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कॉ ेड एस. ही.देशपां डे व कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चे अहमदनगर
िज ातील क यु िन ट प ातील योगदान

ा. िवधाटे गणेश शं कर
इितहास िवभाग, एस.एस.जी.एम. कॉलेज, कोपरगाव, िज. अहमदनगर.
मह वाचे श द : िगरणी कामगार, क यु िन ट इं टरनॅशनल, पि लक से टी अॅ ट, मा सवाद, यु गां तर, समाजवाद, ितरं गी
ता यावाद.
शोधिनबं धाचा उ ेश :
१. कॉ ेड एस. ही.देशपां डे व कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां ना कै द क न अहमदनगर िज म ये ठे व या या ि िटश
सरकार या हेतू चा मागोवा घेणे
२. कॉ ं ेस या यासपीठाव न क यु िन ट िवचारसरणीचा सार कर यासं दभातील भू िमके चा मागोवा घेणे
२. कॉ ेड एस. ही.देशपां डे यां चे नगर शहरात क यु िन ट प ाची िवचारसरणी जिव यामाग या भू िमके चा आढावा घेणे
३. कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चे शेवगाव तालु यात क यु िन ट िवचारसरणी या सारसं दभातील कायाचा आढावा घेणे
४.कॉ ेड एस. ही.देशपां डे व कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चे शेतकरी व सावकारशाही िवरोधी चळवळीतील कायाचा
आढावा घेणे
सं शोधन प ती :
तु त शोधिनबं धासाठी ऐितहािसक सं शोधन प तीचा उपयोग कर यात आला आहे. याम ये कॉ ेड
एस. ही.देशपां डे व कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चे च र ं थ, गौरव ं थ, महारा रा य क यु िन ट प ाचे मु खप सा ािहक
यु गां तर, भारतीय क यु िन ट प ाने कािशत के लेले ीकां त लाड सं पािदत 'भारतीय क यु िन ट प ाची ५० वष' हा सं दभ
ं थ, कॉ ेड मािलनी तु ळपु ळे यां चा कॉ ेड वसं तराव तु ळपु ळ:े काय व प रचय या सं दभ ं थां चा वापर के ला आहे.
तावना :शेतक यांचा िज हा हणू नओळख या जाणा या अहमदनगर िज ातील क यु िन ट प ाची चळवळ बळकट
कर याम ये शेतकरी वगाचा मोठा वाटा आहे. ‘शेतकरी आ ह झालो समदं लाल बावटेवालं’ असे िज ातील
क यु िन ट िवचारां चे शेतकरी व यां चे नेते अिभमानाने हणत असत. क यु िन ट प ाचे ां ितकारी त व ान अहमदनगर
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िज ातील येक खेड्यात पोहचिव यात लाल बावट् या या शेतक यांनी व यां या पु ढा यांनी के लेली
कामिगरीमह वाची समजली जाते. िज ातील क यु िन ट प ा या चळवळीची चळवळीची रा ीय आं दोलनाशी
क यु िन टांनी सां गड घातलेली िदसू न येते.प ातील बहतेक नेते व कायकत हे पू व चे कॉ ं ेसचे कायकतहोते. कॉ ं ेस या
यासपीठाव न यां नी वग य हाताळले अस याने शेतकरी-कामगारां या मोठमोठ् या चळवळी उभा न या यश वी
करणे अहमदनगर िज ातील क यु िन ट प ा या ने यां ना श य झालेले िदसते.मा पु ढे कॉ ं ेस मं ीमं डळा या
कायप तीमु ळे वातं यलढ् यात सामील झाले या िनरिनरा या मतां या कायक याम ये असलेली मतिभ नता अिधक उ
बनलेली िदसू न येत.े या कायक याम ये कॉ ेड एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां नी िज ातील कॉ ं ेस
नेतृ वाशी कधी सहकाय तर कधी सं घषाची भू िमका घेऊन क यु िन ट प ाचा नगर िज ात सार कर याम ये मह वाची
भू िमका बजावलेली िदसू न येते.
