंड अंतर आहे. १९९१ नंतर भारताने आन््णक
उिारीकरराचे जे रोरर स्वीकारले तयामुळे हा िेश
बिलून गेला.
करार िुसऱया महायुद्ाचया काळात अनेक
राष्ट्रांनी स्व-राष्ट्राचया वयापारी नहतासाठी संरक्षक कर
नक्वा जकातींचे रोरर स्वीकारले होते. तयामुळे वयापारात
घट झाली. या समसये्वर न्वचार-न्वननमय करणयासाठी
कयूबामधये ५६ राष्ट्रांची बैठक झाली. या बैठकीत
आंतरराष्ट्रीय वयापाराशी संबंनरत समसया सोड्वणयासाठी
एक कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय वयापार संघटना
स्ापणयाचे ठरले. १९४७ चया नजननवहा परररिेत जो
करार झाला तो ‘गट’ करार महरून ओळखला जातो.
हा करार महरजे जगातील पनहला ब िेशीय वयापारी
करार होय. या करारानुसार उतपािन आनर न्वननमय या
मागाांद्ारे आन््णक न्वकास कररे, परमनमत् राष्ट्रोनचत
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वय्वहार मोसट फेवहड्ण नेशनस टट्रीटमेंट कररे या गोष्ींना
प्रारानय िेणयात आले होते.
गट करारानुसार िर्वरणी नजननवहा ये्े या संघटनेचे
अनर्वेशन भरत असे. या अनर्वेशनात सभासि िेशांचे
प्रनतननरी उपशस्त राहत. प्रतयेक िेशाला एक मत होते.
आंतरराष्ट्रीय वयापारातील अडी-अडचरींन्वरयी या
अनर्वेशनात चचा्ण होऊन ननर्णय घेतले जायचे. गटचे
रूपांतर पुढे जागनतक वयापार संघटनेत झाले.
ा णतक
ापार सं ना (World Trade
Organisation)
संपूर्ण जग वयापारासाठी खुले कररे
या प्रा्नमक उ ेशाने १ जाने्वारी १९९५ रोजी जगातील
१२३ राष्ट्रांनी एक संघटना स्ापन केली. ही संघटना
महरजे ‘जागनतक वयापारी संघटना’ होय. भारताने
जागनतक वयापार संघटनेचे सभासित्व स्वीकारले.
WTO चे महासंचालक
आ््णर डंकेल यांनी जागनतक
वयापार संघटनेचया स्ापनेसाठी
पायाभूत असरारा एक मसुिा
तयार केला. हा मसुिा ‘डंकेल
प्रसता्व’ महरून ओळखला
जातो. सरकारी जकात आनर
अनय ननबांरांपासून मुक्त
आ र ंक
वयापार हा या मसुद्ाचा
गाभा होता. यालाच ‘उिारीकरर’ असे महरतात.
सहभागी सिसय राष्ट्रांनी एक ननयमा्वली स्वा्णनुमते
स्वीकारून आंतरराष्ट्रीय वयापारास चालना िेणयाचे सूत्
मानय केले गेले. सुरु्वातीला अनुिाने, आयात-ननया्णत,
परकीय गुंत्वरूक, संरनक्षत क्षेत्े, शेती, तंत्ज्ान आनर
से्वाक्षेत् या न्वरयीचया तरतुिी करणयात आलया.
भारताने सिसयत्व स्वीकारलयानंतर आन््णक प्रगती्वर
भर निला. या संिभा्णत ततकालीन प्ररानमंत्ी पी.वही.
नरनसंहरा्व, अ््णमंत्ी मनमोहन नसंग यांचे योगिान मोलाचे
होते. हे रोरर आरखी पुढे नेणयाचे काय्ण प्ररानमंत्ी
अटलनबहारी ्वाजपेयी आनर तयांचयानंतरचे प्ररानमंत्ी
मनमोहन नसंह यांनी केले. या संघटनेचया २००६ मधये

प्रनसद् झालेलया अह्वालामधये भारताचया ्वाढराऱया
आन््णक न्वकासिराची नोंि न्वशेरत्वाने घेतली आहे.
परकीय ्ेट गुंत्वरुकीत ्वाढ, िारर रेरेखालील
लोकसं येचया प्रमारात झालेली घट, बालमृतयूंचया
सं येमधये घट, साक्षरता, नपणयाचे पारी, सांडपारी या
संिभा्णतील सोयी-सुन्वरांची ्वाढती उपलबरता या
गोष्ींची नोंिही या अह्वालात आहे. आयात ननबांर
हट्वरे, बौि्नरक मालमततेचया अनरकारांबाबत सुराररा,
पेटंट कायद्ात सुराररा या मागाांद्ारे भारताने जागनतक
अ््णकाररात स्वतःला जोडून घेतले आहे.
. ण ण
े ांतरी बद
िेश बिलत आहे हे कसे ओळखा्वे तर तयाची
काही सूचक नचनहे असतात. ग्रामीर भाग बिलत आहे
का आपलया आजूबाजूचे रसते बिलत आहेत का
्वाहतूक वय्वस्ा सुरारत आहे का शहरे कात टाकत
आहेत का संपक यंत्रा बिलत चालली आहे का
संरक्षर वय्वस्ा युद् तयारीचया आनर संरक्षराचया
आरुननकीकरराला प्रारानय िेत आहे का नागररकांना
तयांचे अनरकार योगय पद्तीने ्वापरता येतात का या
प्र्नांची उततरे सकारातमक असतील तर बिल घडत
आहेत असे न ी समजा्वे. चला तर न्वन्वर क्षेत्ात
काय-काय बिल घडून आले ते समजून घेऊ या.
. . ा रीि भा ा ा ण कासा ा
ना
जागनतकीकरराचया रेट्ात ग्रामीर भागाकडे िुल्णक्ष
होऊ नये, शहरे आनर ग्रामीर भाग यात न्वकासाचा
असमतोल ननमा्णर होऊ नये महरून ग्रामीर न्वकासाचया
अनेक योजना सुरू करणयात आलेलया आहेत. या
योजना सुरू करताना पू्वणीचया काही योजनांचा आढा्वा
घेऊन योजनांना नवया योजनांची जोड िेणयात आली
आहे. काही जुनया योजना नवया योजनांमधये न्वलीन
करणयात आलेलया आहेत.
्वाढतया लोकसं येसाठी रोजगार ननमा्णर कररे हे
सरकारपुढचे एक मोठे आवहान आहे. सरकारने यासाठी
जया उपाययोजना केलया आहेत तयांची आपर ्ोडकयात
मानहती घेऊ या.
प्र ान ं री र ार
ना सुनशनक्षत तरुरांना
रोजगार उपलबर करून िेणयाचया उ ेशाने ्वानरजय

आनर उद्ोग मंत्ालयाने २ ऑकटोबर १९९३ रोजी
ही योजना सुरू केली. या योजनेत शहरी ्व ग्रामीर
तरुरांना रोजगार ्व उद्ोगाचया संरी उपलबर करून
िेणयात आलया.
महातमा गांरीजींचया जनमनि्वसाचा मु त्ण सारूनच
‘प्ररानमंत्ी रोजगार योजना’ आनर ‘रोजगार हमी योजना’
सुरू झालया. रोजगार हमी योजनेमधये कृरी क्षेत्ातील
बेरोजगारांना रोजगाराची हमी िेणयात आली होती. शेतीचे
काम नसेल तया नि्वसांमधये जो मागेल तयाला काम िेरे
हाच या योजनेचा उ ेश होता. सुरु्वातीला भारतातील
२५७ नजल यांमरून ही योजना सुरू झाली.
िारर रेरेखालील प्रतयेक गरजू कुटंबातील िोन तरुरांना
१०० नि्वस रोजगार उपलबर करून िेणयाचे उि्निष्
ठर्वणयात आले. नडसेंबर २००१ मधये ही योजना ग्रामीर
रोजगार योजनेत न्वलीन करणयात आली.
१९९८ मधये शेतकऱयांना अडी-अडचरीचया ्वेळी
आरार नमळा्वा महरून ‘नकसान क्रेडीट काड्ण’ योजना
सुरू झाली. शेतकऱयांना शेतीसाठी आ्व्यक असराऱया
्वसतू न्वकत घेणयासाठी ननरी उपलबर वहा्वा यासाठी
ही योजना सुरू झाली. पुढे काड्णरारक शेतकऱयांसाठी
अपघात न्वमा सुन्वरा सुरू झाली.
स ि ंतरी ा रीि
ंर ार
ना १९९९
मधये ही योजना सुरू करणयात आली. एकाशतमक ग्रामीर
न्वकास योजना, स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीर यु्वकांकरता
प्रनशक्षर काय्णक्रम, ग्रामीर मनहला ्व बालन्वकास
काय्णक्रम, ग्रामीर कारागीरांना आरुननक अ्वजारांचया
्वाटपाचा काय्णक्रम, गंगा कलयार योजना, िहा लाख
न्वनहरी खोिणयाची योजना अशा स्व्ण योजना एकत्
करणयात येऊन ्वरील योजना सुरू करणयात आली.
२००५-०६ मधये या योजनेचे बारा लाख सात हजार
लाभा्णी होते.
ा र ा स री
ना
१९९९ मधये
ग्रामीर भागातील बेरोजगार सत्ी-पुरुरांना पुरेसा रोजगार
िेणयासाठी ही योजना सुरू करणयात आली. २००१ मधये
या योजनेचे ‘संपूर्ण ग्रामीर रोजगार योजने’त न्वनलनीकरर
करणयात आले.
संपि ा रीि र ार ना ‘रोजगार आ््वासन
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योजना’ आनर ‘ज्वाहर ग्राम-समृद्ी योजना’ यांचे
न्वलीनीकरर करून २००१ मधये ही योजना सुरू झाली.
ग्रामीर भागात रोजगाराचया संरी उपलबर कररे,
कामाचया बिलयात रानय िेरे इतयािी तरतुिी या योजनेत
होतया. २००४ मधये िेशातील आन््णकदृषट्ा स्वा्णनरक
मागे असराऱया १५० नजल यांमधये ‘कामाचया बिलयात
रानय’ ही योजना राब्वणयास सुरु्वात झाली.
िुषकाळापासून संरक्षरासाठी जलसं्वर्णन ्व शेतजनमनींचा
न्वकास या्वर भर िेणयात आला. २००६ मधये ही
योजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीर रोजगार हमी’ योजनेत समान्वष्
करणयात आली.
रा री ा रीि र ार री ग्रामीर भागातील
आन््णक न्वरमता, िारर , उपासमार आनर बेरोजगारी
यांचे ननमू्णलन करणयाचया उ ेशाने ही योजना करेंद्र
सरकारने सुरू केली. ग्रामीर भागातील प्रतयेक कुटंबातील
एका वयक्तीस नकमान १०० नि्वस काम करणयाची हमी
निली गेली. २००८ पयांत भारतातील सुमारे ३५०
नजल यांत ही योजना सुरू झाली.
क री पश न बिलतया भारताबरोबरच कृरी
क्षेत्ही बिलत आहे. २०११ चया जनगरनेनुसार
भारतातील एकर लोकसं येपैकी ५४ चया आसपासची
लोकसं या कृरी आनर कृरीसंबंनरत क्षेत्ाशी ननगडीत
आहे. ‘मृिा स्वासरय काड्ण योजने’ द्ारे (Soil Health
Card Scheme) जनमनीची सुपीकता ्वाढ्वा्वी,
उतपािन ्वाढ्वा्वे हे उि्निष् आहे. प्ररानमंत्ी कृरी
नसंचन योजनेअंतग्णत (Pradhan Mantri Krishi
Sinchan Yojana) कृरीसाठी पाणयाची उपलबरता
करून िेरे, नसंचनासाठी अनरकानरक सुन्वरा उपलबर
करून िेरे याला प्रारानय निले आहे. कृरी न्वकास
योजने अंतग्णत सेंद्रीय शेती आनर शेतकऱयांचे उतप
्वाढ्वरे हा उ ेश आहे. प्ररानमंत्ी पीक न्वमा
योजनेंतग्णत शेतकऱयांचे कलयार सारणयाचा प्रयतन
करणयात येत आहे. पशुपालन, डेअरी, मतसयन्वभाग,
कृरी संशोरन ्व नशक्षरा्वर भर िेणयात येत आहे. कृरी,
सहकार आनर शेतकरी कलयार असा नत्सूत्ी काय्णक्रम
राब्वणया्वर भर िेणयात आला.
२००७ मधये शेतकऱयांसाठी एक राष्ट्रीय रोरर
आखणयात आले. कृरीसाठी जया न्वन्वर योजना तयार
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करणयात आलया, तयांचे दृ्य पररराम हळूहळू निसू
लागले आहेत. पीक न्वमा योजनेंतग्णत नैसनग्णक संकटे,
कीटकनाशके, आजारपर, प्रनतकल ह्वामान यामुळे
पीक नष् झालयास शेतकऱयाला नुकसान भरपाई िेणयाची
सोय झाली. भारतीय कृरी संशोरन परररिेचया माधयमातून
कृरी न्वज्ान करेंद्रांना प्रोतसाहन िेणयात येत आहे.
कृरीन्वरयक
प्रिश्णनांचया
माधयमातून शेतकऱयांपयांत न्वे
तंत्ज्ान, शेतीतील न्वेन्वे प्रयोग
पोहच्वणयात येत आहेत. िेशी
्वाराची बीजे आनर िेशी गो्वंश
यांना प्रारानय निले आहे. शेळी
या पाळी्व प्राणयासंिभा्णत अशखल
भारतीय पातळी्वर संशोरन
करणयात आले. आनि्वासी
पा ांमधये लोकांचे िैनंनिन जी्वनमान सुरारणयासाठी
शेळी या पाळी्व प्राणयाचया संगोपना्वर लक्ष करेंनद्रत
करणयात येत आहे. शेळी हा तयांचया जगणयाचा आरार
झाला आहे. ग्रामीर भागातील कु ुटपालना्वर न्वशेर
लक्ष निले गेले. अशा न्वन्वर प्रयतनांमरून भारत
पशुपालन, िूर उतपािन, डेअरी न्वकास, मतसयपालन,
पशुरन उतपािन, अंडी, लोकर उतपािन, मांस उतपािन
या क्षेत्ात प्रगती करत आहे. राष्ट्रीय पशुरन नमशनचया
माधयमातून पशुरनासंिभा्णत भारताने २०१४-१५ पासून
जोरिार प्रगती करायला सुरु्वात केली. यात चारा
उपलबरता, कज्ण उपलबरी, पशुपालकांचे संघटन कररे
्व तयांचया अडी-अडचरी समजून घेरे यां्वर भर िेणयात
येत आहे. भारतात पशूंची गरना स्व्णप्र्म १९१९-२०
मधये झाली. २०१२ मधये एकोनरसा्वी पशू गरना
करणयात आली. भारतात पू्वणी मासे पकडणयाचा वय्वसाय
महत््वाचा होता. तयाची जागा मतसयपालनाने घेतली
आहे. हे क्षेत् ्वेगाने न्वकनसत होत आहे.
प्र ान ं री ा स क
ना २००० मधये
ग्रामीर भागाचया न्वकासात पककया रसतयांचे महत््व
जारून करेंद्र सरकारने ‘प्ररानमंत्ी ग्राम सडक योजना’
सुरू केली. सुरु्वातीला एक हजारपयांत लोकसं या
असरारी गा्वे पककया रसतयांनी जोडणयाचे काम सुरू
झाले. २००१ मधये ही योजना ‘प्ररानमंत्ी ग्रामोिय

