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सोलापूर ज ातील वातं य चळवळ आ ण म हला 
 
_______________________________________ 
डॉ. एस. एन. गायकवाड 

सहयोगी ा यापक, इितहास वभाग,  

ीमती सी. बी. शाह म हला महा व ालय, सांगली  

 

यावसाय िश ण, ौढ ववाह, आंतरजातीय व 
आंतरधम य ववाह, पुन ववाह व समानता यांचे समथन 
केले१.१९ या शतकात सव  अ ानाचे, वषमतेचे, धम 
ढ ंचे सा ा य पसरले होते. पु ष धान समाजरचनेत 
ीचे वतं  अ त व साफ नाकारले होते. ी हणजे 

केवळ पु षा या वासनापूत चे एक साधन असे मनूने 
हट यामुळे ीजातीचे अ त वच संपु ात आले होते. 

अगद  ाचीन काळापासून ी ह  गर ब गाय, पायाची 
दासी, अडचणी या वेळ  देता घेता ये यासारखी एक व तू 
असा सोयी कर वचार आ ण आचार केला गेला२. या 
पा भूमीवर म हलांनी वातं य चळवळ त सहभाग घेणे 
भूिमगत होऊन या चळवळ साठ  मदत करण,े संगी 
पु षा या खां ाल खांदा लावून लढणे या घटना धाडसा या 
हो या. या कालखंडात सोलापूर ज ातील म हलांनीह  
वातं य चळवळ त स य सहभाग घेतलेला दसतो. 

 
यां या वेग या प रषदा व काय म:    

१९३२ सालापासून कॉं ेस अिधवेशनात यां या वेग या 
प रषदा होऊ लाग या हो या. महा मा गांधीं या 
य म वाने भाराऊन जावून ांतो ांती या या 
सरकार वरोधी िनदशने, भातफे या स या ह, इ याद  
काय मात भाग घेऊ लाग या. काह  या वातं य 
चळवळ त पतीला पूणतः भाग घे यास मुभा देऊन पंच 
सांभाळ त हो या. संगी सोलापूर ज ातील ीमती 
वमल कोटणीस सार या यांनी भूिमगत होऊन  

तावना :  

व वध समाजसुधारकांनी ी ह कासाठ  व 
जागृतीसाठ  आपले संपूण आयु य पणाला लावले. ी 
श ची ताकद ओळखूनच महा मा गांधींनी यांना 
भारता या वातं य ल यात सामील क न घेतले. 
गांधीं या मते यां या श चा वकास कर यासाठ  
यांना घराबाहेर पडणे गरजेचे आहे. यामुळेच 

गांधीनी िमठा या स या हाचे नेतृ व सरोजनी नायडू 
यां याकडे दले.  

महा मा गांधींनी म हलांना मानविनिमत बंधने 
झुगा न दे याचा स लाह  दला. यासाठ  ीिश ण,  
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वातं य चळवळ त काम केलेले दसते. तर काह  या आप या पतीबरोबर वातं य चळवळ त सहभागी होत 
हो या.   

 

सोलापूर ज ातील प ह या म हला स या ह  : 
सोलापूर ज ातील प ह या म हला स या ह  हणून ीमती रमाबाई प े यांचा उ लेख करावा लागेल. 

यांनी १९३२ साली स या हात भाग घेतला. यावेळ  यांनी भाषणह  केले होते. यां या भाषणापासून अनेक 
म हलांनी ेरणा घेतली होती. यां या देश ेमामुळे अनेक म हलांना उजा िमळाली होती. यांनी स या हाब ल 
केले या भाषणाब ल यांना दोन वषाची िश ा व प नास पयांचा दंडह  भरावा लागला होता३. १९३० या जंगल 
स या हात ीमती मीना ी साने यांनी भाग घेतला होता. तसेच ी जाजुजी यां या ेरणेमुळे मारवाड  
समाजातील ीमती भागीरती जाजू, सीताबाई जाजू, आनंद बाई जाज,ू ा. सरोजनी डागा, ीमती पावती डागा 
यांनीह  भाग घेतला. एकंदर त पर थती पाहता सोलापूर म ये म हलांम ये देशािभमान जागृत हो यासाठ  ीमती 
रमाबाई प े, मीना ी साने, ीमती सीताबाई जाजू, पावती डागा, ा, सरोजनी डागा यांचे य  मोलाचे आहेत 
असे हणावे लागते. 

