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अशभदनगयजजल्शा कम्मुननस्ट वलचायवयणीचा फारेककल्रा 
 
 

प्रा. वुयेखा ददनेळ गाॊगुड े
इनतशाव वलबाग, ऩेभयाज वायडा भशावलद्मारम, अशभदनगय 

 

प्रस्तालना: 
बाॊडलरदायाॊनी चारवलरेल्मा ळोऴणाची जाण श्रमभकाॊना झारी की 

तो लगग आऩल्मा न्माय्म शककाॊवाठी वॊघऴागरा मवद्ध शोतो  वॊघदटत 
रढ्मावाठी काभगाय वॊघ स्थाऩन शोतात ल बाॊडलरदाय लगग ल काभगाय 
लगग माॊच्मात लगग वॊघऴग वुरू शोतो.  ह्मा बाॊडलरळाशी उत्ऩादनाच्मा 
अलस्थेत अधधकाधधक नपा मभऱवलण्मावाठी नव्मानव्मा फाजायऩेठा 
शस्तगत कयण्माचा प्रमत्न उत्ऩादनाच्मा वाधनाॊची भारकी अवणाया 
बाॊडलरदाय लगग कयतो ल मातनूच लवाशतलाद ल वाम्राज्मलादाचा उदम शोतो. ह्मा लगग वॊघऴागत बाॊडलरदायाॊना 
याज्म ळावनाची वाथ मभऱत.े त्माभुऱे ते काभगाय लगागच ेअननफधंऩणे ळोऴण करू रागतात. ळोऴणावलरुद्ध 
काभगायाॊच ेवॊऩ, उठाल शोतात. माचा लाऩय बाॊडलरदाय कयतात. तजेी-भॊदी चे अननष्ट चक्र वुरु शोत.े उत्ऩादन 
प्रकक्रमेत फाधा ननभागण शोऊ रागत ेआणण प्रस्थावऩत बाॊडलरलादी ऩद्धतीवलरुद्ध श्रभजीली लगग वॊघऴग कयतो. ह्मा 
वॊघऴागत प्रस्थावऩत व्मलस्थेरा रोकभान्मतचेा आधाय मभऱलून देणाया फुद्धीलॊताॊचा एक लगग अवतो.  औद्मोधगक 
वलकावाच्मा प्रकक्रमेत भध्मभ लगगशी उदमारा मेतो  त्मातीर काशी फुवद्धलॊताॊना ह्मा लगग वॊघऴागतीर भभग ध्मानात 
मेत.े श्रमभकाॊच्मा शोणाऱ्मा ळोऴणाची त्माॊच्मालय शोणायम्ा अन्मामाची जाणील शोते ल त्मारा वलयोध कयणाये नल े
वलचाय जन्भारा मेतात.  ते श्रमभक लगागच्मा वॊघऴागरा ताजत्लक आधाय देतात ल काभगाय लगागरा क्राॊतीवाठी 
उद्मुकत कयतात. कारग भाकवगन ेकेरेरे मा अलस्थेऩमतंच ेवललेचन म्शणजे भानली इनतशावाच ेत्माच ेबौनतकलादी 
बाष्म शोम. ह्मा बौनतकलादी ळास्रीम वललेचनाच्मा आधाये भाकवग बवलष्माच्मा षेरात मळयतो आणण 
बवलष्माफाफत मवद्धाॊत भाॊडतो तो वभाजलादाच्मा उदमाचा मवद्धाॊत शोम. 
       वुरुलातीच्मा काऱात वभाजलाद एक तत्त्लसान म्शणून ग्रॊथाॊभध्मे फॊददस्त झारेरे शोते  ऩण 1917 
भधीर यमळमन याज्मक्राॊतीनॊतय यमळमात वाम्मलादी ळावन अजस्तत्लात आरे. यमळमातीर वाम्मलादी वलकावाच े
ऩडवाद जगबय उभटरे. बायतावायखा देळशी वभाजलादी तत्त्लसानाऩावून वलरग याशू ळकरा नाशी. त्माभुऱे 
बायतावायख्मा गयीफ ल ळोऴल्मा जाणाऱ्मा देळाॊभध्मे वभाजलादाफद्दर जागतृी ननभागण झारी. वभाजलादातच 
देळाच ेकल्माण आशे अवा वलचाय वुरू झारा.  डाव्मा वलचायवयणीन ेल चऱलऱीन ेबायतबयात जोय धयरा. 
त्माच े प्रनतबफॊफ याष्रीम चऱलऱीतशी उभटरे. इव 1920 भध्मे बायतीम वाम्मलादी ऩष स्थाऩन झारा.  
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जलाशयरार नेशरू, वुबाऴचॊद्र फोव माॊवायख्मा आघाडीच्मा ल ज्मेष्ठ नेत्माॊलयशी वभाजलादाचा प्रबाल 
ऩडल्मालाचनू यादशरा नाशी. 1934 भध्मे वभाजलादी काॉगे्रव ऩष स्थाऩन झारा. 1920 ते 1950 मा काऱात 
तरुण वऩढी वाम्मलादी वलचायवयणी तत्लसान ल आक्रभक कामगक्रभाॊनी बायालरेरी शोती. अशभदनगय जजल्शा 
तय वाम्मलादी वलचायवयणीचा फारेककल्रा वभजरा जातो  स्लातॊत्र्माऩूलॉ मा ऩषान ेकामगकत्मांचा एक रढाऊ 
वॊच तमाय केरा शोता. 
 
