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• नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचूि झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू िकता.  

• ह ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचिाव्यनतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी 

ई-सानहत्य प्रनतष्ठािची परवािगी घेणे आवश्यक आह.े  



 

 

 

 

ज्या मानसकासाठी म्हणज े"कल्पक निवड " ह्या ददवाळी अंकासाठी मुलाखती घेतल्या होत्या  

ते श्री सुधीर चव्हाण  ह्यांचे निधि दोि वर्ावपूवी झाले.  

त्यांच्या स्मृनतला, पे्ररणेला ह ेपुस्तक अपवण  

त्यांिीच मला ही थीम ददली होती.  

 

श्री. अरववद बुधकर   



सयंकु्त महाराष्ट्र लढा एक वास्तव नचत्रण – 
 

“ कल्पक निवड” मानसकाचे संपादक (कै. )सुधीर चव्हाण यांिी  संयकु्त महाराष्ट्र 

सुवणव महोत्सवी वर्ावनिनमत्तािे 2009 मध्य े मुलाखतींचा प्रस्ताव मांडला. 

आयत्यावेळी त्यांिी ठरनवलेल्या व्यक्तीिे िकार ददला. ही संधी चालिू आललेी 

दवडायची िाही. आयुष्यात िवीि दालि उघडायचे ठरनवले. वेळ 20 ददवसाचा 

होता. यादी मोठी होती. या निनमत्तािे ह्या लढ्यात भाग घेतलेल्या लोकािंा भेटता 

येईल, बोलता येईल आनण खरे स्वरूप, िेत्यांची जीवििैली, मूल्य,े ध्यये,े समाज 

आनण तरुण नपढी पुढ ेआणता येईल या उद्दिेािे होकार दिवनवला. यादीमध्ये श्री 

दत्ताजी ताम्हाणे, श्री भाई वैद्य, श्री ददिू रणददवे, मृणालताई गोरे, श्री प्रभाकर 

कंुटे, िाहीर साबळे, प्रा. एि डी पाटील, इ. िा भेटायचे होते. सवव मंडळी 

वाधवक्याकड ेझुकललेी, काही आजारी तर श्री पाटील निवडणुकीत गंुतललेे. अचूक 

संपकावचा पत्ता,  िंबर नमळवणे कठीण जात होते. मृणालताई गोरे, श्री प्रभाकर 

कंुटे, िाहीर साबळे, यांिा आजारपणामुळे भेटता येत िव्हते. मिात अतीव आदर 

असूिही भटेता आले िाही ही सल िेहमीच मिात राहील. श्री दत्ताजी ताम्हाण,े श्री 

भाई वैद्य, श्री ददिू रणददवे, यांिा भेटता आल ेत्यांच्या मलुाखती घेतल्या.   

 

  



मा. श्री दत्ताजी ताम्हाण-े एक तपस्वी, प्रसन्न व्यनक्तमत्व 

 

 

मा. श्री दत्ताजी ताम्हाण े यांिा भेटायचे ठरनवल्यािंतर मिात एक गोड लहर 

उसळली. एका तपस्वी व्यनक्तमत्वाची भेट होणार, त्यांच्यािी गप्पा मारण्याची 

संधी नमळणार ह्याचा आिंद तर होताच पण कसे बोलायचे, काय बोलायचे याचे 

दडपणही होते. घरात पाऊल टाकताच प्रसन्न हास्य आनण स्वत:हूि बोलणे ह्या 

अिपेनित स्वागतािे दडपण दरू झाल े त्यातच िात जावई श्री सतीि हा िालेय 

नमत्र असल्यािे दडपण पणूव दरू झाल.े येण्याचे प्रयोजि सांगूि गप्पांिा प्रारंभ झाला 

आनण  लढ्याच्या इनतहासात, वातावरणात कधी प्रवेि केला ह े कळलेच िाही. 