योजने’त समान्वष् करणयात आली. २००५ पयांत सुमारे
७५००० नक.मी. लांबीचे रसते या योजनेअंतग्णत
बांरणयात आले. िेशाचया आन््णक प्रगतीचा लाभ
ग्रामीर भागातील लोकांना न्वशेरत्वाने होऊन तयांचे
जी्वन बिलून जा्वे हा या योजनेचा उि्िेश होता.
आरोगय, नशक्षर, नपणयाचे पारी, घरे, रसते आनर ्वीज
या सुन्वरांचा न्वकास करणयासाठी ही योजना अंमलात
आरली गेली.
. . ना ररी ण कासा ा
ना
ा र ा ने
ना ररी रा री
पनé ान
ण शन ही शहरांचा चेहरामोहरा बिलरारी योजना
२००५ मधये सुरू झाली. या
योजनेतून िेशातील प्रमुख रसते,
सा्व्णजननक
्वाहतूक,
पारीपुर्वठा, सांडपारी ्व
मलनन:सारर वय्वस्ा, गरीब
्वसती
न्वकास
सुराररा
काय्णक्रमांना चालना िेणयात आली.
स ि तकन
ना
१९९८ मधये करेंद्र
सरकारने नि ी-मुंबई-चे ई-कोलकाता या चार
शहरांना जोडराऱया महामागा्णचया योजनेची घोररा केली.
राष्ट्रीय महामाग्ण प्रानरकरराचया माधयमातून ही योजना
राबन्वणयाचे ठरले. िेशाचया चारही भागांना जोडरारे िोन
महामाग्ण न्वकनसत कररे, िेशातील महत््वाचया बंिरांपयांत
जलि ्वाहतुकीचया सोयी कररे इतयािी कामांचा ्वरील
योजनेत समा्वेश होता. जाने्वारी २००८ पयांत एकर
७३०० नक. मी. लांबीचया महामागाांचे ज्वळपास एक
चतु्ाांश काम पूर्ण होऊन या योजनेने गती घेतली आहे.
े रे े २००२ मधये नि ी शहरात ‘मेटट्रो
रेल्वे’ सुरू झाली. जनमनी्वर आनर जनमनीचया खाली
रा्वराऱया मेटट्रोमुळे भारतातील महानगरांचया ्वाहतूक
वय्वस्ेत बिल घडून येत आहे. मेटट्रोमुळे ्वाहतूक जलि
झाली.
. . संपक सा ने
पा
ाते इ.स.१७६६ मधये इंग्रजांनी भारतात
टपाल खाते सुरू केले. तयाला आता अडीच शतके
उलटून गेली आहेत. एके काळी फक्त पत्ांची िे्वार-

घे्वार करराऱया पोसटाने एकन्वसावया शतकात कात
टाकली आहे. पोसटाने आन््णक क्षेत्ातसुद्ा पिाप्णर
केले आहे. पोसटाचया ्वतीने बचत खाते, मुित ठे्वी,
सा्व्णजननक भन्वषय नन्वा्णह ननरी (PPF), नकसान न्वकास
पत्, सुकनया समृद्ी खाते इतयािी योजना राब्वलया
जातात. यासाठी ऑगसट २०१८ पयांत २३,५५७ पोसट
ऑनफसेसचे रूपांतर कोअर बँनकग सोलयुशन (Core
Banking Solutions) मधये करणयात आले. ऑटोमेटेड
टेलर मनशन (ATM) सुरू करणयात आली. ‘युननट टट्रसट
ऑफ इंनडया’ची मयुचयुअल फड संबंनरत उतपािने
ग्राहकांसाठी पोसट ऑनफसेसमरून उपलबर करून िेणयात
आली आहेत. परिेशातून भारतात एखाद्ा वयक्तीला
पैसे पाठ्वणयाचया यंत्रेत पोसट खाते महत््वाची भूनमका
बजा्वत आहे.
ाण तरी ण ळ ा.
नशनल पेनशन सकीम, प्ररानमंत्ी न्वमा सुरक्षा
योजना, प्ररानमंत्ी जी्वन जयोती न्वमा योजना, अटल
पेनशन योजना, भारतीय पोसट पेमेंटस् बँक
परी प
या से्वेने पोसटाचा चेहरामोहरा
बिलला आहे. १९८६ मधये सुरू झालेलया या से्वेने
सधया िर मनहनयाला सुमारे तीन कोटीपेक्षा अनरक पत्े
्वा पास्णल पाठ्वली जातात. सपीड पोसट अंतग्णत पत्
पाठ्वलयास पत् पाठ्वराऱया वयक्तीचया मोबाईल्वर पत्
पोच्वलयाचा एसएमएस येतो. यामुळे पोसटाची से्वा
अनरक न्व््वसनीय आनर गनतमान झाली आहे. याचयाच
जोडीला पासपोट्ण सुन्वरा उपलबरी, वया्वसानयक पास्णल,
कश ऑन नडलीवहरी, लॉनजशसटकस पोसट, ह्वाई माल
्वाहतूक याही क्षेत्ात पोसटाने गती घेतली आहे. पू्वणी
मोठ्या प्रमारा्वर ्वसतू, पत्े, छापील मजकर पाठ्वताना
पत् घडी घालून पानकटात टाकरे, पानकट नचकट्वरे,
पतता नचकट्वरे इतयािी कामे करा्वी लागत. आता
पोसट खाते या स्व्ण गोष्ी स्वतःच जािा शुलक आकारून
करू लागले आहे. यामुळे पोसटाचा वय्वसाय ्वाढला
आहे. एक लाख पंचा्व हजार पोसट ऑनफसेसचया
माधयमातून न्वन्वर नबले, रा या, नि्वाळी शुभेचछापत्े
इतयािी सुन्वरा पुर्वलया जात आहेत.
नरकेश ्व गंगोत्ी ये्ून गंगाजल उपलबर करून
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ते ग्राहकांपयांत पोहच्वणयाची वय्वस्ा २०१६ पासून
सुरू झाली आहे. याचयाच जोडीला स्वतःचे छायानचत्
्वापरून सटमप तयार कररे, न्वीन नतनकटे न्वक्रीसाठी
उपलबर करून िेरे, नतनकटे संग्राहकांसाठी न्वशेर योजना
राब्वरे यासाठी ८० पोसट ऑनफसमरून ‘पोसट-शॉप’
योजना सुरू करणयात आली आहे.
ाण तरी ण ळ ा.
पोसट ऑनफस प्रमुखांची मुलाखत घेऊन मानहती
नमळ्वा. सा्व्णभौम सु्वर्णरोखे, इलेकटट्रॉननक इंनडयन
पोसटल ऑड्णर, ई-डाकघर, ई-डाक, ई-पेमेंट पोट्णल,
मोबाईल ॲप इतयािी से्वांची मानहती जारून या.
ािन े ा.
‘रफी अहमि नकड्वाई नशनल पोट्णल ॲकडमी’
गानझयाबाि या पोसटासंिभा्णतील संस्ेची मानहती
आंतरजालाचया साहाययाने जारून या.

टपाल नतनकट संग्राहकांकडे टपालखाते लक्ष िेते.
टपाल नतनकटे गोळा कररे हा आंतरराष्ट्रीय पातळी्वरील
मोठा छंि आहे. संग्राहकांसाठी कमी सं येत, उतकृष्
कलातमक दृष्ीची नतनकटे छापली जातात. एनप्रल
२०१७ ते माच्ण २०१८ या ्वरा्णत पोसट न्वभागाने न्वन्वर
न्वरयांशी संबंनरत ५० नतनकटे छापली. यात मेघालयातील
गुंफा, िुमणीळ पक्षी, रामायर, महाभारत, भारतीय
खाद्पिा््ण, घरटी, कलातमक न्वनहरी उिा.,
गुजरातमरील रारी की बा्व , हातपंखे, सूय्णमाला,
भारतातील नशरोभूरर उिा., पगडी, गांरी टोपी ,
चंपारणय सतयाग्रहाची शताबिी इतयािी न्वरयांचा समा्वेश
आहे. ्वेग्वेग ा ४० िेशांत भारतीय िूता्वासाचया
माधयमातून रामायरासंिभा्णतील नतनकटे प्रकानशत करणयात
आली आहेत.
84