 

तु ं गा या  दारावर ितरंगा फडक वला:     

वातं य चळवळ तील यांचे योगदान पाहता याचे मह व नाकारता येत नाह . अनेक म हलांकडून 
ेरणा घेऊन ीमती ारकाबाई देशपांडे यांनीह  वतःला देशा या वातं  चळवळ त झोकून दले. यांनी २६ 

जानेवार  १९४३ रोजी १२ म हला कै ां या समवेत तु ं गा या दरवाजावर ितरंगा वज फडकाव याचे धैय दाख वले. 
यां या समवेत ीमती इंदुमती साळगावकर, ीमती कुसुरकर, सुभ ाबाई इलकर, इ याद  म हला सहभागी हो या. 
ीमती क तुराबाई दोशी यांनी आप या ता यातील बराच काळ तु ं गात घाल वला. वातं य सं ामात आप या 

आयु यातील मह वाची वष व ता यातील वष तुरंगात घालवणा या ीमती क तुराबाई जोशी यांचा आदश 
वाखाण याजोगा आहे. यांनी आप या यागाने एक आदश घालून दला. यामुळे त कालीन समाजात 
यां याब ल आदरभाव िनमाण होणे साह जकच आहे. प रणामी अनेकांनी वातं या या आंदोलनात  स य 

सहभाग घेतला. वातं य सं ामात सुमतीबाई शहा, इं दराबाई अं ोळ कर, जनाबाई जाधव इ याद  म हलांचाह  
सहभाग होता. वातं य आंदोलनात सोलापुरातील म हला अ भागी होती. यांनी केले या अलौ कक कामिगर मुळे 
सोलापूरचे नाव देशा या कानाकोप यात पोहचले. सोलापुरात जे हुता मे झाले, यां या प ींचे  योगदान या 
चळवळ साठ  मह वाचे होते. याम ये िन लवाबाई धनशे ट , राह बाई िशंदे, रमाकुवरजी सारडा, इ याद ंचा 
समावेश होतो. यां या कायामुळे या प रसरातील अनेक म हला या वातं य चळवळ त सहभागी झा या.तसेच 
सोलापूर या कुसुम रसाळे, ीमती लीलावती शहा, रमाबाई जमादार, कुडूवाड या हराबाई गांधी, पु पाताई 
िचंदरकर इ याद ंनी वातं य चळवळ या व वध काय मात भाग घेऊन वातं य चळवळ त आपले योगदान दले.  
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म हलांचे भूिमगत चळवळ त काय :  

वातं या या चळवळ त सवच या उघडपणे स य सहभाग घेऊ शकत न ह या, यामुळे काह  या 
भूिमगत राहून आप या मातृभूमी या वातं यासाठ  य  कर त हो या. याम ये सोलापूर या याह  मागे 
न ह या. डॉ. व सला आपटे या त णीने भूिमगत राहून बुलेट न वाटण,े स या ह ंचे जेवण पोहोच वणे व गु  
संदेश पोहोच वणे यासारखी कामे केलेली दसतात४. ह  कामे कर त असतानाच या पकड या गे या. याचबरोबर 
ीमती वमल कोटणीस यांनी १९४२ या वातं य आंदोलनात भूिमगत राहून आप या जीवावर उदार होऊन 

स या ह ंना मो या  माणात मदत केली. तसेच ीमती जुगनू बायस, इंदुमती कवडे, इंदुताई शडे, कलावती 
िलमकर, रमाबाई िचतळे, इं दरा तांबेकर, इ याद  म हलांनी भूिमगत लोकांना मोलाचे सहकाय केले. ीमती 
िनमलाराजे भोसले या तर अ कलकोट सं थानातील एक ी, हे सं थान सोलापूर ज ातील जुने सं थान असून  
आकाराने व उ प नाने ते सवात मोठे सं थान होय५. यांनीह  वातं य चळवळ त भाग घेतलेला दसतो. 
याचबरोबर ज ातील अनेक ात व अ ात म हलांनी देशा या वातं या या चळवळ ला भर व योगदान दले 
आहे.  

थोड यात इ.स. १९२० नंतर रा ीय वातं य ल याची सू े महा मा गांधी यां या हाती आलेली होती. 
यां या काय कर या या प दतीमुळे भारतीय वातं य ल याचे एक वेगळे दशन जगाला पहायला िमळाले. 

भारतीय मालावर ल ब ह कार, वदेशीचा वापर व ामो ोगाचा पुर कार, अ हंसक स या हाचे भावी दशन, 
यामुळे सवसामा य जनतेपयत वातं य आंदोलनाचे लोण स मपणे पोहच व यात गांधीजी कमालीचे यश वी 
झालेले दसतात. यामुळे संपूण देशाला  वातं य लढयाचे व रा ीय एका मतेचे तेज वी दशन घडून आले. 

या वातं य आंदोलना या इितहासात सोलापूर ज ाने मानाचे थान पटकावले आहे. असहकार व 
कायदेभंग आंदोलना या वेळ  सोलापूर शहराने थािनक काँ ेस ने यां या मागदशनाखाली इं जी स ेचे जोखड 
फेकून देऊन चार दवस वातं य भोगले. ‘गांधी रा य’ या नावाने सोलापूर या परा माची व देशभ ची न द 
इितहासाला घावी लागली. या घटनेने टशां या रा यािसंहासनाला हादरा बसला. याचे पडसाद संपूण जगभर 
उमटले.  
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