गप्पांची सुरवात प्रश्ांिी  झाली तरी “गप्पा” या  अिौपचाररक काव्याच्या 

पंक्तीिेच त्यांिी केली  

  

सयंकु्त महाराष्ट्रची  उदद्दष्ट े आनण दकती साध्य झाली ह े नवर्द करतािा त्यांिी 

स्वत:च्या जन्मापासूिचा आढावा घेतािा म्हटले” माझा जन्म 1913 चा, स्पष्ट 

उदद्दष्ट े अिी काही िव्हती. पण स्वातंत्र्याची चळवळ जोरात सुरू होती. 1928 

मध्ये सायमि कनमिि ठाण्यात आल्यावर काळे  बावटे दाखवायचे  असे ठरल े

आम्ही  ठाणेकरांिी  रेल्वे स्टेििवर  काळे वावटे  दाखवले. त्यावेळी मी अगे्रसर 

होतो. पोनलस  आम्हाला पकडतील, नििा होईल अस ेवाटल ेपण तसे काही झाल े

िाही. ह्या घटिेिे खर् या अथाविे राजकारणात प्रवेि झाला. आम्ही एकूण चार बंध ु

पण घरातूि चळवळीत भाग घेण्यास  संमती होती. सवावथाविे घरूि काळजी 

घेतली जाईल असे आश्वासि होते. िंतर 1930 मॅट्रीकला असतािा परीिा उत्तीणव 

झाल्यावर महात्मा गााँधीजीच्या िेतृवाखाली चळवळ सुरू झाली त्यासाठी 2 वरे् 

पूणव ददली. 1933 मध्ये VJTI त प्रवेि घेतला. नििण घेऊि पुढ ेकाय करणार ह े



निनित िव्हते. तेव्हाच यसुुफ  महेरेअली, आचायव िरेंद्र दवे, डॉक्टर लोनहया व 

जयप्रकाि िारायण ह्यांच्या सानन्नध्यात आलो व प्रभानवत झालो. कॉंगे्रसच्या 

अनधवेििाच्या निनमतािे ह्या लोकांिी दाट पररचय झाला 1934 साली आचायव 

िरेंद्र दवे, अच्युतराव पटवधवि. डॉक्टर लोनहया इ िेत्यांिी पुढाकार घेऊि 

“समाजवादी” पि स्थापि केला. आमची खात्री झाली होती की स्वातंत्र्याचे 

आंदोलि कॉंगे्रस चालव ूिकेल म्हणूि त्या पिात राहूि काम करायचे  लोकांपयंत 

समाजवाद त्या माध्यमातूि न्यावा ह े उद्दीष्ट होते. कॉंगे्रस कड े खरा समाजवाद 

िव्हता. तळगाळातले आददवासी, जंगलामधल ेमजूर ह्या सवांचे िोर्ण कंत्राटदार 

करत होते. ह्या लोकांकरीता काही तरी केल ेपानहजे ह्या भाविेिे आम्ही भारललेे 

होतो. स्वातंत्र्याच्या आंदोलिापासूि दरू जाऊ िये म्हणूि कॉंगे्रसमध्य े राहूि 

त्यांच्या बरोबर सहभागी होतो. कायव करीत होतो. स्वातंत्र्या िंतर प्रथम ठाणे 

नजल्ह्यातील आददवासी िेतकर् यांिा मालकी हक्क नमळावा ह े ध्येय  डोायासमोर 

ठेवूि आददवासींिा सघंरटत केल.े ह्यामुळे 1938-39 मध्य े मरुारजी दसेाई यांिी 

कुळकायदा केला. स्वातंत्र्य कॉंगे्रसमुळेच नमळेल. आपण िक्ती ददली पानहजे. त्या 

आधारे समाजवादी व्यवस्था स्थापि करण्याचे प्रयत्न सुकर होतील म्हणूि कॉंगे्रस 

मध्ये राहणे पसंत केल.े परंतु श्री स. का. पाटलािंी कॉंगे्रसमध्य ेनवरोध केला. म्हणूि 

1948 साली समाजवादी पि बाहरे पडला. ह्या दषृ्टीिे अगोदर ठाण्यामध्ये  डॉक्टर 

लोनहया, आचायव िरेंद्र दवे, श्री. एस एम जोिी, जयप्रकाि िारायण यांची 

तत्ववचतिपर बैठक झाली.  