कम्मुननस्ट ऩषाची स्थाऩना ल कामग: 

16 वप्टेंफय 1922 योजी वोळामरस्ट मा वाप्तादशकातनू कॉम्रेड श्रीऩाद डाॊगे माॊनी कम्मुननस्ट ऩष 
स्थाऩनेची गयज प्रनतऩादन केरी.  कॉम्रेडी वलचायाॊनी बायालरेल्मा त्माॊच्मा कामगकत्मांनी कॉ. श्रीऩाद डाॊगे 
तरुुॊगात अवून देखीर त्माॊची ऩष स्थाऩनेची कल्ऩना वत्मात उतयलरी. त्माॊच्मा भुकती ऩूलॉ म्शणजे 24 भ े
1927 ऩूलॉ कम्मुननस्ट ऩषाची स्थाऩना झारी शोती.  
      अशभदनगय जजल्ह्मातीर कम्मुननस्ट चऱलऱीच ेजनक म्शणून अशभदनगय तारुकमातीर घोवऩुयी गालच े
कॉम्रेड डी. फी. कुरकणॉ माॊच ेनाल उल्रेखनीम आशे. त ेअशभदनगयच ेऩदशरे कम्मुननस्ट डी. फी. के. मा नालाने 
ओऱखरे जात अवत. अणखर बायतीम रेड मुननमन ह्मा बफशाय प्राॊतातीर झारयमा मेथे झारेल्मा 
अधधलेळनाभध्मे ऩॊडडत नेशरूॊ च्मा वलरुद्ध अध्मषऩदाच्मा ननलडणुकीत ते पाय थोड्मा भताॊच्मा पयकान े शयरे.  
त्माॊनी वदस्माॊची जुऱलाजुऱल करून कम्मुननस्ट ऩषाची भोचफेाॊधणी केरी. रलकयच कॉम्रेड श्रीऩाद डाॊगे माॊना 
गाॊधी भैदानात कम्मुननस्ट वलचायाॊच्मा प्रवायावाठी आभॊबरत केरे. कॉम्रेड श्रीऩाद  डाॊगे माॊच्मा अशभदनगय 
भधीर आगभनान ेल त्माॊच्मा रषलेधी बाऴणान ेअनेक रोक आकृष्ट शोऊन 1934 ऩावून कम्मुननस्ट ऩषाच्मा 
ऩामाबयणीरा वुरुलात झारी. तवेच कम्मुननस्टाॊनी प्रत्मष कामागव वुरुलात देखीर केरी. 
      कम्मुननस्ट चऱलऱ ऩूलॉ अन्मामावलरुद्ध वलगळकतीननळी रढण्माची अशभदनगय ऩरयवयाभध्मे ऩयॊऩया आशे. 
वह्माद्रीच्मा भुख्म आणण उऩयाॊगाॊच्मा कुळीत आददलावी, कोऱी, ठाकय, मबल्र, याभोळी दयम्ा खोयम्ाॊचा 
आश्रमान े याशतात. याभाजी बाॊगये, याघोजी बाॊगये, याभा ककयला, गोवलॊदयाल खाड े इत्मादी कोऱी नेत्माॊच्मा 
नेततृ्लाखारी वॊगभनेय अकोल्माच्मा कोऱी फाॊधलाॊनी दयम्ा खोयम्ाॊचा आश्रमाने इव 1798 ते 1848 अळी 
ऩन्नाव लऴ ेइॊग्रजाॊच्मा जुरभी याजलट नतचा प्रनतकाय केरा.  
       वॊस्भयणीम 1857 च्मा उठालात बागोजी नाईकन े मबल्र यभोळाॊच्मा भदतीन े इॊग्रज ल इॊग्रजाॊच्मा 
छरछामेखारी भुजये घारणाऱ्मा वालकायाॊना लठणीलय आणरे. जॎकवनचा लध कयणाया अनॊत कान्शेयेचा एक 
वशकायी लीय लाभनयाल जोळी वभळयेऩुयचा शोता. अकोल्माच्मा जुरभी भाभरेदायाचा लाडा भाभरेदायाववश 
जाऱणाया ऩुढायी गणेळ जगन्नाथ जोळी शा अकोल्माचा शोता. 