१. कॉ ेड एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां ना अटक व नगर िज ात थानब :इ.स. १९३४ साली िगरणी कामगारां या ावर क यु िन टां नी सावि क सं पाची हाक िदली. २३ एि ल १९३४
रोजी मुं बई या िगरणी कामगारां नी पु कारले या या सं पास िद ली, अहमदाबाद या िगरणी कामगारां नी सं प क न साथ
िदली.१ मा हा सं प या िदवशी सु होणार होता याच िदवशी मु ख क यु िन ट पु ढा यां ची धरपकड कर यात आली.
ि िटश सरकारने सं मत के ले या नागरी सु र ा काय ानु सार मु ख क यु िन ट ने यां ची धरपकड कर यात आली. या
काळात क यु िन ट इं टरनॅशनल या सात या जागितक प रषदेसाठी िसं गापू र माग रिशयाला जायला िनघाले याकॉ ेड
एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां ना िसं गापू रहन ि िटश सरकार या गु हेरां नी अटक के ली
. यापैक कॉ ेड
२
एस.एस.िमरजकर यां ना अहमदनगर िज ातील शेवगाव येथे तरकॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां ना अहमदनगर शहरातील
िभं गार येथे १९३४ साली ि िटशां नी थानब के ले.३कॉ ेड एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां ना
अहमदनगर िज ात थानब कर यामागे यां चे ख चीकरण क न राजक य उ साह न करणे व क यु िन ट प ा या
चळवळीला पायबं द घालणे ही ि िटशां ची भू िमका होती. परं तु या दोन क यु िन टांनी काय ा या चौकटीत राहन
क यु िन ट त व ानाचा अहमदनगर िज ात सार क न ि िटशां या भू िमके ला आ हान दे याचे काम सु के ले.
२. कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां चे नगर शहरात क यु िन ट प ा या चळवळीचा सार कर यासं दभातील योगदान:मु ख वतमानप ां म ये ए हाना कॉ ेड एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे या दोन ां ितकारकां ना
पकडू न आणले ा वातने िज ात मोठी खळबळ उडाली. यां ना पाह यासाठी नगर शहर व शेवगाव म ये लोकां ची
झु ं बड उडाली. सरकार या आप याला थानब कर या या हेतू ने प रिचत असले या या दोन क यु िन टां नी आले या
प रि थतीला धीरोदा पणे त ड िदले.
अहमदनगर शहरात िवजनवासात असले या कॉ ेड एस. ही. देशपां डे यां या सहवासात आलेली कॉ ेड बाबा
गोसावी, कॉ ेड भाऊ ीरसागर, भाई राम िनसळ इ. मं डळी समाजवादी िवचारां कडे आकृ होऊ लागली. कॉ ेड देशपां डे
व नगर तालु यातील घोसपु रीचे रिहवासी कॉ ेड डी. बी. कु लकण यां नी कॉ ेड बाबा गोसावी, कॉ ेड भाऊ ीरसागर,
कॉ ेड िवनायकराव भु कु टे यां या मदतीने 'त ण िम मं डळ' ही सं घटना थापन के ली. कॉ ेड देशपां डे व कॉ ेड डी.बी.
कु लकण हे त ण िम मं डळा या सभासदां ची मा सवादी अ यास िशबीरे घे याक रता पु याहन कॉ ेड िव णु पं त िचतळे
यां ना बोलवत असत. पु ढे या दोघां नी नगर शहरात क यु िन ट प ाचा सेल थापन के ला.४त ण िम मं डळा या
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कायक या या मदतीने कॉ ेड देशपां डे व कॉ ेड डी.बी. कु लकण यां नी कॉ ेड ीपाद अमृ त डां गे यां या सभा नगर
येथील गां धी मैदानात भरिव या हो या.५ या मा यमातू न ते त ण वगात क यु िन ट िवचारां चे बीजारोपण क लागले होते.