.
े
या क्षेत्ात अभूतपू्व्ण घडामोडी घडून आलया. ये्े
EH$ उिाहरर अभयासासाठी घेतलेले आहे.
तं णन त िक ं ा
उिारीकरराचया
रोररातून सा्व्णजननक क्षेत्ातून शासनाची गुंत्वरूक काढून
घेणयाचया भूनमकेतून भारत सरकारने हे मंत्ालय स्ापन
केले. खारउद्ोग, तेलशोरन ्व शुद्ीकरर, रसते,
बंिरे, िूरसंचार क्षेत्, ऊजा्ण क्षेत् यातील गुंत्वरूक हळूहळू
कमी करणयाकडे सरकारने लक्ष निले. सन २००२ मधये
न्वमान्वाहतूक, तेलक्षेत्, िूरसंचार या क्षेत्ात परकीय
गुंत्वरुकीस सरकारने पर्वानगी निली. खासगीकरर,
उिारीकरर आनर जागनतकीकरर खाउजा या नवया
रोररांमुळे आतमन्व््वास ्वाढलेलया भारतीय कपनयांनी
२००५ मधये पोलाि, औरर नननम्णती, चहा अानर मोटार
उद्ोगातील काही परिेशी कपनया न्वकत घेतलया आनर
जागनतक वयापारात स्वतःचे स्ान दृढ केले.
सन २०१६ मधये या मंत्ालयाचे ना्व ‘नडपाट्णमेंट
ऑफ इनवहेसटमेंट अँड पशबलक ॲसेट मनेजमेंट’ निपम
असे करणयात आले.
. ण स
न कस संघटनेची स्ापना २००६ , ाझील,
रनशया, भारत, चीन, साऊ् आनरिका या राष्ट्रांचया
पुढाकाराने झाली. या िेशांचया ना्वातील आद्ाक्षरे
घेऊन
ना्व तयार झाले. या राष्ट्रांमरील वयापार
्वाढ्वरे या उ ेशाने न कसची स्ापना झाली आहे.
२०१९ मधये न कस राष्ट्रांची ११ ्वी परररि ाझील ये्े
झाली. या परररिेचा ‘Ü¶dVu {dर¶ ‘Economic
Growth for an Innovative Future’ असा होता.
या परररिेत ्वैज्ाननक सहकाय्ण, तंत्ज्ान ्व न्वोनमेर,
नडनजटल अ््णवय्वस्ा, ब राष्ट्रीय गुनहेगारी, आन््णक
गैरवय्वहार इतयािी न्वरयां्वर चचा्ण झाली.
(संिभ्ण : BRICS.org.pib.nic.in)

. ण ान आणि तं ान
या भागात न्वज्ान आनर तंत्ज्ानातील मोजकया
घटनांचा आढा्वा घेतलेला आहे.
सी-डकचया सेंटर फॉर डेवहलपमेंट ऑफ
ॲडवहानस्ड कॉमपयुनटंग पुढाकाराने भारतात ‘परम८०००’ हा महासंगरक ननमा्णर करणयात आला होता.
‘परम-१००००’ हा महासंगरक १९९८ मधये आकाराला
आला. या महासंगरकाची गनरती क्षमता प्रचंड होती.
यामुळे भारताचा महासंगरकाचया जागनतक बाजारपेठेत
प्र्वेश झाला. महासंगरक नननम्णतीचे उच् तंत्ज्ान प्राप्
असलेलया जगातील प्रमुख िेशांमधये भारताला स्ान
नमळाले. १९९९ मधये यापेक्षा अनरक न्वकनसत असा
‘परमप ’ महासंगरक तयार करणयाचा उपक्रम हाती
घेणयात आला. २००३ मधये परमप महासंगरक
राष्ट्राला समनप्णत करणयात आला.
उिारीकरराचा फायिा भारतीय सॉ ट्वेअर
उद्ोगाला नमळाला. करेंद्र सरकारचे सॉ ट्वेअर क्षेत्ाचया
न्वकासासाठीचे अनुकल रोरर, उद्ोजकांची िूरदृष्ी,
संगरक आनर मानहती तंत्ज्ानाचा भारतभर झालेला
प्रसार, इंग्रजी भारे्वर प्रभुत्व असरारे कुशल संगरक
अनभयंते यांचयामुळे १९९५-९६ मधये भारताचया एकर
ननया्णतीत सॉ ट्वेअर क्षेत्ाचा ्वाटा ३.२ होता, तो
२००५ नंतर २५
न अनरक झाला.
१९९५ मधये भारतातील प्रमुख महानगरात इंटरनेट
से्वा सुरू झाली. २००४ मधये टाटा कनसलटनसी
सशवह्णसेस ही कपनी सॉ ट्वेअर से्वा पुर्वरारी
आनशयातील स्वा्णत मोठी कपनी ठरली. पुरे आनर
बंगळरु ही मानहती तंत्ज्ान उद्ोगाची न्वशेर करेंद्रे महरून
प्रनसद्ीला आली. भारतातील आंतरजाल तंत्ाचा
उपयोग करराऱयांचया सं येमधये लक्षरीय ्वाढ होत
आहे. मानहती तंत्ज्ान क्षेत्ातील भारतीय अनभयंतयांना
जगभर ्वाढती मागरी आहे.
न्वज्ानाचया क्षेत्ात आपली अण्वसत्सजजता नसद्
करणयासाठी भारताने राजस्ानमरील पोखरर ये्े िोन
्वेळा अरुसफोट चाचरी केली. समुद्र, समुद्रनकनारे आनर
ह्वामान यांन्वरयी उपयोगी मानहती गोळा करणयासाठी
‘ओशनसट’ या भारताचया उपग्रहाचे ु्वीय कक्षेत
पिाप्णर झाले. २००० मधये िूरध्वनी से्वा, सेलयुलर

फोन, इंटरनेट, ॉडबँड से्वा िेणयासाठी भारत संचार
ननगम नलनमटेड (BSNL) कपनीची स्ापना झाली.
भारतीय न्वज्ान काँग्रेस संस्ा
Science

Congress

(Indian
Association) : या

संस्ेची स्ापना १५ जाने्वारी १९१४ रोजी
झाली. भारतातील ्वैज्ाननक ्वाता्वररास प्रोतसाहन
्व शोरननबंर, संशोरनपनत्का, ननयतकानलके यांचे
प्रकाशन कररे हा उ ेश. १९७५ मधये ६२ वया
संमेलनाचे अधयक्षपि प्र्मच मनहला ्वैज्ाननक
असीमा चटजणी यांनी भूर्वले. (Pib.nic.in,
dst.gov.in)

२००७ मधये भारताने अ्वकाश संशोरनातील एका
नवया क्षेत्ात पिाप्णर केले. इटलीचा उपग्रह भारताने
वयापारी तत््वा्वर अंतराळात सोडला. हे काम
नमळ्वणयासाठी अनय राष्ट्रांनी चढा िराने नकमत
आकारली होती. भारताने ्वाज्वी नकमत आकारून हे
काम केले. तरीही भारताला या वय्वहारातून नफा
नमळाला. वयापारी तत््वा्वर काम करणयापू्वणी भारताने
अजनटना, बेशलजयम, िनक्षर कोररया, इंडोनेनशया आनर
जम्णनी या िेशांचे उपग्रह अंतराळात सोडले होते. २००८
मधये भारताने प्रक्षेनपत केलेलया ‘चांद्रयान-१’ या
उपग्रहाद्ारे चंद्रा्वर पाणयाचे पुरा्वे सापडले. तयानंतर
‘मंगळयान’ आनर ‘चांद्रयान-२’ हे उपग्रह सोडले.
VVPAT - Voter Verified Paper
Audit Trail

भारत सरकारने २०११ मधये नागालँडचया
न्वरानसभेचया नन्वडरुकीसाठी या यंत्ाचा ्वापर
करणयास सुरु्वात केली. २०१९ पासून लोकसभा
नन्वडरुकीसाठी या यंत्ांचा सा्व्णनत्क ्वापर झाला.
मतिाराला आपर कोराला मत निलेले आहे हे
यंत्ातील सलीपद्ारे तपासता येते. मतिानानंतर
काही सेकिांसाठी मतिाराला सलीप निसते. मतिाराला
या यंत्ाद्ारे स्वतःचया मताची खात्ी करता येते.
. संर िण क ा री
१९९९ मधये पानकसतानने का्मीरमधये घुसखोरी
केली. या घुसखोरीतून भारत-पानकसतान युद् सुरू
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झाले. हे युद् प्रामु याने कारनगल-द्रास भागात घडले.
यामुळे या युद्ास कारनगल युद् महरतात. ‘ऑपरेशन
न्वजय’ या मोनहमेअंतग्णत भारताने पानकसतानला नम्वले.
या युद्ाचया नननमतताने लषकराचया आरुननकीकररा्वर
भर िेणयाची गरज ननमा्णर झाली. लषकराचे
आरुननकीकरर, शसत्ासत् सजजता, सैननकांचे प्रनशक्षर
या संिभा्णत अनरक जागरूकता आली.
२००९ मधये भारताने अण्वसत् ्वा न नेराऱया
‘अररहंत’ या पारबुडीची नननम्णती केली. ही भारतातील
पनहली अतयारुननक अशी अण्वसत््वाहक पारबुडी होय.
अशा पारबुडीची नननम्णती करणयाचे तंत्ज्ान साधय
कररारा भारत हा जगातील सहा्वा िेश ठरला. या
प्रकलपात सरकारने खासगी उद्ोजकांचीसुद्ा मित
घेतली होती.
पुढील काळात भारताने संरक्षर क्षेत्ात स्विेशी मेक
इन इंनडया तंत्ज्ान ्वापररे, सैनयात मनहला अनरकाऱयांची
भरती याकडे लक्ष निले. याचयाच जोडीला भारताने
न्वन्वर िेशांचया सैनयांबरोबर लषकरी सरा्व करणया्वर भर
निला आहे. अतयारुननक तंत्ज्ानाची िे्वार-घे्वार
कररे, िहशत्वाद्ांशी मुकाबला कररे, स्वतःचया
क्षमता ्वाढ्वरे, िहशत्वािाचा नबमोड करताना
अतयारुननक तंत्ज्ानाचा अनरकानरक ्वापर कसा करता
येईल या्वर लक्ष करेंनद्रत करणयात आले आहे. या
रोररातून भारत आनर ओमान िेशाचे लषकर यांचयात
नहमाचल प्रिेशातील ‘बकलोह’ ये्े संयुक्त सरा्व झाला.
नेपाळी सैनयाबरोबरचया सरा्वात डोंगराळ भागात
िहशत्वाद्ांशी कसे लढायचे या्वर भर िेणयात आला.
जममू-का्मीर रायफलसचे सैननक आनर मंगोनलयाचे
लषकर यांचयात संयुक्त सरा्व झाला. भारत ्व अमेररका
यांचया संयुक्त सैनयाचा सरा्व अमेररकेत झाला. श्ीलंकेचया
सैनयाबरोबरचा संयुक्त सरा्व महाराष्ट्र राजयातील पुरे
शहरात आयोनजत केला गेला. या सरा्वात अर्णनागरी
क्षेत्ातील िहशत्वािन्वरोरात कृती कशी करता येईल
संिभा्णत प्रनशक्षर िेणयात आले. रनशयाबरोबर भारतीय
सैनयाचा संयुक्त सरा्व रनशयात आयोनजत करणयात आला
होता. असेच सरा्व बांगलािेश आनर इंगलंड यांचया
बरोबरही आयोनजत करणयात आले होते.
या सरा्वांमुळे िोनही िेशातील तंत्ज्ानाची िे्वार86

घे्वार होते. समसया सोड्वणयाचे अनभन्व माग्ण हाताळले
जातात. शसत्ासत्ांचया आरुननकीकररामुळे संशोरनाला
निशा नमळते.
माही्त

हे का ्तु हांला

भारतीय सैनयाने न्विेशी मनहला सैनय
अनरकाऱयांना प्रनशक्षर निले. चे ईमधये
आयोनजत केलेलया या प्रनशक्षरात अफगार
सैनयाचया ्वायुिलातील मनहलांना प्रनशक्षर
िेणयात आले. यामधये शारीररक क्षमतांचा
न्वकास, अतयारुननक शसत्ासत् प्रनशक्षर,
ररनीनत, सं्वािकौशलये, नेतृत्व प्रनशक्षर या
गोष्ींचा समा्वेश होता. २०१६ मधये भारतीय
ह्वाई िलात लढाऊ ्वैमाननक महरून प्र्मच
तीन मनहला कनमशन अनरकाऱयांना घेणयात
आले. यात अ्वनी चतु्विी, भा्वना कांत,
मोहना नसंह यांचा समा्वेश आहे. तयांचे प्रनशक्षर
पूर्ण झालया्वर तया ा ग ऑनफसर पिा्वर
काय्णरत आहेत.
सैनयिलात प्र्वेश कररे हा तरुर-तरुरींसाठी
आपली कारकीि्ण घड्वणयाचा उततम माग्ण आहे.
मनहलांसाठी सैनयात नकमान आठ न्वभागात अलपकालीन
से्वा करणयाची (Short Service Commission)
संरी उपलबर आहे. यात अलपकाळासाठी लषकरात
से्वा करता येते. करेंद्रीय लोकसे्वा आयोगाचया
माधयमातूनसुद्ा मनहलांना सैनयात भरती होता येते.
जयांनी एनसीसीचा अभयासक्रम पूर्ण केलेला असेल
तयांना काही जागा राखी्व असतात.
.
कांसंदभातरी
रि
भारत हा स्वा्णनरक यु्वा लोकसं या असरारा िेश
आहे. ्वय १५ ते २९ असराऱयांना यु्वक संबोरले
जाते. या यु्वकांना नशक्षराचया
संरी, कौशलय उपलबर
करून निलयास हा यु्वा्वग्ण
भारताचया न्वकासात महत््वाचे
योगिान िेऊ शकेल. १९७२