 

त्यावेळचे  राजकीय, सामानजक सांस्कृनतक, िैिनणक वातावरण आनण आताचे 

वातावरण यातील फरक नवर्द करतािा म्हणाले, त्यावेळी लोकांिा दिेाबद्दल प्रेम 

वाटायचे. आपण स्वातंत्र्यासाठी योगदाि करायला हव.े अिी भाविा होती. त्यात 

आिंद मािायचे. सववच आंदोलिात भाग घेऊ िकत िव्हते. ठाण्यातील श्री 

रांगणेकर वकील, श्री माधवराव हगेड े हातगाडीवर खादी नवकूि स्वातंत्र्यासाठी 

मदत करायचे. प्रत्येकाला आंदोलिािी संबधं ठेवावेत अस ेवाटे. महात्मा गांधींिी 

ग्रामीण नवभागात नवकास कामाचा नवधायक कायवक्रम ददला. त्यामुळे काही 

कायवकते ते काम करीत रानहल.े मी जव्हार, डहाणू वाडा पररसरात काम करीत 



होतो. आददवासींिा कुणी वाली िव्हता. मजुरी नमळायची िाही. जंगल तोडीची 

मजुरी नमळायची िाही म्हणूि जंगल सहकारी कामगार संस्था स्थापि केली. ती 

संख्या 10-12 च्या आसपास होती. ह े कायव करतािा आमचा सघंर्व गोदावरी 

परुळेकरांिी झाला. त्या नवभागात त्यािा मािणारा आददवासी वगव फार मोठा 

होता. गोदावरी परुळेकरांच्या कामाची  पद्धत वहसक होती. बैलाचं्या िेपट्या 

कापण,े आगी लावणे अश्या प्रकारची दहित होती. आम्ही ही त्यांिा वहसिेे प्रत्युतर 

ददले. त्यावेळी श्री बाळासाहबे खेर मुख्यमतं्री होते. त्यांचा राजकीय पाठठबा 

आम्हाला होता.  

एक सत्य घटिा आह ेकी जंगलातील आददवासींिा गोदावरी परुळेकरािी धीट केले. 

गमतीची गोष्ट म्हणजे आंदोलिाच्या वेळी फोटोग्राफर च्या कॅमेराला तोफ 

समजायचे आनण पळूि जायचे. त्यामुळे आमच्याबरोबर आददवासी यायचे िाहीत. 

परंतु 1940 मध्य े गोदावरी परूळेकरािी आंदोलि केल्यावर पोनलसांिी 

गोळीबाराची धमकी दऊेि सदु्धा आददवासी हटल े िाहीत ह्यावरुि  गोदावरी 

परूळेकराच्या प्रभावाची कल्पिा येते. दोघामध्ये समेट होण्यासाठी मी गोदावरी 

परूळेकरािा भटूेि बोडीला पररर्द घेतली. समेट घडवूि आणला. त्यावेळी 

गंुडनगरी िव्हती. रात्री 12 वाजेिंतर तरुण मुली कायव करण्यासाठी यायच्या. 

आम्ही 1957 मध्य ेआश्रम िाळा स्थापि केल्या.  

 

आपला समाजवाद व कम्यनुिस्टाचं्या समाजवाद ह्यातील फरक करतािा म्हणतात, 

आमची नवचारधारा कम्युनिझमच्या नवरोधात होती तरी कायव करीत होतो. 

आमचा नवरोध त्यांच्या रनियाच्या बांधीलकीिी होता. आमचे नवचार आमच्या 

दिेािी निगडीत होते. आजचे राजकारण म्हणजे व्यनक्तनिष्ठ. कुटंुबनिष्ठ व 

स्वनहताचे आह.े त्यावेळी मंत्र्याजवळ सामानजक बांनधलकी होती. आता मी 5 

वर्ावत माझ्यासाठी काय करू िकेि, संपत्ती किी नमळवीि हचे जास्त पानहल ेजात 

आह.े ते पुढ ेबदलण्यासाठी बेकार तरुण पुढे होतील. तेच उठाव करतील व लढ्याचे  

अग्रदतू बितील.  