क यु िन ट त व ानाचा जनतेत सार कर याक रता कॉ ेड एस. ही.देशपां डे यां या मागदशनाखाली कॉ ेड डी.
बी. कु लकण , बाबा गोसावी, कॉ ेड िवनायकराव भु कु टे यां नी १९३६ साली 'यु गां तर' सा ािहक सु के ले. कॉ ेड डां गे
यां चे ' ां ती' हे सा ािहक बं द पड यावर यां नी यु गां तर सा ािहकास क यु िन ट प ाचे अिधकृ त वतमानप हणू न मा यता
िदली.६ यु गां तर बरोबरच 'िव ाथ जगत', ' ेस कामगार' ही सा ािहके ही कामगार व िव ाथ वगाम ये जागृ ती िनमाण
कर याक रता सु झाली होती. परं तु ती फार काळ िटकली नाहीत. कॉ ेड एस. ही.देशपां डे हे यु गां तर मधू निनयिमतपणे
फु टिवचार िलिहत असत. यु गां तरमधू न 'मा सवादाची मु लत वे' ही लेखमाला िलहन यां नी कॉ ं ेस या भां डवलशाही
राजकारणाची िचरफाड के ली होती. 'समाजवाद' व 'ितरं गी ता यावाद' या यां या दोन लेखमाला फार गाज या. मुं बई व
सोलापू र येथील कामगार चळवळीचे वृ यु गां तरमधू न िस होत असे.७
आझाद िहं द सा ािहकाचे सं थापक राम िनसळ यां नी कॉ ेड िवनायकराव भु कु टे व कॉ ेड एस. ही. देशपां डे
यां ची गाठ घालू न िदली. या दोघां या भेटीमु ळे अहमदनगर या राजकारणाला िवधायक िदशा िमळाली. िटळकनगर,
हरे गाव येथील साखर कारखा यातू न काम करणा या कामगारां ची सं घटना बां ध याचे काम कॉ ेड भु कु टे यां नी हाती घेतले
होते. मा सं घटनेतील मागाब ल कॉ ेड भु कु टे व रावसाहे ब पटवधन यां चे वैचा रक मतभेद वाढू लागले. या दोघां ना
एक काम करता येईना ते हा कॉ ेड देशपां डे यां नी 'युगां तर' सा ािहकाची सं पादकपदाची जबाबदारी कॉ ेड बाबा गोसावी
यां याकडू न काढू न घेऊन ती कॉ ेड िवनायकराव भु कु टे यां याकडे िदली. कॉ ेड देशपां डे यां या सहकाय व
मागदशनाचा कॉ ेड भु कु टे यां ना लाभ होऊन ते पु ढे अहमदनगर िज हा कॉ ं ेस किमटीचे से टरीे हणू न िनवडू न आले.
या काळात यु गां तर आिण िवनायकराव भु कु टे यां चा खच कॉ ेड देशपां डे यां नी यां च६०
ा . सरकारी भ ा व
८
िशकव यातू न िमळणा या पैशां मधू न भागिव याचे औदाय दाखिवले.