मधये स्ापन झालेलया ‘नेहरू यु्वा करेंद्र संघटना’ या
संस्ेचया माधयमातून यु्वकांना प्रनशक्षर िेरे सुरू झाले.
या करेंद्राचया अखतयारीतून जे्वढे काय्णक्रम चालू होते ते
‘राष्ट्रीय यु्वा सशक्तीकरर काय्णक्रम’ यात न्वलीन
करणयात आले. या काय्णक्रमाचया अंतग्णत साक्षरता,
नशक्षर, आरोगय आनर स्वचछता, कुटंबकलयार,
पया्ण्वरर संरक्षर, सामानजक प्र्नांसिभा्णत जागृती,
ग्रामीर न्वकास, कौशलय न्वकास, स्वयंरोजगार इतयािी
न्वरयां्वर भर िेणयात आला.
१२ जाने्वारी हा स्वामी न्व्वेकानंि यांचा जनमनि्वस
‘राष्ट्रीय यु्वक निन’ महरून पाळला जातो. जाने्वारी
मनहनयात राष्ट्रीय यु्वक महोतस्व साजरा केला जातो.
करेंद्र सरकार आनर एखािे राजय सरकार यांचया संयुक्त
न्वद्माने हा समारोह आयोनजत केला जातो.
यु्वकांमरील न्वन्वर कलागुरांना ्वा्व िेणयासाठी हा
काय्णक्रम आयोनजत केला जातो.
यु्वकांचया साहसी ्वृततीला प्रोतसाहन िेणयासाठी
‘यु् हॉसटेलस’ यु्वकांसाठी ्वसनतगृहे स्ापन करणयात
आली आहेत. करेंद्र आनर राजय यांचया सहकाया्णने ही
्वसनतगृहे उभारणयात आली आहेत. यु्वकांना भारतात
न्वन्वर नठकारी ऐनतहानसक ्व सांसकृनतकदृषट्ा
महत््वाचया कमीत कमी खचा्णत राहणयाची सोय झाली.
अशी ज्वळपास ८३ ्वसनतगृहे अशसतत्वात आली.
‘सकाऊट आनर गाईड’ संघटनेचया माधयमातून,
राष्ट्रीय से्वा योजना (National Service Scheme),
राष्ट्रीय छात् सेना (National Cadet Corps)
इतयािींसार या योजनांचया माधयमातून यु्वकांना प्रनशक्षर
निले जात आहे.
. ाण तरी ा ण कार ण णन
‘मानहतीचा कायिा’ जगात स्व्णप्र्म स्वीडन या
िेशाने १७७६ मधये लागू केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने
इ.स.१९४६ मधये ‘मानहतीचा अनरकार’ हा मान्वाचा
मूलभूत अनरकार असलयाचे सांनगतले. १९८२ मधये
जयपूर शहरातील ए.के.कुल्वाल यांनी या कामी पुढाकार
घेतला. जयपूर शहरातील अस्वचछतेचया संिभा्णत
नगरपानलका काय काय्ण्वाही करते हे समजून घेणयासाठी
कुल्वाल यांनी एक अज्ण केला. या संिभा्णत उच्

नयायालयातील खटलयात नयायारीशांनी आपलया
ननकालपत्ात ‘मानहतीचा अनरकार हा नागररकांचा
मूलभूत अनरकार’ असलयाचे सपष् केले. श्ीमती अरूरा
रॉय यांनी १९९० मधये राजस्ानमधये ‘मजिूर नकसान
शक्ती संघटन’ चळ्वळ चाल्वली. या चळ्वळीने मानहती
अनरकाराची गरज वयक्त
केली. नबलासपूरचे ततकालीन
न्वभागीय आयुक्त हर्ण मंडर
यांनी सपटेंबर १९९६ मधये
‘अ रानय न्वतरर वय्वस्ा
्व
रोजगार
न्वननमय’
याबाबतची मानहती उघड
िा ारे
करणयाचे राडस िाख्वले.
अणरा हजारे यांचे महाराष्ट्रातील मानहतीचया
अनरकाराबाबतचे २००१ चे आंिोलन ननरा्णयक ठरले.
करेंद्र शासनाचा मानहतीचा अनरकार कायिा १२ ऑकटोबर
२००५ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला.
या कायद्ानुसार मानहतीचा अ््ण अनभलेख
रेकाड्ण , िसता्वेज डॉकयुमेंटस् , ज्ापने मेमो ,
ई-मेल, अनभप्राय, स ा, प्रनसद्ीपत्के, पररपत्के,
आिेश, रोज्व ा लॉगबुक , ननन्विा टेंडस्ण , अह्वाल,
पत्वय्वहार, नमुने, प्रनतमाने मॉडेल , इलेकटट्रॉननक
स्वरूपात साठ्वलेली आरारसामग्री डेटा , इतकेच नवहे
तर सा्व्णजननक प्रानरकररात अशसतत्वात असलेलया अनय
कोरतयाही कायद्ाखाली उपलबर होऊ शकरारी
एखाद्ा खासगी संस्ेन्वरयीची ्वा वयशक्तन्वरयक
मानहती या सग ाचा मानहती इनफरमेशन या वया येत
समा्वेश होतो.
‘मानहतीचा अनरकार’ राईट टू इनफरमेशन या
शबिात मानहती नमळ्वणयाचे नागररकांचे ह
निलेले
असून तयामधये कामाची, िसता्वेजांची ्वा अनभलेखांची
पाहरी कररे, तयासाठी िसत्वेजांचया नक्वा अनभलेखांचया
अनरकृत प्रती नमळ्वरे, नटपरे काढरे, उतारे नमळ्वरे,
प्रमानरत सामग्रीचे नमुने नमळ्वरे आनर सीडी, ॉपी,
टेप, शवहनडओ कसेट या ्व अशा स्वरूपात नक्वा ही
मानहती जर संगरकात साठ्वलेली असेल तर नतचया मुनद्रत
प्रती नमळ्वणयाचा अनरकार अरोरेशखत झाला आहे.
नागररक सा्व्णजननक प्रानरकरराचया मानहती
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अनरकाऱयाकडे लेखी अज्ण करून मानहती माग्वू
शकतात.
. रा ां री पनर ना
इ.स.२००० हे ्वर्ण न्वीन राजयांचया नननम्णतीसाठी
महत््वाचे ठरले. या ्वरा्णत मोठ्या राजयांचे मधयप्रिेश,
उततरप्रिेश आनर नबहार न्वभाजन झाले आनर न्वी
राजये उियाला आली. छततीसगढ १ नोवहेंबर २००० ,
उततराखंड ९ नोवहेंबर २००० आनर झारखंड १५
नोवहेंबर २००० अशी तीन राजये उियाला आली.
भारताची भारा्वार प्रांतरचना झालया्वर प्र्मच अशा
प्रकारे राजयांची नननम्णती झाली.
तरीस
छततीसगढ राजय ननमा्णर करणयात
या्वे अशी मागरी स्वातंत्यपू्व्ण काळात भारतीय राष्ट्रीय
काँग्रेसचया अनर्वेशनात स्व्णप्र्म करणयात आली. भारत
स्वतंत् झालया्वर प्रांतरचनेचया संिभा्णत नेमलेलया फाजल
अली आयोगाने ‘छततीसगढ’ राजय नननम्णतीची मागरी
फेटाळली. १९९८ मधये मधयप्रिेश न्वरानसभेत
‘छततीसगढ’ राजय नननम्णतीचा ठरा्व मानय झाला. पुढे
करेंद्र सरकारचया पुढाकाराने छततीसगढ हे स्वतंत् राजय
अशसतत्वात आले.
तरा ं
गढ्वाल ्व कुमाऊ भागातील जनतेने
१९३० मधयेच उततराखंड राजयाची मागरी केली होती.
१९३८ चया काँग्रेस अनर्वेशनात तयाला पानठंबा िेणयात
आला. स्वातंत्योततर काळात फाजल अली आयोगाने
उततराखंड राजयाची मागरी फेटाळली. १९५७ पासून या
भागातील जनतेने स्वतंत् राजयासाठी आंिोलन सुरू केले.
१९७३ मधये ‘उततराखंड प्व्णतीय राजय परररि’ स्ापन
झाली. १९९४ मधये लोकआंिोलन ती झाले. लोकांचया
भा्वनेची िखल घेऊन उततरप्रिेश राजयाचया न्वरानसभेत
स्वतंत् राजयाचा ठरा्व संमत करणयात आला. २०००
मधये उततरांचल हे स्वतंत् राजय अशसतत्वात आले. पुढे
तयाचे उततराखंड असे नामांतर झाले.
१९२९ मधये झारखंड राजयाची मागरी
ार ं
पुढे आली. १९४७ मधये अशखल भारतीय झारखंड
पाटणीची स्ापना होऊन राजयनननम्णतीचया मागरीला ्वेग
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िेणयात आला. १९७३ मधये ततकालीन राष्ट्रपती ्व
प्ररानमंत्ी यांना स्वतंत् राजयनननम्णतीचे नन्वेिन िेणयात
आले. १९९४ मधये नबहारचया न्वरानसभेत झारखंड
न्वकास स्वायतत मंडळ स्ापनेचे न्वरेयक मंजूर झाले.
ऑगसट २००० मधये नबहारचे न्वभाजन करून स्वतंत्
झारखंड राजय स्ापन करणयाची तरतूि असरारे न्वरेयक
लोकसभेत मंजूर झाले. १५ नोवहेंबर २००० रोजी
झारखंड हे स्वतंत् राजय अशसतत्वात आले.
ते ं ि हे राजय २०१४ मधये अशसतत्वात आले.
हे राजय तयापू्वणी आं प्रिेश या राजयाचा भाग होते.
तेलंगर राष्ट्रीय सनमतीने तेलंगर हे ्वेगळे राजय घोनरत
करणयासाठी आंिोलन सुरू केले. २००१ मधये भारत
सरकारने तेलंगर हे स्वतंत् राजय होरार असे जाहीर
केले. २०१४ मधये संसिेने या प्रसता्वास मानयता निली.
२ जून २०१४ रोजी तेलंगर हे स्वतंत् राजय अशसतत्वात
आले.
का रीर
ा
स्वतंत् भारताचया
राजयघटनेतील ३७० वया कलमान्वये या राजयाला न्वशेर
िजा्ण िेणयात आला होता.
१९४७ मधये प्रेमना् डोग्रा यांनी ‘प्रजा परररि
पक्ष’ स्ापन केला. या पक्षाने सुरु्वातीला ‘एक न्वरान,
एक प्ररान, एक ननशार’ अशी घोररा निली. १९५२
मधये ‘एक िेश में िो न्वरान, िो प्ररान, िो ननशार
नही चलेंगे, नहीं चलेंगे’ अशी घोररा पुढे आली.
जममू-का्मीरचे भारतात संपूर्ण न्वनलनीकरर वहा्वे अशी
या पक्षाची मागरी होती. सतते्वर असरारा नशनल
कॉनफरनस पक्ष मात् राजयाची स्वायततता गम्वायला
तयार नवहता. जनसंघाचे नेते डॉ.्यामाप्रसाि मुखजणी
यांनी संपूर्ण न्वनलनीकरराचया मागरीला पानठंबा निला.
२०१९ चया ऑगसट मनहनयात भारत सरकारने कलम
३७० र करणयाचा ननर्णय घेतला. ३१ ऑकटोबर
२०१९ पासून जममू-का्मीर राजयाऐ्वजी जममू-का्मीर
आनर लडाख असे िोन करेंद्रशानसत प्रिेश अशसतत्वात
आले.
पुढील पाठात आपर भारतातील सामानजक, क्रीडा
्व पय्णटन या क्षेत्ांन्वरयी मानहती घेरार आहोत.

y

प्र.

प्र.