 



सामानजक पररनस्थतीची चचाव करतािा ते म्हणाले, त्यावेळी औद्योनगक नवकास 

झाला िव्हता, िेतकरी हा िेतकरीच होता. अस्पृिता होती. त्यांिा न्याय नमळावा 

म्हणूि म. गांधीजींिी हररजि सेवक संघ काढला. पूवीच्या काळी मध्यम वगव 

पररणामकारक होता. आताच्या काळात तो तसा िाही. आता एक तर खालचा वगव 

effective आह े ककवा अनतिय वरचा वगव. िासिािे पंचवार्मर्क योजिेत मध्यम 

वगव डोायासमोर ठेवला िाही. आता प्रभावी िेतृत्व िाही. िेतृत्वाला प्रखरपणा 

रानहला िाही. पूवीच्या िेत्यांच्याकड े त्याग होता. आम्ही पूवी िेत्यांसाठी काम 

करीत होतो. आता िेता आम्हाला प्रथम काय दणेार ही भाविा प्रबळ  आह.े 

आताच्या िेतृत्वात प्रादेनिकता आह.े त्यामुळे प्रत्येक गटाची नवनिष्ट pocket 

झालीत. पूवीच्या ििैनणक संस्थामध्य,े िेत्यामध्ये त्यागाची भाविा होती. आता 

ती संपली. आज नििणसम्राट स्वत:च्या स्वाथावसाठी संस्था काढतात. संपत्ती 

वाढवतात. मूल्य ेलोप पावलीत. पूवीचे लोक स्वत:च्या पदरचा पैसा खचव करीत 

उदा. कव्यांच्या वहगण े येथील संस्थेचे दतेा येतील. ही पररनस्थती बदलण्यास  

िासिािे लि घातल ेपानहजे. ह ेसवव बदलण्यास ज्यावेळी तरुणांची चळवळ अंनतम 

त्यागाला तयार होईल त्यावेळी  रक्तलांनित कांती होईल. ही क्रांनत िेतृत्वहीि 

होईल. बायबलमध्ये वचि आह े“God made cosmos out of chaos”  

 आजच्या लोकिाही व समाजवादाबद्दल म्हणाले, घटिेत आपण अिेक दिेांच्या 

नविेर्त: अमेररका, कॅिडा ह्यांच्या कल्पिा घेतल्या तरी आपली लोकिाही 

बहुतांिी निटिच्या धतीवर आह.े आपल्या घटिेला 60 वरे् झाली. पुन्हा घटिा 

सनमती बोलावूि त्यात बदल घडवायला हवा. अमेररकेची घटिा समोर ठेवूि 

बदलायला लागणार आह.े अमेररकेत Burocracy (िोकरिाहीला) फार मोठे 

अनधकार आहते. ससंदिेे फक्त ठराव करावयाचे असतात.  समाजवादाबद्दल 

म्हणायचे झाल्यास हा िब्द सुद्धा कालबाह्य झाला आहे. पररणामकारकता राहीली 

िाही. दिेाला मागवदिवक अस ेिेतृत्व िाही. समाजवादी लोकांमध्ये सघंटि वृत्ती व 

कौिल्य रानहललेे िाही.  

आजच्या राजकीय िेतृत्वाकडूि अपेिेनवर्यी म्हणाले, बलिाली भारत होवो 

नवश्वात िोभूिी राहो हीच अपिेा आह.े तसा िेता तरी कुणी ददसत िाही. जे काही 



िेते आहते त्यांच्याकड े वैचाररक बैठक िाही. सखोल अभ्यास िाही. आजचे िेते 

स्वत:ची pockets करूि आहते.  