    1928 झारी वॊगभनेय तारुकमातीर ऩेभधगयी गाली तकुडाफॊदीच्मा कामद्मावलरुद्ध ळतेकऱ्माॊच्मा प्रश्नालय 
भोठी ऩरयऴद बयरी शोती.  
    1930 भध्मे भ. गाॊधीॊच्मा मभठाच्मा वत्माग्रशान े देळ ढलऱून ननघारा तवा वॊगभनेय अकोरे जजल्शा 
जॊगर वत्माग्रशाभुऱे गाजरा शोता. त्मात चॊदनाऩुयी, ऩेभधगयी, जलऱेफाऱेश्लय, भाऱेगाल, बोजदयी, घायगाल, 
कोतऱु, कोशणे, याजूय, वभळयऩुय, ब्राह्भणलाडा मा वॊगभनेय अकोरे  बागातीर  गालात जॊगर वत्माग्रश झारा.  
शजायो रोकाॊनी स्लत्रा अटक कयलून घेतरी. मा वत्माग्रशात मा ऩरयवयातीर भदशराॊनी उत्स्पूतगऩणे वशबाग 
घेतरा शोता. 
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       1939 भध्मे पैजऩूयच्मा काॉगे्रव अधधलेळनारा अशभदनगय जजल्ह्मातनू कॉम्रेड कामगकत्मांचा ल 
ळतेकऱ्माॊचा बव्म भोचाग वॊगभनेयलरून ननघारा शोता.  
      1937 भध्मे भुॊफई प्राॊतात फाऱावाशेफ खेय माॊच्मा नेततृ्लाखारी भॊबरभॊडऱ तमाय झारे. ळतेकऱ्माॊच्मा 
भागण्माॊवाठी घायगाल मेथनू तीन शजाय ळतेकऱ्माॊचा भोचाग ऩाई  चारत केलऱ तीन ददलवात ऩुण्माव ऩोशोचरा 
शोता. 
     1938 भध्मे बरऩुया मेथीर काॉगे्रवच्मा अधधलेळनात कम्मुननस्टाॊच े प्रनतननधी म्शणून अकोल्माच े
फुलावाशेफ नलरे शे शजय यादशरे शोत.े 
    8 ऑगस्ट 1942 योजी भशात्भा गाॊधीॊनी चरेजाल चऱलऱ वुरू केरी. कया अथला भया मा वॊदेळाचा 
आऩाऩल्मा ऩयीन ेअथग रालून अनेक क्राॊनतकायी बूमभगत झारे. वॊगभनेय अकोल्माच्मा अवॊख्म तरुणाॊनी अधगलट 
मळषण वोडून आॊदोरनात उडी घेतरी. टेमरपोनच्मा ताया तोडणे, ऩोरीव चौकीलय शल्रा कयणे, ऩोमरवाॊच्मा 
फॊदकुा ऩऱलणे, गुप्त प्रचाय कयणे इत्मादी कामागत कॉम्रेड कामगकत्मांनी स्लत्रा झोकून ददरे.  
      1942 भधीर बूमभगत आॊदोरनात याजाऩूयच ेकॉम्रेड याभ नाॊगये तरुुॊगात गेरे शोत.े वुटून आल्मालय त े
कम्मुननस्ट वलचायवयणीच ेऩुयस्कत ेफनरे. त्माॊनी 'वॊगभनेय अकोरे तारुका काभगाय मुननमन ' ची स्थाऩना 
केरी ल काभगायाॊच्मा प्रश्नावोफतच कम्मुननस्ट ऩषाचा प्रचायशी वुरू केरा. 
    1945 भध्मे ठाणे जजल्ह्मात ऩदशरी ककवान वबा झारी. त्मात वॊगभनेय अकोल्माच ेळतेकयी वशबागी 
शोण्मावाठी ऩामी चारत गेरे. 
     1945 भध्मे ऩॊजाफ भधीर ककवान वबेवाठी फुलावाशेफ नलरे उऩजस्थत यादशरे शोत.े त्माॊची 
अशभदनगयच्मा वलग वबावदाॊनी एकभतान ेननलड केरी शोती.                       