णद े ा प ा ंापक
प ा णन न पि ण ाने
प ा ण ा.
१. १९४७ चया नजननवहा परररिेत जो करार झाला
तो
करार महरून ओळखला जातो.
अ नसएटो
ब नाटो
क गट
ड साक
२.

१७७६ मधये जगात स्व्णप्र्म
िेशात मानहतीचा कायिा लागू झाला.
अ स्वीडन
ब रिानस
क इंगलंड
ड भारत

३.

स्वामी न्व्वेकानंि यांचा जनमनिन
महरून साजरा केला जातो.
अ राष्ट्रीय नशक्षर निन
ब राष्ट्रीय यु्वक निन
क राष्ट्रीय एकातमता निन
ड राष्ट्रीय न्वज्ान निन

y

ा ा
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क भारताला मुक्त अ््णवय्वस्ा स्वीकारायची होती.
ड भारताला जागनतक पातळी्वर नेतृत्व करायचे
होते.

प्र.

या

णत ाणसक ण काि,
री, ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
१. २००४ मधये ही कपनी सॉ ट्वेअर से्वा
पुर्वरारी आनशयातील स्वा्णत मोठी कपनी
ठरली २. २००२ मधये या शहरात मेटट्रो से्वा सुरू झाली णद े ा कारिांपक
कारि णन न
ण ान पि करा.
भारताने जागनतक वयापार संघटनेचे सभासित्व
स्वीकारले. कारर अ भारताला इतर िेशांशी वयापारी सपरा्ण करायची
होती.
ब भारत जागनतक अ््णवय्वस्ेपासून लांब रा
शकत नाही.

प री

संक पनाण

पि करा.

स
े र े ा ा भारता ा कि
णन ातरीतरी ा ा ा ा री कारिे

प्र.

रीपा ण ा.
१. भारत सरकारचे यु्वक रोरर
२. प्ररानमंत्ी ग्राम सडक योजना

प्र.

त े त न द ा.
भारत अ्वकाश संशोरन क्षेत्ातील अग्ररी िेश आहे.

प्र.

प री प्र नां री सण तर तरे ण ा.
भारतात रोजगाराचया संरी उपलबर करून िेणयाचया
उ ेशाने कोरतया योजना राब्वलया गेलया

प्र.

ा री णद े ा द ां ा आ ारे सण तर तरे
ण ा.
मानहतीचा अनरकार अनरननयमाची मानहती नलहा.
अ भारतात ही चळ्वळ कशी सुरू झाली
ब मानहतीची वया या
क मानहतीचा अनरकार या अंतग्णत नागररकांचे
ह

ब

प

भारतातील घटक राजये ्व करेंद्रशानसत प्रिेश आनर
तयांचया राजरानीचया शहरांची ना्वे आंतरजालाचया
मितीने शोरा.
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१२. बदल्ता ार्त- ाग २
. सा ाण क े
.
ा े
. सां कणतक ारसा आणि प न े
. सा ाण क े
बिलतया भारताचे प्रनतनबंब सामानजक क्षेत्ातही
उमटलयाचे निसते. न्वन्वर कायद्ांचया आरारे सामानजक
न्वरमता िूर करून आन््णक न्वकास समाजातील स्व्ण
सतरापयांत पोच्वणयाचा सरकारचा प्रयतन सुरू आहे. या
दृष्ीने १९९३ चा ‘मान्व अनरकार संरक्षर कायिा’
महत््वाचा आहे. या कायद्ान्वये ‘राष्ट्रीय मान्वानरकार
आयोगा’ची नशनल मन राई स कनमशन स्ापना
करणयात आली. जगणयाचे स्वातंत्य, समानता इतयािी
ह ांचे संरक्षर करणयासाठी आनर हे ह नाकारले
जारार नाहीत याची िक्षता घेणयासाठी हा आयोग
स्ापन झाला. या कायद्ानुसार ्वृततपत्ात नक्वा
प्रनसद्ी माधयमांमधये अनयायासंिभा्णत प्रनसद् झालेलया
बातमीची िखल आयोग घेऊ शकतो. अतयाचारग्रसत
वयक्तीचया ्वतीने सामानजक काय्णकत नक्वा सामानजक
संस्ा तक्रार िाखल करू शकतात. २००५ मधये घरगुती
नहंसाचार न्वरोरी कायिा संमत झाला. कुटंबातील
शसत्यांना संरक्षर िेणयासाठी हा कायिा करणयात आला.
या कायद्ातील सग ात लक्षरीय तरतूि महरजे
‘आपलया राहतया घरा्वर पीनडत मनहलेची कायिेशीर
मालकी असो ्वा नसो घरात राहणयाचा ह नतला
आहे.’
२०११ चया जनगरनेत ६ ्वरा्णपयांतचया ्वयोगटात
िरहजार मुलांमागे मुलींचं प्रमार ९१४ इतके घसरलयाचे
पुढे आले. या आकडे्वारीतून संभावय संकटाची चा ल
लागताच मनहला संघटनांनी यान्वरोरात आ्वाज उठ्वला.
महाराष्ट्र शासनाने गभ्णनलंग तपासरी ्व गभ्णनलंगननिान
यां्वर बंिी घालरारा कायिा केला आनर ‘लेक लाडकी’
हे अनभयान राब्वले. यामुळे पररशस्तीत बिल होत
आहेत.

माही्त

हे का ्तु हांला

हमीि िल्वाई यांनी
महातमा जोतीरा्व फुले
यांचया प्रभा्वामुळे १९७०
मधये ‘मुसलीम सतयशोरक
समाज’ या संघटनेची
स्ापना केली. मुसलीम
शसत्यांचया
ह ांसंबंरी
रीद द ा
काय्ण करणया्वर तयांचा भर
होता. तोंडी तलाक पद्तीला िल्वाई यांनी
न्वरोर केला. इ.स.२०१९ मधये संसिेने संमत
केलेलया कायद्ानुसार नतहेरी तलाक पद्ती
र बातल करणयात आली आहे.
रम्णननरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र महरून भारतातील
स्व्ण नागररकांना एकच समान नागरी कायिा
असा्वा असे तयांचे मत होते.
. . आर
पण
णन न बिलतया भारताचे प्रनतनबंब
आरोगयाचया क्षेत्ातही उमटले. १९९५ मधये भारत
सरकारचया आरोगय न्वभागातफ ‘पलस पोनलओ’
लसीकरराची मोहीम सुरू झाली. जागनतक आरोगय
संघटना (WHO), युननसेफ, रोटरी इंटरनशनल आनर
भारत सरकार यांचया संयुक्त न्वद्माने ही मोहीम
राब्वणयात आली. ही मोहीम पोनलओ रोगाचे उच्ाटन
करणयासाठी होती. पाच ्वर ्वयापयांतचे एकही बालक-
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लसीकररातून ्वगळले जारार नाही असा चंग बांरून ही
मोहीम राब्वणयात आली. ही योजना यशस्वी होणयासाठी
नशनबरे, घरोघरी लसीकरर, प्रसार माधयमातून जानहराती
यांसार या उपायांचा अ्वलंब करणयात आला.
ा
आयु्वि, योग ्व ननसग पचार, युनानी,
होनमओप्ी इतयािी नचनकतसापद्तींचया न्वकासासाठी
१९९५ मधये करेंद्र सरकारचया ‘आरोगय ्व कुटंबकलयार’
मंत्ालयाने स्वतंत् न्वभाग स्ापन केला. २००९ पासून
हा न्वभाग ‘नडपाट्णमेंट ऑफ आयु्वि, योग अँड
नचरोप्ी, युनानी, नसद् अँड होनमओप्ी’ (AYUSH)
या ना्वाने ओळखला जातो. या न्वभागाचया ्वतीने या
नचनकतसा प्ररालींचया शैक्षनरक िजा्णत सुराररा कररे,
गुर्वतता्वाढ, संशोरन, औररप्रमारीकरर या्वर भर
िेणयात येत आहे.
क न प ा.

NRHM - राष्ट्रीय ग्रामीर आरोगय नमशन

काय्णक्रमातून जनतेला होराऱया फायद्ांची यािी करा.
. . प ा रि
प्रद ि ्वायू प्रिूरराचा प्र्न भारतातील स्व्णच
राजयांना कमी अनरक प्रमारात भेडसा्वत आहे.
्वाहनांचया माधयमातून होरारे प्रिूरर हा मोठा नचंतेचा
न्वरय आहे. सेंटर फॉर सायनस ॲणड एनवहायरनमेंट
संस्ेने नि ीतील प्रिूरराचा अभयास करून या प्र्नाची
ती ता जनतेसमोर मांडली. प्रिूरराचया अनेक काररांपैकी
एक कारर महरजे ्वाहनांची ्वाढती सं या, ्वाहनांचया
िेखभालीकडे िुल्णक्ष अशा काररांमुळे आनर ्वाहनांचया
रुरातून ह्वेत नमसळरारे घातक ्वायू आनर काजळीचे
कर हे नि ीचया प्रिूरराला प्रामु याने काररीभूत
आहेत असे नसद् झाले आहे. या प्रिूरराचा पररराम
नि ीतील ्वारसा ्वासतूं्वरही होत आहे. या प्र्ना्वर
उपाय महरून घनीकृत नैसनग्णक ्वायू सीएनजी-कॉमप्रेसड
नचरल गस ्वापरणयाची नशफारस संस्ेने केली. या
नशफारशीचया आरारे १९९८ मधये स्व च् नयायालयाने
नि ीतील स्व्ण सा्व्णजननक ्वाहनांमधये सीएनजीचा ्वापर
करणयाचा ननर्णय निला. पुढे ‘नो पीयूसी नो इनशुरनस
पॉनलसी’ (PUC-Pollution under Control) असे
रोरर आले. पीयूसी प्रमारपत् असलयानश्वाय ्वाहन