कॉ ेड देशपां डे िभं गारला थानब तेत असतां ना यां ना कमलादेवीच ेापा याय, अजय घोष, कॉ ेड डां ग,े कॉ ेड
बाबु राव रणिदवे, कॉ ेड लालजी पडसे भेटायला येत असत. नगर शहरात ' ेस कामगार' सा ािहकाची सु वात करणारे
कॉ ेड डी.के .ढोले अहमदनगरला येऊन थाियक झाले. ते नगर म ये ेस कामगार यु िनयन चालवत होते.९कॉ ेड देशपां डे
यां या िभं गारमधीलवा त या दर यान कॉ ं ेस मं ीमं डळ अिधकारा ढ झाले होते
. कॉ ं ेस या पिह या मं ि मं डळात नगर
िज ातील आमदार ल मणराव पाटील हे मं ी हणू न िनवडू न आले. कॉ ेड देशपां डे यां नी राम िनसळ यां या सहकायाने
यां चा िभं गार येथे स कार घेऊन िनबध असतानाही उ फू त भाषण के ले. ि िटश सरकारने ही सभा सं पताच कॉ ेड
एस. ही. देशपां डे यां ना अटक के ली. यामु ळे नगरच न हे तर सं पू ण महारा भर ह लाकोळ झाला. पु ढे कॉ ं ेस पु ढा यां नी
नामदार मु शी यां याबरोबर बोलणी क न कॉ ेडदेशपां डे यां ची सु टका के ली. इ.स. १९३८ साली थानब तेमधू न सु टका
झा यावर कॉ ेड देशपां डे यां नी िभं गारम ये दोन िनवडणु का लढव या. परं तु यां या कॉ ं ेसशी समां तर चार कायामु ळे ा
िनवडणु कात कॉ ं ेस पु ढा यां नी यां ना िनवडू न येऊ िदले नाही
.१०
३. कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चे शेवगाव तालु यात क यु िन ट प ा या चळवळीचा सार कर यासं दभातील योगदान:कॉ ेड एस.एस.िमरजकर हे क यु िन ट प ातील बडे थ होते. शेवगाव म ये थानब तेम ये असतां नाकॉ ेड
एस.एस.िमरजकर यां नी शेवगावम ये त ण मं डळना एक क न यां ना राजकारणाची दी ा दे यास सु वात के ली.
राजक य चळवळ कर यास कॉ ेड िमरजकर यां ना मनाई होती. मा यां नी यातू नही माग काढला. शेवगावला कॉ ं ेस
किमटी न हती. बाळासाहेब भारदे व डॉ. रसाळ या त ण कॉ ं ेस कायक याना हाताशी ध न यां या मदतीने कॉ ेड
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िमरजकर यां नीशेवगावम ये कॉ ं ेसची किमटी थापन के ली. कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां या सहवासात बाळासाहेब भारदे
व यां चे सहकारी रा ीय आं दोलनात उतरले. कॉ ेड एस.एस.िमरजकर अहमदनगरला आ यावर अ यु तराव पटवधन
यां या वाड् यात उतरत असत. यामु ळे या दोघां चे चां गले सं बं ध होते.परं तु ते फार काळ िटकले नाहीत. कारण वातं य
चळवळीची उभारणी चालू असतां ना कॉ ं ेस या नेतृ वावर व काय मावर कॉ ं ेस या यासपीठाव न कॉ ेड
एस.एस.िमरजकर थेट टीका करत असत. थोड् याच िदवसात अहमदनगरहन कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां ची सु टका झाली.
गृ हमं ी मु शी यां नी१९३८ साली कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां ची थानब तेमधू न सु टका झाली. यामागे अ यु तराव
पटवधन यां चा हात असावा असा कॉ ेड एस.एस.िमरजकर यां चा सं शय होता.११
४. थानब तेमधू न सु टका झा यानं तरचे नगर िज ातील शेतकरी व सावकारशाही िवरोधी चळवळीतील काय व
कॉ ं ेसशी सं घष:
१९३८ साली कॉ ेड िमरजकर व कॉ ेड देशपां डे यां ची अहमदनगर िज ातील थानब तेतू न सु टका झाली.
पु ढे हे दोघेजण अहमदनगरला रहावयास आले. कॅ ा. एस. ही. देशपां डे व कॅ ा. एस.एस. िमरजकर हे कॅ ा. डी. बी. कु लकण ,
कॅ ा. िवनायकराव भु कु टे यां यासह कॉ ं ेस या यासपीठाव न शेतक यांचे हाताळू लागले व यां ना सं घिटत क
लागले. सावकारशाही न करा, कु ळां ना जिमनीची मालक िमळवू न ा, जमीन धारणेची कमाल मयादा वाढवा, वरकड
जिमनी भू िमिहनांना ा इ यादी
ा प रषदां मधू न मां डले जात असत.१२
बाळासाहेब खेर मं ीमं डळ अिधकारावर आ यावर ा ावर नगर िज ात पिहली प रषद अकोले येथे झाली.