1946 च्मा भुॊफई प्राॊताच्मा ननलडणुकीभध्मे कम्मुननस्ट ऩषातपे कॉम्रेड चॊद्रबान आठये ऩाटीर शे उबे 
यादशरे शोत,े ऩण ते ददैुलान ेऩयाबूत झारे. रोकभत कम्मुननस्टाॊना अनुकूर अवूनशी भतऩेटीत त्माॊच ेप्रनतबफॊफ 
ऩडरे नाशी शे ददैुलच म्शणाले रागेर. 
        अळा प्रकाये अशभदनगय जजल्ह्मातनू रारफालट्मान ेआऩरी वलचायवयणी खेड्माऩाड्मातीर अनतदगुगभ 
बागाऩमतं ऩोशोचलरी. ळतेकयी ल काभगायाॊच ेप्रश्न चव्शाट्मालय आणरे. ळतेकयी काभगायाॊची एकजूट घडलून 
त्माॊना आऩल्मा प्रश्नावाठी ल न्माम शककाॊवाठी रढण्माव उद्मुकत केरे. 
 
मुगाॊतयन ेळतेकयी - काभगायाॊच्मा प्रश्नाॊना लाचा पोडरी: 

कॉम्रेड डी. फी. कुरकणॉ शे नगय जजल्ह्मातीर ऩदशरे कम्मुननस्ट म्शणून ओऱखरे जातात. 1934 च्मा 
वुभायाव त्माॊनी फाफा गोवाली, बाऊ षीयवागय माॊच्मा भदतीन े'तरुण मभर भॊडऱ' शी वॊघटना स्थाऩन केरी. मा 
भॊडऱाच्मा कामगकत्मांच्मा भदतीन े माॊनी कॉम्रेड श्रीऩाद डाॊगे माॊच्मा वबा अशभदनगयच्मा गाॊधी भैदानात 
बयवलल्मा. कॉम्रेड डाॊगे माॊच्मा बाऴणान ेरोक कम्मुननस्ट वलचायवयणीन ेबयलरे  मा वबाॊच्मा भाध्मभातनू 
कम्मुननस्ट चऱलऱीच्मा जुऱलणीव वुरुलात झारी. माच वुभायाव वलनामकयाल बुस्कुटे माॊनी श्रीयाभऩूय मेथीर 
वाखय कायखान्मातीर काभगायाॊची वॊघटना तमाय केरी.  कॉम्रेड श्रीऩाद डाॊगे माॊना श्रीयाभऩूयभधीर जमभनीच्मा 
प्रश्नालय चाररेल्मा रढ्माव भागगदळगन कयण्माव वाॊधगतरे. त्मालेऱी श्री. वलनामकयाल कॉम्रेड डाॊगे माॊच्मा 
बाऴणान े इतके प्रबावलत झारे की, ते स्लत् कम्मुननस्ट ऩषाच ेवबावद झारे. एलढेच नव्शे तय मुगाॊतय 
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नालाच्मा वाप्तादशकाच ेवॊऩादक झारे. मा वाप्तादशकाद्लाये कम्मुननस्ट तत्लसानाच्मा प्रचाय-प्रवायावाठी जोयदाय 
प्रमत्न केरे. मुगाॊतयन ेळतेकयी ल काभगायाॊच्मा प्रश्नाॊवलरुद्ध झोड उठलरी.  

मुगाॊतय मा वाप्तादशकाचा खऩ 1200 च्मा लय गेरा शोता. वाप्तादशकाच्मा मा प्रचॊड रोकवप्रमतभेुऱे 
कॉम्रेड डाॊगे माॊनी कम्मुननस्ट ऩषाच ेअधधकृत लतगभानऩर म्शणून भान्मता ददरी. मा वाप्तादशकात बब्रदटळ 
वयकायच्मा ळतेकयी, काभगायाॊवलरुद्धच्मा अन्मामी जुरभी धोयणाफाफत कडाडून टीका कयण्मात आरी. 
वयकायवलयोधी लातालयण ताऩू रागरे. त्माभुऱे वयकायन ेमुगाॊतयलय बकायलाई कयण्मावाठी  1000 रुऩमाॊचा  
जाभीन भाधगतरा. ननलडणूक वबाॊभधनू कपयलून जभा कयण्मात आरी. मातनू दोन भुदे्द रष लेधतात 
कम्मुननस्टाॊनी काभगाय ल ळतेकऱ्माॊच्मा अन्मामारा लाचा पोडरी. त्माभुऱे वयकायरा मुगाॊतय वायख्मा 
वाप्तादशकाची दखर घ्माली रागरी. तवेच आधथगक दॊडाची यककभ ऩॊडडत नेशरूॊ च्मा ननलडणूक वबाॊभधनू गोऱा 
कयण्माव ऩॊ. नेशरूॊ ची अनभुती शोती. 