न्वमा काढता येरार नाही नक्वा तयाचे नूतनीकरर करता
येरार नाही असे रोरर अमलात आले. यामुळे पीयूसी
प्रमारपत् िेरारी करेंद्रे सुरू झाली. कारखानयांतील
रासायननक प्रनक्रयांमुळे प्रिूनरत झालेले पारी नद्ांमधये
सोडरे हे जलप्रिूरराचे मु य कारर आहे.
पया्ण्वरर रक्षरासाठी अनेक वयक्तींनी मोलाची
कामनगरी बजा्वली आहे. सुंिरलाल ब गुरा ‘नचपको’
आंिोलन , मेरा पाटकर ‘नम्णिा बचा्व’ आंिोलन
आनर डॉ.राजेंद्र नसंह ‘जलसंरारर’ क्षेत् यांचे काय्ण
अतयंत महत््वाचे मानले जाते.
शसटकसार या मान्वनननम्णत, अन्वघटनशील
पिा्ाांमुळे आनर रासायननक खते ्व कीटकनाशके
यांचयामुळेही पारी ्व अ रानयाचे प्रिूरर ्वाढते आहे.
तसेच या स्वाांमुळे जनमनीचा कस कमी होतो. तयामुळे
मारसे, प्रारी आनर ्वनसपती यांचयामधये अनेक
प्रकारचया रोगांचा प्रािुभा्ण्व होऊन आरोगयाला हानी
पोच्वरारी पररशस्ती ननमा्णर होत आहे.
क न प ा.
्वायूप्रिूरर रोखणयासाठी कोरतया उपाययोजना
करावया लागतील, याची यािी करा.
पया्ण्वरराचया क्षेत्ात महाराष्ट्रातील तीन प्रयोगांची
न्वशेर िखल घेरे आ्व्यक आहे.
रा रीबा प पेरे ८ माच्ण २०१८ रोजी भारताचया
राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्रातील राहीबाई पोपेरे यांना नारी शक्ती
पुरसकार निला. ‘कळसुबाई पररसर नबयारे सं्वर्णन
सनमती’चया माधयमातून केलेलया कामाब ल तयांना हा
पुरसकार िेणयात आला आहे. तया बीजमाता सीडमिर
या टोपर ना्वाने स्व्णत् ओळखलया जातात. िेशी ्वार
ननमा्णर कररे, तयाचे जतन करून ठे्वरे, तयाला पुढचया
नपढीपयांत पोहच्वरे हे काम तयांनी
केले आहे. संकरीत रानय आनर
भाजीपाला खाऊन तयांचा नातू
आजारी पडला. तया्वर उपाय
शोरणयाचया प्रयतनातून राहीबा ना
िेशी ्वार ्वापररे हा उपाय
सुचला.
तयांनी
स्वतःचया
रा रीबा प पेरे
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कुटंबासाठी लागरारे रानय आनर भाजीपाला िेशी
्वारातून ननमा्णर करणयाचे ठर्वले. घरात खाणयासाठी
िेशी ्वार नपक्वायचे आनर पीक आलया्वर तयातून
नन्वडक नबया साठ्वून ठे्वायचया असे काम तयांनी सुरू
केले. कारले, पालक, तांिुळजा, गोड ्वाल, कडू ्वाल,
घे्वडा, भुईमूग, ्वरई, ढ्वूळ भात, काळभात, आंबेमोहोर,
उडीि अशा न्वन्वर प्रकारचया भाजया, रानभाजया आनर
कडरानयांचे ्वार तयांनी जपले. स्वतःचया घरापासून सुरू
झालेला उपक्रम तयांनी बचतगटाचया माधयमातून स्व्णत्
पोहच्वायला सुरु्वात केली. भारतीय ॲग्रो इंडसटट्रीज
फाऊडेशनचया बाएफ सहकाया्णने हा उपक्रम फोफा्वला.
राहीबाई मातीचया मडकयात िेशी ्वाराचे नबयारे
जतन करतात. मातीचया मडकयाला शेरामातीने नलंपतात.
तयामुळे नबयारांना भुंगे नक्वा मुंगया लागत नाहीत.
मडकयात राखेचा ्व कडननंबाचा ्वापर करतात. आता
या नबयारे बँकेत ५० न अनरक नपकांचे, ३० न
अनरक भाजीपालयाचे ्वार जमा झाले आहेत. बीबीसीने
२०१८ मधये न्वन्वर क्षेत्ांत काम करराऱया जगभरातील
१०० मनहलांची नन्वड केली. तयात राहीबा चा समा्वेश
आहे.
भा का दरे स याद्री ननसग्ण नमत् या संस्ेचया
माधयमातून भाऊ काटिरे ्व तयांचे सहकारी ननसग्ण
सं्वर्णनाचे काय्ण करतात. इ.स.१९९९ मधये पांढऱया
पोटाचा समुद्री गरूड या प याचे अशसतत्व रोकयात
आलयाचे भाऊनी ्वाचले. या प याचा बचा्व आनर
सं्वर्णन करणयासाठी भाऊनी रतनानगरी नजल यात काम
सुरू केले. रतनानगरी नजल याला असरारा समुद्रनकनारा
पायी नहंडून लोकांमधये या प यांसंिभा्णत जागृती केली.
या प्र्वासात तयांनी ६२ घरट्ांची स्ाने शोरून काढली.
हे करत असताना नसंरुिुग्ण नजल यातील नन्वती बंिराचया
आसपास ्वेंगुला्ण रॉकसज्वळ बंद्रा बेटा्वर भाऊ आनर
तयांचया सहकाऱयांना तसकरीचया
घटना निसलया. तसकर लोक
पाको ांची घरटी न्वकन
न्विेशातून पैसे नमळ्वत होते.
पाको ांना संरक्षर िेरे गरजेचे
होते. या घटनेमुळे आनर
संस्ेचया प्रयतनातून पाको ांचा
भा का दरे
92

समा्वेश भारतीय ्वनयजी्व संरक्षर कायिा १९७२ चया
शे ूल ‘ ’ मधये झाला. स ाद्री ननसग्णनमत् संस्ेचे हे
मोठे काम होय.
याच संस्ेने आरखी एक महत््वाचे काम
कास्वांचया संिभा्णत केले. ‘्वेळास’चया समुद्रनकनाऱया्वर
‘ऑनलवह ररडले’ जातीची कास्वे अंडी घालणयासाठी
येतात, तयांचया संरक्षराची मोहीम उभारली. पनहलयाच
्वरणी कास्वांची ५० घरटी संरनक्षत करणयात आली.
तयातून २७३४ कास्वे समुद्रात गेली. या घटनेचया
नननमतताने ‘कास्व महोतस्व’ आयोनजत करणयात आला.
कास्व समुद्रात जाताना बघायला िेश-परिेशांतून शेकडो
पय्णटक यायला लागले. तयांचया राहणयाचा प्र्न ननमा्णर
होताच गा्वातच स्ाननकांचया घरात ‘होम सटे’ पय्णटन
न्वकनसत केले गेले. ग्रामस्ांना प्रनशक्षर िेणयात आले.
यामुळे ननसग्ण सं्वर्णनातून पय्णटन उभे रानहले. संपूर्ण
महाराष्ट्रात या कामाची िखल घेणयात आली. भाऊ
काटिरे आनर तयांचे सहकारी स याद्री ननसग्ण नमत् या
संस्ेचया माधयमातून िुमणीळ असरारे ख्वले मांजर
्वाच्वा मोहीम चाल्वत आहेत.
प्रे सा र े री
भारतात नगराडांची सं या
लक्षरीयरीतया कमी होत आहे. नगराडे महरजे ननसगा्णतील
सफाई कररारे स्वचछतािूत. रायगड पररसरात ‘लाँगबील
वहलचर’ आनर ‘वहाईटबक वहलचर’ अशा नगराडांचया
िोन जाती आढळतात. तयांची सं या ्वाढ्वरे, तयांचया
खाणयासाठी अ उपलबर करून िेरे यासाठी प्रेमसागर
मेसत्ी आनर तयांचे सहकारी Society for Eco
Endangered Species Conservation and
Protection (SEESCAP) संस्ेचया माधयमातून

काय्णरत आहेत. प्राणयांना निले जारारे औरर नगराडांसाठी
काही्वेळा न्वर ठरते. उंच झाडांची कमी झालेली सं या,
अ ाची कमतरता यांमुळे नगराडांचे अशसतत्व रोकयात
आले होते. ही पररशस्ती बिलणयात सी-सकप संस्ेला
यश नमळत आहे.
. . णश ि
१९९० हे ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता’ ्वर्ण महरून
जाहीर झाले होते. तया पा््व्णभूमी्वर केरळ सरकारने
आपले पूर्ण राजय साक्षर करणयाचा चंग बांरला आनर
ही कामनगरी भारतात स्व्णप्र्म करून िाखन्वली.

तयानुसार केरळ हे पूर्णतः साक्षर होरारे भारतातील पनहले
राजय ठरले.
क न प ा.
१९९० हे आंतरराष्ट्रीय साक्षरता ्वर्ण होते. याच
प्रकारे काही ्वैनशषट्पूर्ण ्वर आनर योजना यांची
सांगड घालून यािी तयार करा.
केरळचया साक्षरता मोनहमेत ्वाचरे, नलनहरे,
गनरतातील कौशलये आतमसात कररे, स्वचछतेचे
महत््व, बालकांचे लसीकरर, सहकारी तत््वा्वरील शेती
आनर बचतीचे महत््व या उपक्रमांचा समा्वेश होता.
ही मोहीम राब्वत असताना काही नवयाच समसया समोर
उभया ठाकलया. या नजल यात साक्षरता मोनहमेत सामील
होराऱया अनेक जयेष् नागररकांमधये दृशष्िोर होते.
अकुशल कामगारांचे डोळे तपासरे, चषमा कर्वून घेरे
या गोष्ी नागररकांना आन््णकदृषट्ा महाग ्वाटत होतया.
या्वर उपाय महरून मोफत नेत् तपासरी नशनबर आनर
चषमे ्वाटप उपक्रम राब्वणयात आला. यामुळे हे लोक
साक्षरता ्वगा्णला येऊ लागले. सरकार आनर लोक एकत्
आले तर संकटां्वर न्वरायक इचछाशक्ती कशी मात
करू शकते याचे हे उततम उिाहरर आहे.
एना्णकुलम हा केरळमरील नजलहा ४ फे ु्वारी
१९९० मधये पूर्णतः १०० ट े साक्षर झालेला नजलहा
होय.
माही्त

हे का ्तु हांला

मुलांना मातृभारेप्रमारेच इंग्रजी भारे्वर प्रभुत्व
नमळन्वता या्वे महरून महाराष्ट्र शासनाने २००२
मधये पनहलीपासून इंग्रजी नशकन्वणयाचा ननर्णय
घेतला. ऐकरे, बोलरे, ्वाचरे आनर नलनहरे या
कौशलयां्वर भर िेणयात येऊन इंग्रजी भारा नशकरे
आनंििायी करणया्वर भर िेणयात आला. या
अभयासक्रमाला अनुसरून उततम, सनचत् पाठ्यपुसतके
तयार करणयाची जबाबिारी महाराष्ट्र राजय
पाठ्यपुसतक मंडळाने बालभारती पार पाडली. या
उपक्रमाचे राष्ट्रीय ज्ान आयोगाने कौतुक केले.

प्रा ण क णश ि
प्रा्नमक नशक्षराचया सा्व्णनत्कीकररासाठी १९९४
मधये नडसटट्रीकट प्रायमरी एजयुकेशन प्रोग्राम (DPEP) हा
काय्णक्रम हाती घेणयात आला. महाराष्ट्र, मधयप्रिेश,
कना्णटक, तनमळनाडू, केरळ, हरयारा ्व आसाम या
सात राजयांत हा काय्णक्रम राबन्वणयात आला. प्रा्नमक
शाळेत न्वद्ारयाांची शंभर ट े पटनोंिरी, उपशस्ती,
न्वद्ा्णी गळती रोखरे, इतयािी उि्निष्ांचा यात
समा्वेश होता. या उपक्रमासाठी जागनतक बँकेने आन््णक
मित निली होती.
शा े प ि आ ार या उपक्रमाद्ारे प्रा्नमक
्वगा्णतील न्वद्ारयाांचे योगय पोरर वहा्वे महरून ‘माधयानह
भोजन योजना’ १५ ऑगसट १९९५ पासून सुरू झाली.
पोरक घटकांनी युक्त असा नशज्वलेला आहार िेणयास
सुरु्वात झाली. जे्े हे शकय नवहते ते्े प्रनतन्वद्ा्णी
रानय पुर्वणयाची सोय करणयात आली.
स णश ा णभ ान ‘सारे नशक या, पुढे जाऊ
या’ असे धयेय्वाकय बाळगून स्व्ण नशक्षा अनभयान २००१
मधये सुरू झाले. तया अगोिर ८६ वया घटना िुरूसतीि््वारे
६ ते १४ ्वयोगटातील मुलांना ‘मोफत नशक्षराचा
मूलभूत अनरकार’ िेणयात आला. प्रा्नमक नशक्षराचया
सतरा्वरील न्वरमता िूर कररे हा या योजनेचा प्रमुख
उि्िेश होता. ही योजना यशस्वी होणयासाठी यापू्वणीचया
खडू-फळा योजना, पोरक आहार योजना अशा स्व्ण
योजनांचे एकत्ीकरर करणयात आले. मुलींचे नशक्षर,
निवयांगांचे नशक्षर याकडे या योजनेत न्वशेर लक्ष िेणयात
आले.
नशक्षराचे सा्व्णनत्कीकरर साधय करणयासाठी
२००४ मधये ‘एजयुसट’ हा उपग्रह प्रक्षेनपत करणयात
आला. भारताचे ६ न्वभाग कलपून ६ ्वानहनयांची सोय
िेशभरात करणयात आली. या उपग्रहामुळे भारतभर
प्रािेनशक भारांमरून शैक्षनरक काय्णक्रम सुरू झाले.
.
ा े
एकेकाळी ऑनलंनपकमधये हॉकी हा खेळ भारताला
सतत न्वजय नमळ्वून िेत होता. कुसतीमधये खाशाबा
जार्व यांनी ऑनलंनपकमधये भारताचा झेंडा उंचा्वला.
जागनतकीकररानंतरचया
कालखंडात
भारताचया
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णश ि ण शे संदभ ारा
बिलतया भारताचे प्रनतनबंब आपरांस नशक्षर
क्षेत्ातही उमटलयाचे निसते. नि ी ये्ील राष्ट्रीय
शैक्षनरक संशोरन ्व प्रनशक्षर परररिेने अभयासक्रम
आनर पाठ्यपुसतकांचया रचनेत काही बिल सुचन्वले.
यानुसार नवया अभयासक्रमात लोकशाही तत््वे, सामानजक
नयाय, कत्णवय आनर जबाबिाऱया यांचया जारी्वा,
सत्ी-पुरुर समानता, पया्ण्वरर रक्षर, अंरश्द्ा ननमू्णलन,
लोकसं या, नशक्षर, ्वैज्ाननक ्वृतती यां्वर भर िेणयात
येत आहे. भारताचया राष्ट्रीय एकातमतेला पूरक
असराऱया न्वन्वरतेतील एकतेस चालना िेणयाचा प्रयतन
अभयासक्रमाचया माधयमातून करणयात येऊ लागला.
्वरील उि्निष्े साधय करणयासाठी राजयपातळी्वर
नशक्षकांचे वयापक प्रमारा्वर प्रनशक्षर करणयात येत
आहे. तयामुळे राष्ट्रीय साक्षरता नमशनचया रतणी्वर राजय
साक्षरता नमशन स्ापणयात आले. यामुळे राजयभर
नशक्षराचया प्रनशक्षर आनर पाठ्यपुसतकांचया संिभा्णत
जागृती ननमा्णर झाली.
१९९० मधये आचाय्ण राममूतणी सनमतीचा अह्वाल
करेंद्र शासनास प्राप् झाला. या सनमतीने राष्ट्रीय
शैक्षनरक रोरराची नचनकतसा केली आनर नशक्षराचे
सा्व्णनत्कीकरर, शसत्या ्व मागास्वगणीयांचे नशक्षर,
शैक्षनरक लोकशाही या मुि्द्ां्वर सनमतीत भर निला.
नशक्षराचा ह
हा मूलभूत ह
असा्वा आनर
नशक्षरा्वर राष्ट्रीय उतप ाचया खचा्णतील ्वाटा ्वाढ्वा्वा,
अशी नशफारस करणयात आली.
याखेरीज नशक्षरखातयाने शालेय न्वद्ारयाांचया
अभयासाचया िप्राचे ओझे नकती असा्वे याचाही
न्वचार केला गेला आनर तयाचे प्रमार ठर्वले गेले.
बाल्वाडीतील प्र्वेशासाठी मुलांचया मुलाखती्वर बंिी