या प रषदे या िवषय िनयामक सिमतीत सावकारी याजावर िनयं ण घाल यासं बं धीचा ठराव क यु िन टां नीमां डला.
ठरावावर ती मतभेद झाले. खु या अिधवेशनात कॅ ा. एस. ही. देशपां डे व कॅ ा. एस.एस. िमरजकर यां ना बोलू ावयाचे
नाही असे कॉ ं ेस पु ढा यांनी ठरिवले. पण यां चा हा डाव अयश वी झाला. सभेस जमले या २० हजार शेतक यांनी कॅ ा.
एस. ही. देशपां डे व कॅ ा. एस.एस. िमरजकर यां ची भाषणे झालीच पािहजेत असा आ ह धरला. सभेचे अ य ल े यां नी
सभेतील ग धळामु ळे काढता पाय घेतला. तरीपण शेतक यांचा ग धळ थां बेना. शेवटी कॅ ा. देशपां डे व कॅ ा. िमरजकर यां ची
भाषणे झा यावर शेतकरी शां त झाले. मा असे कार वारं वार होऊ लाग यामु ळे क यु िन टां चे वच व वाढते हे यानात
घेऊन शेतक यां या प रषदा कॉं ेस या यासपीठाव न घेऊ नयेत असे फमान कॉ ं ेस या व र ने यां नी काढले
.१३ पण या
उपायां नी शेतक यांमधील असं तोष दडपणे व क यु िन टां या चळवळीला पायबं द घालणे कॉं ेस या व र ने यां ना श य
झाले नाही. कॉ ं ेस व क यु िन ट प ातील नेते व कायकत आता उघडपणे वैचा रक सं घषाची भू िमका घेऊन एकमेकां ना
शह-काटशह देऊ लागले.
िन कष :
पि लक से टी िबलाचा आधार घेऊन क यु िन ट प ा या ने यां ना दडपू न टाक यासाठी ि िटश सरकारने कॉ ेड
एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही.देशपां डे यां ना नगर िज ात ि िटशां नी कै द के ले खरे. मा यां नी१९३४ ते १९३८
पयत अहमदनगर िज ात थानब ते या काळात अहमदनगर व शेवगाव या जनतेत क यु िन ट प ाची िवचारसरणी व
काय म जिव या या ि येचा पाया घातला. िज ातील त णां ना मा सवादाची दी ा देऊन यां ना क यु िन ट
प ा या चळवळीकडे आकृ कर याचे काम या दोन क यु िन ट ने यां नी के ले. या दोघां ना क यु िन ट पाट चे य काम
करता आले नाही. तरीप ा या काय माचा सार कर यासाठी यां नी कॉ ं ेस या यासपीठाचा उपयोग के ला.मा कॉ ं ेस
व क यु िन ट या दो ही प ां ची िवचारसरणी िभ न अस यानेया दो ही प ा या ने यां मधील िवसं वाद वाढू लाग याचे
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िदसू न येते. यामु ळे कॉ ेड एस.एस.िमरजकर व कॉ ेड एस. ही.देशपां डे यां ना एकाच वेळी कॉ ं ेस व ि िटश सरकार या
िवरोधाला त ड देऊन आप या प ाचा अजडा िज ात जिव याची कामिगरी करावयाची होती. ती यां नी यश वीपणे
पार पाडू न शेतकरी वगात क यु िन ट प ाचा िवचार जिव याचे काय तडीस नेले. थानब क न क यु िन ट
िवचारसरणीचा सार थां बवता येईल हा ि टीशां चा हेतू च यां नी िवफल क न टाकला.तसेच कॉं ेस या भां डवलशाही
राजकारणावर िटका क न शेतकरी-कामगारां या ावर घेतलेली कणखर भूिमका यामु ळे कॉ ं ेस मधील त ण वगही
क यु िन ट प ाकडे आकृ होऊ लागला.
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