 
तकुडा फॊदीचा कामदा 

वॊगभनेय तारुकमातीर ऩेभधगयी मेथे तकुडाफॊदीच्मा कामद्मावलरुद्ध ळतेकऱ्माॊची भोठी ऩरयऴद झारी. मा 
ऩरयऴदेरा कॉम्रेड फुलावाशेफ नलरे, कॉम्रेड बैय्मावाशेफ कुरकणॉ माॊनी ऩुढाकाय घेतरा. तय कभगलीय बाऊयाल 
ऩाटीर ल कभगलीय ली. या. मळॊदे उऩजस्थत शोत.े कॉम्रेड वलनामकयाल बुस्कुटे, बाऊ पाटक, कॉम्रेड डी. फी. के. 
इत्मादी कामगकत्मांनी प्रचायाच ेकाभ केरे शी अशभदनगय जजल्ह्मातीर कम्मुननस्टाॊच्मा वशकामागन ेऩाय ऩडरेरी 
ऩदशरी ऩरयऴद ठयरी. मा ऩरयऴदेननमभत्त काशी शजाय ळतेकऱ्माॊचा भोचाग ननघारा. रगोरग ऩुण्मातशी मा 
प्रश्नालय कभगलीय बाऊयाल ऩाटीर माॊच्मा अध्मषतखेारी 25000 ळतेकऱ्माॊची ऩरयऴद झारी. भशायाष्रातनू अनेक 
ळतेकयी मा ऩरयऴदेव आरे ळलेटी बब्रदटळ वयकायन ेतकुडा फॊदीचा कामदा भागे घेतरा. 

 
जॊगर वत्माग्रश 

12 भाचग 1930 योजी भशात्भा गाॊधीॊनी वाफयभती आश्रभातनू दाॊडी माररेा वुरुलात केरी  त्मानॊतय 
वॊऩूणग देळात मभठाचा कामदा भोडण्मावाठी राखो स्री ऩुरुऴ उत्वाशान े ऩुढे वयवालरे. देळात चतैन्मभम 
लातालयण ननभागण झारे. जजथे वभुद्र नाशी अळा दठकाणी जॊगर वत्माग्रश कयण्माच े ठयरे. काॉगे्रवच े नेते 
अच्मुतयाल ऩटलधगन, कॉम्रेड मभयजकय, कॉम्रेड याजाबाऊ नागये, कॉम्रेड ऩलगतनाना याशणे, कॉम्रेड धभाग काभा 
बाॊगये इत्मादी नेत्माॊनी केरेल्मा वत्माग्रशान ेनगय जजल्शा ढलऱून ननघारा. तरुण मुलक कामगकत ेकम्मुननस्ट 
वलचायाॊकड ेआकृष्ट झारे. वॊगभनेय तारुकमातीर चॊदनाऩुयी, ऩेभधगयी, जलऱे फाऱेश्लय, भाऱेगाल, बोजदयी, 
घायगाल, कुयण इ. गाल ेजॊगर वत्माग्रशात वशबागी झारी शोती. तय अकोरे तारुकमातीर कोतऱु, कोशणे, 
लीळलेाडी, वालयगालऩाट, वभळयेऩुय, ब्राह्भणलाडा इत्मादी गाले वशबागी झारी शोती. जॊगर वत्माग्रश करून 
शजायो रोकाॊनी स्लत्रा अटक कयलून घेतरी. याष्रीम आॊदोरनातीर शी चऱलऱ अकोरे वॊगभनेय भध्मे खऩुच 
ऩेटरी. मेथीर ळतेकयम्ाॊनी रढाल ूऩवलरा घेऊन वत्माग्रशीॊना अटक कयण्मावाठी आरेल्मा ऩोमरवाॊनाच शजायो  
ळतेकऱ्माॊनी गयाडा घातरा ल अटक झारेल्मा ळतेकऱ्माॊच्मा वुटकेची भागणी केरी.  वशा शजाय ळतेकऱ्माॊचा 
भोचाग कॉम्रेड याभ नगये ल इतय तरुणाॊनी वॊघदटत केरा. त्माॊनी भाभरेदाय कचयेीरा लेढा घातरा. गालोगाली 
घोऴणा देत वत्माग्रशी जॊगरात  मळरून वयकाय वलरुद्ध  ऩुढीर घोऴणा देत अवत.    
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जॊगर आऩरे अवून 
       पॉयेस्ट फवरेत टऩून  
       यानात  जाऊ देईना, गुयाॊना   
 