कानाकोपऱयातून अनेक खेळाडू
पुढे आले. जयाचयाकडे कौशलय
आहे तोच खेळाडू पुढे जारार हे
जागनतकीकरराने घड्वून आरले.
या काळाचे ्वैनशषट् महरजे
भूतकाळातील यशाचया आरारे
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घालणयात आली. नवया सह कात सरकारने स्व्ण नशक्षा
मोनहमेचया अंतग्णत स्व्ण मुलांना शाळेत िाखल करा,
नशक्षराचा िजा्ण ्वाढ्वरे, नशक्षरातील सत्ी-पुरुर
तफा्वत नानहशी कररे, २०१० पयांत शाळांमधये संपूर्ण
उपशस्तीचे उि्निष् साधय करणयाचे ठरले. शालेय
न्वद्ारयाांना अ्वांतर ्वाचनाची गोडी लागा्वी महरून
शासनाने पूरक पुसतकांची योजना काया्णशन्वत केली.
करेंद्रशासन, संरक्षर िल यात नोकरी करराऱया
पालकांचया पालयांना बिली झालया्वर शैक्षनरक
समसयांना तोंड द्ायला लागू नये महरून िेशात स्व्णत्
सारखा अभयासक्रम असराऱया करेंद्रीय न्वद्ालयांची
साखळी उभारणयात आली. या न्वद्ालयांमधये
अभयासाबरोबरच खेळां्वर भर, अभयासेतर उपक्रम या्वर
भर िेणयात येत आहे.
महाराष्ट्रातील रात्शाळा, साखरशाळा या उपक्रमांची
न्वशेर िखल घेरे आ्व्यक आहे. महाराष्ट्रात पनहली
रात्शाळा पुणयात महातमा जोतीरा्व फुले यांनी
एकोनरसावया शतकात सुरू केली. यातूनच प्रेररा घेऊन
अनेक रात्शाळा राजयात चालू आहेत. नि्वसभर काम
करराऱया न्वद्ारयाांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त आहे.
राजयात ऊसतोडरी हंगामाचया कामात शेकडो कामगार
न्वन्वर साखर कारखानयांचया नठकारी जातात. या
कामगारांचया मुलांसाठी नशक्षरासाठी सोय महरून साखर
कारखानयांचया पररसरात ‘साखरशाळा’ सुरू करणयात
आलया आहेत. राजयात साक्षरतेचे प्रमार ्वाढन्वणयासाठी
स्वयंसे्वी संस्ांची मित घेणयात येत आहे. यातूनच
नसंरुिुग्ण ्व ्वरा्ण नजलहे पूर्ण साक्षर झाले. तसेच
प्रौढनशक्षराचया काया्णसही गती नमळाली आहे. शासनाने
शालेय न्वद्ारयाांसाठी पूरक ्वाचनासाठी पुसतके
उपलबर करून निली.

कोरतयाही खेळाडूला ्वत्णमान नक्वा भन्वषयात स्वतःचे
स्ान अबानरत राखणयाची खात्ी नाही. स्व्णच क्षेत्ांतील
खेळाडूंना आपली कामनगरी ्वारं्वार नसद् कररे
अनन्वाय्ण असते.
रोज न्वे-न्वे न्वक्रम घडत आहेत. खेळाचे स्वरूप
बिलत चालले आहे. खेळातील ्वेळासंिभा्णत बिल होत

आहेत. नक्रकेटचे उिाहरर घेऊया. पू्वणी पाच नि्वस
चालरारे नक्रकेटचे सामने पुढे एका नि्वसा्वर आले.
एका नि्वसाचे सामने पुढे २० रटकापयांत सीनमत झाले.
पू्वणी कुसती नचतपट होईपयांत चालायची. आता ती
गुरपद्तीनेसुद्ा खेळतात.
कब ी, हॉकी, नक्रकेट, जलतरर, बडनमंटन,
भारोततोलन ्वेटनलश टंग , नेमबाजी, बुि्नरबळ, मोटर
सपोट्णस्, सकाय डायशवहंग, मुशष्युद्, नतरंिाजी, कुसती,
फुटबॉल, टेननस, टेबल-टेननस, नबनलयड्णस, म खांब
अशांसारखे अनेक खेळ आज खेळले जातात.
प्रसारमाधयमांनी, ्वृतत्वानहनयांनी या खेळांना स्वतंत् जागा
निली आहे.
भारतीय पातळी्वर खेळांशी संबंनरत ननयतकानलके
सुरू झाली आहेत. काही ्वानहनया फक्त खेळांना
्वानहलया आहेत. या ्वानहनयांचा प्रेक्षक्वग्ण, ्वानहनयां्वरील
जानहराती, जानहरातींचा ्वेळ आनर खच्ण यांमरून एक
स्वतंत् अ््णन्व््व आकाराला आलेले आहे.
भारतभर आता प्रतयेक खेळाचया संघटना उभया
रानहलया आहेत. संघटना खेळाडूंमधये मोठ्या प्रमारा्वर
आन््णक गुंत्वरूक करीत आहेत. उिा., फुटबॉलसार या
खेळात एखाद्ा खेळाडूला ब िततक घेतो. तया
खेळाडूंची काळजी घेतात. या खेळाडूचया ना्वाने तो
ब ओळखला जातो. तो खेळाडू काही काला्वरीसाठी
बशी करारबद् होतो. नक्रकेटचे आयपीएल सामने,
एकनि्वसीय न्व््वकरंडक सामने, ेंटी- ेंटी न्व््वचरक
सामने, प्रो कब ी लीग या सार या खेळांना जगभरचे
प्रेक्षक लाभले आहेत. या जगभरचया प्रसारराचया
ह ांमुळे खेळाडूंचया मानरनात भर पडली. तयामुळे
खेळाडूंचे जी्वन बिलून गेले आहे.
शासन
खेळाडूंचया
कामनगरीची िखल घेत असते.
एखाद्ा खेळाडूने अभूतपू्व्ण
कामनगरी केलयास सरकार तयाचा
न्वशेर सनमान करीत आहे.
सनचन तेंडलकर यांचया १००
शतकांचया कामनगरीचा न्वचार
करून भारत सरकारने तयांना
सण न त कर
‘भारतरतन’ हा स्व च् सनमान