मा काऱात चॊदनाऩुयी शे गाल बूभीगताॊच ेआश्रम स्थऱ फनरे शोत.े जस्रमाॊभध्मेशी इतके धाडव ननभागण 
झारे शोते की, ऩालगताफाई काढणे ल याधाफाई वातऩुत ेमा दोन भदशराॊनी बूभीगताॊचा भाग काढण्माव आरेल्मा 
ऩोमरवाॊफयोफय झटाऩट करून त्माॊच्मा फॊदकुा काढून घेतल्मा शोत्मा. चॊदनाऩुयी गाल तय रारफालट्माच ेच ेगाल 
म्शणून ओऱखरे जाऊ रागरे.ऩुरुऴाॊच्मा खाॊद्मारा खाॊदा रालून जस्रमाशी वत्माग्रशात उतरू रागल्मा  आता 
कोणाराशी तरुुॊगाची, वयकायच्मा दडऩळाशी  बीती यादशरी नव्शती.  
 
पैजऩूय काॉगे्रववाठी अशभदनगयच्मा ळतेकऱ्माॊची ऩदमारा  

1937 भध्मे बयरेल्मा काॉगे्रवच्मा पैजऩूय अधधलेळनावाठी देलऱामर प्रलया मा गालाऩावून चायळ े 
ळतेकऱ्माॊचा भोचाग ननघारा. मा भोचागरा ननयोऩ देण्मावाठी अशभदनगय जजल्ह्मातनू वुभाये ऩाच शजाय ळतेकयी 
जभा झारे. शा भोचाग ऩामी चारत देलऱारी प्रलया, याशता, कोऩयगाल, चाऱीवगाल, बुवालऱ भागे पैजऩूयरा 
गेरा. मा भोचागचा शेत ू काॉगे्रवच्मा व्मावऩीठालरुन काभगाय ल ळतेकऱ्माॊच्मा प्रश्नाॊना चारना मभऱाली  
काॉगे्रवअॊतगगत काभगाय ळतेकयी वॊघटनाॊनी आऩरे रढे रढालेत.  मावाठी कॉम्रेड बुस्कुटे, ताकत े ऩाटीर, 
फुलावाशेफ नलरे, रारजी ऩेंडव ेमाॊनी गालोगाली वबा घेऊन भोचागचा प्रचाय केरा शोता. 
 
1937 ते 1947 मा दळकातीर कम्मुननस्टाॊच ेरढे 

1967 ते1937 भध्मे गामयान ेभोकऱी कयाली, लनचयाई भाप कयाली अळा प्रश्नाॊवाठी तीन शजाय 
ळतेकऱ्माॊचा ऩामी चारत भोचाग घायगाल मेथनू केलऱ तीन ददलवात ऩुण्माव ऩोशोचरा. त्माॊनी भुख्मभॊरी  बा.द. 
खेय माॊना ननलेदन ददरे. 1938भध्मे ळतेकऱ्माॊच्मा प्रश्नाफाफत जनजागतृी ननभागण शोण्माच्मा दृष्टीने नगय 
जजल्ह्मातीर कॉम्रेड डाॊगे, स्लाभी वशजानॊद वयस्लती ल श्री इॊदरुार माज्ञसक माॊच्मा ऩुढाकायान े ककवान वबा 
स्थाऩन झाल्मा. माच लऴॉ नगय जजल्शा काॉगे्रव कमभटीची ननलडणूक झारी ल जजल्शा काॉगे्रव कमभटी ची वूर े
कम्मुननस्टाॊच्मा शाती आरी. 

1939 भध्मे भुननमवऩर काभगायाॊची ल दाणे डब्र्मातीर शभाराॊची मुननमन स्थाऩन करून त्माॊचा वॊऩ 
घडलून आणरा. माच लेऱी दवुये जागनतक भशामुद्ध वुरू झारे मुद्ध वलयोधी प्रचाय भोदशभा ऩषातपे काढण्मात 
आल्मा. 

1942 च्मा चरे जाल आॊदोरनात अनेक तरुणाॊना तरुुॊगलाव बोगाला रागरा, ऩण तरुुॊगात त्माॊनी 
कम्मुननस्ट तत्लसानाच ेधड े धगयलरे तरुुॊगातनू वुटताच ऩष फऱकटीवाठी वलग तरुण वज्ज झारे. चाॊगदेल 
वाखय कायखाना वाखयलाडी, वालऱे वलशीय मेथे काभगाय वॊघटना फाॊधल्मा. 

1946 भध्मे झारेल्मा वालगबरक ननलडणुकाॊभध्मे कॉम्रेड चॊद्रबान ऩाटीर कम्मुननस्ट उभेदलाय म्शणून 
उबे यादशरे, ऩण पायच थोड्मा भताॊनी ऩयाबूत झारे.   

भशात्भा गाॊधीॊच्मा शत्मेभुऱे नगय जजल्ह्मातीर लातालयण खऩू ताऩरे. वॊगभनेय अकोरे तारुकमातीर 
ऩॊधया शजाय रोक जातीमलाद्माॊवलरुद्ध यस्त्मालय उतयरे.   
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कम्मुननस्टाॊची चऱलऱ याष्रीम आॊदोरनाळी वभाॊतय चारणायी चऱलऱ शोती. काॉगे्रवच्मा व्मावऩीठालरुन 
कम्मुननस्ट ऩषाच ेकामगक्रभ भाॊडरे जात. अनेक काॉगे्रवी ऩदाधधकायी, कामगकते तय कम्मुननस्ट ऩषात आरे ल 
त्माॊनी आऩल्मा अनुबलाच्मा जोयालय काॉगे्रवी व्मावऩीठालरून काभगाय ळतेकऱ्माॊच े प्रश्न शाताऱरे. चरेजाल 
चऱलऱीदयम्मान अनेक वुमळज्ञषत, आददलावी तरुण मा ऩषाच्मा वॊऩकागत आरे.  त्माॊनी ळतेकऱ्माॊना वॊघदटत 
करून त्माॊचा आलाज फुरॊद केरा. अभ्माव भॊडऱे, कामगकते मळबफय, ऩरयऴधा, वबा, कराऩथके इत्मादी 
भाध्मभातनू भाकवगलादी वलचाय तऱागाऱाऩमतं ऩोशोचवलरे. वलवलध ननलडणुकाॊभध्मे बाग घेऊन याजकीम 
जाणतऩेण ननभागण केरे. 

अशभदनगय भधीर कम्मुननस्ट चऱलऱीच ेस्लातॊत्र्म ऩूलॉची चऱलऱ ल स्लातॊत्र्मानॊतयची चऱलऱ अव े
दोन बाग केल्माव रषात मेत ेकी, रोकवुरुलातीच्मा कम्मनुनस्ट ऩषात ब्राह्भण वभाजाच ेकामगकत ेशोत ेत्माॊनी 
ळतेकयी ल काभगायाॊच्मा वभस्माॊना लाचा पोडरी त्मावाठी स्थाननक ळतेकयी काभगाय वलद्माथॉ माॊना 
वाम्मलादी वलचायवयणी वभजालून ददरी अनेक कामगकत े तरुुॊगात गेरे. तरुुॊगात देखीर त्माॊनी वाम्मलादी 
वलचायवयणी इतय कैद्माॊना वभजालून ददरी. ऩरयणाभी तरुुॊगातनू वुटरेरे अनेक रोक कम्मुननस्ट ऩषाच े
कामगकत ेफनरे. 