निला. तयांची राजयसभे्वर खासिार महरून ननयुक्ती
केली. समाजाचाही खेळाडूंकडे पहाणयाचा दृशष्कोन
बिलत आहे. खेळाकडे वया्वसानयक कारकीि्ण महरून
पानहले जात आहे. शालेय-महान्वद्ालयीन नशक्षरात
खेळ हा अन्वभाजय घटक झाला आहे.
ा रि आंतरराष्ट्रीय पातळी्वर भारतीय
खेळाडूंचा ्वाढत चाललेला सहभाग, खेळात न्वज्ानाचा
्वाढता ्वापर आनर आरुननक तंत्ज्ान यांमुळे प्रतयेक
िेश आपलया क्रीडा रोरराब ल िक्ष आहे. भारत
सरकारने २००१ मधये क्रीडा रोरराची घोररा केली.
खेळांचा न्वसतार कररे, खेळाडूंना खेळांमधये प्रा्वीणय
नमळ्वणयास मित कररे, खेळांसाठी पूरक आनर मूलभूत
सोयी उभाररे, राष्ट्रीय क्रीडा फेडरेशन आनर सहयोगी
संस्ांना मित कररे ्व खेळाडंूचा शोर घेरे, खेळांचया
प्रसारासाठी लोकसहभाग ्व जागृती कररे ही क्रीडा
रोरराची प्रमुख उि्निष्े आहेत.
२०११ मधये भारत सरकारने ‘या आनर खेळा’ ही
योजना सुरू केली. या योजनेचया अंतग्णत सपोट्ण ॲ्ोररटी
ऑफ इंनडयाने ज्वाहरलाल नेहरू सटेनडअम, डॉ.कररनसंह
शुटींग रेंज, डॉ.एस.पी.एम. शस्वनमंग पूल संकुल, मेजर
धयानचंि हॉकी सटेनडयम, इंनिरा गांरी इनडोअर सटेनडयम
ही नि ीतील पाच क्रीडा संकुले खेळाडूंसाठी उपलबर
करून िेणयात आली. याखेरीज ये्े खेळायला येराऱया
मुलांसाठी SAI चया तजज् प्रनशक्षकांचया माग्णिश्णनाखाली
नशकणयाची संरी नमळू लागली. याचयाच पुढचा टपपा
महरजे मनरपूरमधये ‘नशनल सपोट्णस् युननवहनस्णटी’ची
स्ापना होय. ये्े खेळांचे प्रनशक्षर, खेळांचे वय्वस्ापन,
क्रीडा मानसशासत् इतयािी न्वरयांचे पि्वी आनर
पिवयुततर अभयासक्रम उपलबर आहेत. यानश्वाय
संशोरनालाही प्रोतसाहन निले जाते. २०१८-१९ पासून
एम.एससी. खेळांचे प्रनशक्षर ्व एम.ए. खेळांचे
मानसशासत् यांचे अभयासक्रम न्वद्ापीठात सुरू झाले.
े
ंण ा २०१७ पासून भारत सरकारने
पू्वणीचया काही योजना आनर न्वी उि्निष्े एकत् करून
ही योजना सुरू केली. खेळांना वयापक जनारार िेरे
आनर खेळांमधये उततम िजा्ण गाठरे यासाठी ही योजना
सुरू झाली. या योजनेचे १२ घटक आहेत. यात शालेय
पातळीपासून न्वद्ारयाांमधये गोडी ननमा्णर कररे, मुलींचा
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सहभाग ्वाढ्वरे इतयािींचा समा्वेश आहे.
खेळांचया न्वकासासाठी राष्ट्रीय खेळ न्वकास कोर
(National Sports Development Fund स्ापन
करणयात आला. तया कोराला िेरगी निलयास तया
रकमे्वर आयकरात १०० सूट आहे. खेळाडूंना
प्रोतसाहन िेणयासाठी राजी्व गांरी खेलरतन पुरसकार
अजु्णन पुरसकार, धयानचंि लाईफटाईम अनचवहमेंट
पुरसकार, द्रोराचाय्ण पुरसकार, मौलाना अबुल कलाम
आझाि टट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोतसाहन इतयािी पुरसकार
निले जातात. ऑनलंनपक खेळात सु्वर्णपिक नमळ्वराऱया
खेळाडूस भारत सरकार ७५ लाख रुपयांचे बनक्षस िेते.
परा ऑनलंनपक, एनशयाड, राष्ट्रकुल, न्व््वकप,
आनशयाई चशमपयननशप, आंतरराष्ट्रीय न्वद्ापीठ सपरा्ण,
निवयांगांचया आंतरराष्ट्रीय पातळी्वरील न्वन्वर सपरा्ण,
दृष्ीहीन खेळाडूंची नक्रकेट सपरा्ण अशा न्वन्वर सपराांमधये
सु्वर्ण, रौपय आनर कांसयपिक अ््वा न्वजेतेपि
नमळ्वराऱया संघास रोख बनक्षसे, खेळाडूंना नोकऱया
निलया जातात.
यानश्वाय न्वजेतया खेळाडूंना नन्वृतत झालया्वर
पेनशन निली जाते. एनप्रल २०१८ पासून ऑनलंनपक
खेळातील न्वजेतयास िर मनहना २० हजार रूपये तर
आनशयाई खेळातील न्वजेतयास बारा हजार रुपये िरमहा
िेणयात येतात.
या स्व्ण मागाांनी भारत सरकार खेळाकडे यु्वकांचे
लक्ष ्वेरून घेत आहे. न्वद्ारयाांना खेळांत कररअरचया
न्वन्वर संरी आता मोठ्या प्रमारा्वर उपलबर झालेलया
आहेत.
. सां कणतक ारसा आणि प न े
पय्णटन हे क्षेत् नि्वसेंनि्वस अनरक प्रगत, न्वकनसत
होत जारारे क्षेत् आहे. या क्षेत्ातून आपलया िेशास
परकीय चलन मोठ्या प्रमारात नमळते. भारताला भेट
िेराऱया न्विेशी पय्णटकांची सं या आनर तयातून
नमळराऱया परकीय उतप ात प्रनत्वरणी ्वाढ होत आहे.
न्विेशी पय्णटकांना कोरतयाही प्रकारची अडचर येऊ नये
महरून गृह, पय्णटन आनर न्विेश मंत्ालय यांनी एकत्
येऊन ई-शवहसा सुन्वरा सुरू केली. यात ई-वया्वसानयक
शवहसा, ई-मेनडकल शवहसा, ई-शवहसा सुन्वरा िेणयात
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आलया. २०१६ पासून या पय्णटकांना नहंिी, इंग्रजीनश्वाय
१० परकीय भारांमधये आठ्व ाचे स्व्ण नि्वस आनर
२४ तास मानहती िेणयाची सुन्वरा उपलबर करून निली
आहे. अरबी, रिरेंच, जम्णन, इटानलयन, जपानी, कोररयन,
नचनी, पोतु्णगीज, रनशयन आनर सपननश भारेत पय्णटकांना
तयांचया मोबाईल्वर मानहती निली जाते. १३६३ या
क्रमांका्वर िूरध्वनी केलयास पय्णटकांना पय्णटन
मंत्ालयाचया ्वतीने मानहती उपलबर करून निली जाते.
या योजनेअंतग्णत क्रुझ्वरील पय्णटन, साहसी क्रीडा
पय्णटन, आरोगय योजनांशी संबंनरत पय्णटन, गोलफ,
पोलो, पया्ण्वररपूरक पय्णटन, नचत्पटन्वरयक महोतस्व
इतयािी न्वरयांचा समा्वेश आहे.
पय्णटकांशी कसे ्वागा्वे, तयांना कोरतया प्रकारची
मित करा्वी, या संिभा्णतील ्वागणया-बोलणयाचे
नशष्ाचार यांचे पद्तशीर नशक्षर िेराऱया संस्ा सुरू
करणयात आलया आहेत. पय्णटकांना राहणयाची उतकृष्
सोय करणयासाठी हॉटेलस ननमा्णर करणयात आली आहेत.
आनतरय आनर हॉटेल वय्वस्ापनाचे नशक्षर िेराऱया
उततम संस्ा अनेक शहरात आहेत.
क न प ा.
• पय्णटनातून कोरकोरते रोजगार ननमा्णर होतात
तयाची यािी तयार करा.
• भारतातील ऐनतहानसक पय्णटनाला अनरक
चालना िेणयासाठी उपाय सुच्वा.
पय्णटनास उभारी िेणयासाठी तसेच अनरकानरक
पय्णटक आकनर्णत करणयासाठी ‘अतुलय भारत’ ही
प्रनसद्ी मोहीम राब्वणयात आली. स्विेशातील पय्णटनास
चालना िेणयासाठी नडसकवहरी चनेलचया सहकाया्णने
‘गो नॉ््णईसट’ ईशानय भारताकडे चला हा िूरिश्णन
काय्णक्रम प्रिनश्णत करणयात येऊ लागला. स्विेश िश्णन
यात्ेअंतग्णत भारतात १३ प्रकारचया यात्ा आयोनजत
करणयात आलया आहेत. यात प्रामु याने नहमालय
पररक्षेत्, समुद्री तट्वतणी प्रिेश, बौद् तत््वज्ानाशी
संबंनरत क्षेत्े इतयािी नठकारांचा समा्वेश आहे.
संपूर्ण जगाला भारतातील ्वैनशषट्पूर्ण स्ळांची

ंण न नशन
फर आ
क र े र े (INTACH) या संस्ेची
स्ापना १९८४ मधये न्वी नि ी ये्े करणयात
आली. INTACH चे मु यालय न्वी नि ी
ये्े आहे. आज िेशभरात २०० न अनरक
शाखांसह INTACH ला ्वारसा जतन ्व जागृती
कररारी भारतातील मोठी संस्ा महरून ओळखले
जाते. मागील ३५ ्वराांत INTACH ने के्वळ
नैसनग्णक आनर मान्व नननम्णत ्वारसाच नवहे तर
अमूत्ण ्वारसा सं्वर्णनाचे काम केले आहे.
आनकटेकचरल हेररटेज, नैसनग्णक ्वारसा, भौनतक
्वारसा, अमूत्ण सांसकृनतक ्वारसा, हेररटेज
एजयुकेशन अँड कमयुननकेशन सशवह्णसेस
एचईसीएस , नशलप कक्ष, न्वन्वर शाखा, इंटक
हेररटेज ॲकडमी, हेररटेज टररझम, नलशसटंग सेल,
लाय री, अनभलेखागार आनर सूची, नोंिी ्व
तया संिभा्णतील पत्वय्वहार अशा न्वन्वर
न्वभागांतून INTACH काय्ण करते. INTACH
चे महाराष्ट्र राजयातही प्रभा्वी काम आहे.
अनरक संिभा्णसाठी : www.intach.org
मानहती वहा्वी महरून २०१६-१७ मधये इलेकटट्रॉननक
आनर नडनजटल माधयमातून प्रचार सुरू करणयात आला.
बीबीसी, नडसकवहरी, नहसटट्री अशा जागनतक ्वानहनयां्वरून
भारतातील ऐनतहानसक, नैसनग्णक ्वारसास्ळांची मानहती
िेणयात येते. तयाआरारे अमेररका, रिानस, जपान इतयािी
िेशांमरून भारतात येराऱया पय्णटकांची सं या ्वाढ्वणयाचे
प्रयतन चालू आहेत. प्राचीन ती््णक्षेत्े ्व आधयाशतमकदृषट्ा
महत््वाची ९५ स्ळे ‘प्रसाि’ योजनेत समान्वष् करणयात
आली आहेत. स्विेश िश्णन त्ा महाराष्ट्रातील
त्यंबेक््वरचा तयात समा्वेश आहे. करेंद्र सरकारचे पय्णटन
मंत्ालय आनर फेडरेशन ऑफ असोनसएशनस इन इंनडयन

माही्त

हे का ्तु हांला

गुलाबी शहर अ्ा्णत जयपूर शहराला
युनेसकोने जागनतक ्वारसा िजा्ण निला. ६ जुलै
२०१९ पासून हे ्वारसा स्ळ युनेसकोचया
यािीत समान्वष् झाले. हा ननर्णय ‘युनेसको
्वलड्ण हेररटेज कनमटी’चया सभेत घेणयात आला.
ही सभा अझरबैजानमरील बाकु या भागात
भरली होती.

पर री

ा

टूररझम ॲणड हॉशसपटनलटी (FAITH) यांनी इंनडयन
टूररझम माट्ण २०१८ चे आयोजन केले होते. आंतरराष्ट्रीय
रतणी्वर आयोनजत केलेले हे पनहलेच टूररझम माट्ण होय.
या पाठात आपर सामानजक, शैक्षनरक, आरोगय,
पया्ण्वरर, क्रीडा आनर पय्णटन या क्षेत्ांचा मागो्वा
घेतला आहे. बिलतया भारताचे काही प्रानतनननरक पैलू
आपर अभयासले.
२१वया शतकात एका बाजूला संरी तर िुसऱया
बाजूला समसया आहेत. न्वन्वर संरीचा फायिा घेऊन
समसयां्वर मात करणयाची जबाबिारी आपरा्वरच आहे.
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२. पय्णटनस्ळांची काळजी स्वाांनी या्वी.

री

णत ाणसक ण काि,
री,
ना ांसंबं री री
ना े ण ा.
. ्यानव अडिकयार संर ण कया् या व्े स यापन
यालेलया आ्ोग २. भयार्तरतन िया सव
स ्यान ड्ळवणयारया
खेळयाि -
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प

ण ा.
सपीि पोसर
वया् प्रदरण
पोडल डन््टलन

प््टरन ेत्रया्त कोण्ते व्वसया् चयाल्तया्त, त्यांची ्यादी
करया.

fff

सदर का रे ेत का री णन क

नां ा स ा ेश क ा आ े. ाप्र ािे त रीस ा का रे ा त ार क
सा

ण नरी बे ण ण श सा ा
रीपासन ण णपआ तं
ा का बंदर
कराराने ण
पेन ण . े रका
बा ा
णफ रीणप स
रक
े रक
पण े ा णतक ा .
ब शेण क रा ांतरी.
णे नन ा द .
बा फ र ाण रना ा प े ा न
रा
ापन कर ा ा करार.
सा ा त .
रा सं
ापना.
े

ं े

शकता.

ात
नक े
ातं
ा सा तरी

तं

ण
पानने
रीने
दसरे ा

तं .
ां र ा ते ा.
ण णप ा ण ंक .े
णतक ा
स .

ा सक न बन न
.
िबाब ा फ .
सरी र ा
.
भारत तं .
े रक ा ना करार.
नरी री फाळिरी.
स करार.
सा करार.
बण न णभंत भार री.
ांणब ा तं .

पण े
े रकन ान ंतराळात.
बा े रणश ा े प्र .
ासन त पेरे का

नरी े क रीकरि
स च्
रणश ा े ण न
पर
ासं िका री णनण तरी
भारताक न राक ा तरीन ा न
णन ात.

का रे ा

ा णतक

ा

री

ते
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ण क ाण तरीसा री

ा री

संकत ळांना भे

ा.

.

काता्णझ https://en.wikipedia.org/wiki/Cartaz

.

पय्णटनासाठी अनरक मानहती जारून घेणयासाठी www.tourism.gov.in

.

Communications and Information Technology - www.indiapost.gov.in

.

भारत संचार ननगम नलनमटेड - (BSNL) www.bsnl.co.in

.

संरक्षर मंत्ालय : www.ddpmod.mod.gov.in, www.drdo.gov.in,
www.indiannavy.nic.in, www.indianairforce.nic.in

.

नशक्षर www.mhrd.gov.in

.

पया्ण्वरर www.envfor.nic.in

.

भारतीय ररझवह्ण बँक www.rbi.org.in

.

खािी ए्वं ग्रामोद्ोग आयोग www.kvic.org.in
. परमारू ऊजा्ण न्वभाग www.dae.nic.in
. अंतररक्ष काय्णक्रम www.isro.org
. राष्ट्रीय यु्वा नीनत www.yas.nic.in

.
.
.

WWI https://www.youtube.com/watch?v=QPdFo8nwkZI

.

WWII Map https://www.mapsofworld.com/answers/history/countries-won-world-warii/

WWI Map https://www.mapsofworld.com/world-war-i/
WW II
oYtv1hJx

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3H6z037pboEcDk1Nvu6uQK9_

. शीतयुद् - https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Cold_War_Map_1980.png

.

Iron curtain map https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Curtain#/media/File:Iron_Curtain_
map.svg

. साक http://saarc-sec.org/about-saarc

.
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Balbharati https://www.youtube.com/watch?v=MiZngFxhBxM