ऩजगन्मछामेच्मा वालटाखारी अवरेल्मा अशभदनगय जजल्ह्मातीर ळतेकऱ्माचे जीलन दमनीम शोत े कभी 
ऩजगन्मभान, वततच ेदषु्काऱ, अमळज्ञषत ल ऩायॊऩारयक ळतेी कयणाया ळतेकयी माभुऱे खेड्माऩाड्मातीर ळतेकयी 
वतत कजगफाजायी अवत. खेड्मातीर फशुताॊळ वालकाय भायलाडी ककॊ ला ब्राह्भण शोत.ेत्माॊच्माकड े ळतेकऱ्माॊच्मा 
जमभनी गशाण ऩडरेल्मा शोत्मा. ळतेकयी असान कजग वालकाय जुरुभी लवुरी मा दषु्ट चक्रातनू ळतेकऱ्मारा 
फाशेय काढण्मावाठी वालकायळाशी वलरुद्ध रढा उबायण्मावाठी कम्मुननस्ट कामगकत्मांनी खेडोऩाडी ळतेकयी ऩरयऴदा 
घेतल्मा. ळतेकऱ्माॊना त्माॊच्मा वभस्मेवलऴमी जागतृ केरे. अनेक अभ्माव मळबफये घेऊन कामगकत्मांच ेप्रफोधन 
घडलून आणरे. ळतेकऱ्माॊना वालकायाच्मा जाचातनू भुकत कयण्मावाठी कामगकत्मांनी प्रमतन् केरे. 
वलगवाभान्माॊच्मा फाजून ेल त्माॊच्मा दशतावाठी रढणायी वाम्मलादी कामगकत्मांची पौज ऩषान ेननभागण केरी.दाॊडी 
मारा, अवशकाय आॊदोरन, मभठाचा  वत्माग्रश, चरे जाल चऱलऱ  मा वलग कामगक्रभाॊना आधायबूत भानून 
कम्मुननस्ट कामगकते ग्राभीण बागात आऩल्मा कामागची आखणी कयत शोते. काॉगे्रवच्मा व्मावऩीठालरुन 
कम्मुननस्ट ऩषावाठी ननधी गोऱा  कयण्माच ेआलाशन केरे जामच.े माच व्मावऩीठालरून काॉगे्रव कामगकत े
स्लातॊत्र्मरढ्माच्मा चऱलऱीरा वाम्मलादी कम्मुननस्टाॊची चऱलऱ ल कामग ऩद्धती वभाॊतय शोती अव े म्शणता 
मेईर. स्लातॊत्र्मानॊतय कम्मुननस्टाॊच्मा वलचायवयणीत फदर झारा. अनेक कम्मुननस्ट कामगकत्मांनी ऩष फदरून 
काॉगे्रवभध्मे प्रलेळ केरा. 

कम्मुननस्ट ऩषात जशार वलचायवयणीच ेप्राफल्म अवणाऱ्मा गटाने मभऱारेरे स्लातॊत्र्म फेगडी स्लरूऩाच े
आशे. मात जनतचे ेदशत नाशी. शे स्लातॊत्र्म बब्रदटळ बाॊडलरदाय, बायतीम बाॊडलरदाय ल जभीनदाय माॊच्मा दशताच े
आशे. त्माभुऱे प्रस्थावऩत नेशरू काॉगे्रवच्मा वयकायरा वलयोध कयण्माची बूमभका घेणाया वलचाय जोय धरू रागरा  
1948 भध्मे बायतीम कम्मुननस्ट ऩषाची ऩरयऴद शोऊन नगय जजल्ह्माच े प्रनतननधी म्शणून कॉम्रेड चॊद्रबान 
आठये ऩाटीर माॊना ऩाठवलण्मात आरे. मा ऩरयऴदेभध्मे जशार वलचायधायेच्मा गटाचा वलजम शोलून स्लतॊर 
बायताच ेवयकाय उरथलून टाकण्मावाठी वळस्र ळतेकयी उठाल घडलून काभगायाॊच े याज्म ननभागण कयण्माचा 
प्रमत्न वुरू झारा. मा ननणगमाभुऱे वयकायने कम्मुननस्ट ऩषालय फॊदी आणरी. अटक वर वुरू शोताच वलग 
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कामगकत ेबूमभगत झारे. स्लातॊत्र्माऩूलॉ काॉगे्रवच्मा स्लातॊत्र्म आॊदोरनारा वभाॊतय चारणायी कम्मुननस्ट चऱलऱ 
स्लातॊत्र्मानॊतय डाव्मा वलचायवयणीची चऱलऱ म्शणून नालारूऩारा आरी. 

1945 ते 50 मा काऱात कम्मुननस्ट ऩषान ेवयकायच्मा वलयोधात जाऊन ळतेकयी, काभगाय, वलद्माथॉ 
ल भदशरा माॊच्मा जीलनाळी ननगडडत अनेक प्रश्नाॊची उकर केरी. त्माॊच्मा कामागतनू ऩषाचा ऩामा बककभ 
झारा. त्माभुऱे ऩन्नावच्मा दळकात अशभदनगय जजल्शा कम्मुननस्टाॊचा फारेककल्रा म्शणून ओऱखरा जाऊ 
अवा रागरा. 
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