आजच्या िेत्यांमध्ये काही लोक डॉक्टर लोनहयािा मािणारे आहते त्यांच्यानवर्यी 

ते म्हणतात, काही प्रादनेिक स्तरावर आहते त्यांिा जिाधार िाही. समाजाबद्दल 

त्यांिा दणेे घेण ेिाही. बलिाली भारत होण्यासाठी महाि िेतृत्व हवे. असा िेता 

महाि संघर्ावतूि निमावण होतो.  

स्त्री िेतृत्व नवकासाबद्दल ते म्हणतात, म्हणावे तसे स्त्री िेतृत्व िाही. (मधेा पाटकर, 

नतस्ता सेटलवाड अिा काही नस्त्रयांची िावे सागंताच) मेधा पाटकर,  प्रनतभाताई 

पाटील(राष्ट्रपती) मनहला आहते पण त्यांच्याकडूि नविेर् काही निकायला नमळत 

िाही. (मध्येच मी ग्रामीणभागात काही नस्त्रया गावामध्ये सरपंच झाल्याचे 

सांगताच ) म्हणाल े  ग्रामपंचायती असाव्यात. त्यांिा अनधकार असावेत. पुरुर् 

प्रभावामुळे पररणामकता येत िाही. ( आरिणाचा मुद्दा पुन्हा िेडताच) िुसतेच 

आरिण झाल्यािे िेतृत्व नवकनसत होणार िाही. त्यात अन्यायानवरुद्ध प्रखर 

झगडायला हव,े समपवण व्हायला हव.े त्यातूिच िेतृत्व निमावण होईल.  

आज आपल्या सामानजक व िैिनणक चळवळ योग्य मागाविे चालल्या आहते का अस े

नवचारताच दोघांमध्ये प्रश् प्रनतप्रश् येऊ  लागल े 

त्यांचा सामानजक चळवळ म्हणजे काय असा मला प्रनतप्रश्  

मी – हुडंाबंदी, रूढी परंपरा अंधश्रद्धा याबद्दल  

श्री दत्ताजी – ह्या काही अंिी आहते. पण पररणामकता िाही. काही रठकाणी pockets 

सारखी अवस्था आह.े चळवळीत झोकूि दणे्याची प्रवृती होती ती आता िाही.  

मी – ह्याचे कारण काय ?  

 श्री दत्ताजी- राजा कालस्य कारणम ! सत्ताधारी चांगला असला पानहजे. (लोककथेचा 

आधार घेत) पूवी राजा वेर्ांतर करूि प्रजेत काय चालल ेआह ेह्याचा िोध घ्यायचा. त्याची 

प्रिासि व्यवस्था बरोबर काम करते आह ेकी िाही ह ेिोधायचा.  

मी – (मध्येच थांबवत) आजच्या लोकिाही व्यवस्थेत मंत्री अस ेकरू िकतील?  



श्री दत्ताजी- ते स्वत:मध्ये जास्त गंुतले आहते. जेव्हा आपले मतं्री एक पोनलस गाडी घेऊि 

समाजात दफरतील ती खरी लोकिाही अस े म्हणेि. थोडक्यात सत्ताधार् यांिी चळवळीला 

संपूणव आनण नविुद्ध पाठठबा द्यायला पानहजे.  

मी- आजच्या ििैनणक  चळवळी बद्दल काय ?  

श्री दत्ताजी- ह्या चळवळी मयावददत आहते. मग त्या कुठल्याही असोत. ििैनणक चळवळ ही 

चळवळ ि राहता त्यात बाजारी प्रवृतीच जास्त आहते. संपत्तीसम्राट कस ंलवकर होईि हाच 

हतूे प्रभाविाली आह े 

मी- ह ेकस ेबदलायचे ?  

श्री दत्ताजी- पूवीच्या काळी ऋर्ीसत्ता होत्या त्या राजावर अंकुि ठेवीत.  

मी – आता कस ेहोणार ? आजचे नवचारवंत ऋर्ींची जागा घेऊ िकतील ?  

श्री दत्ताजी-  आजच्या नवचारवंतांिी निभवयपणे एकत्र यायला हव.े चाररत्र्यसंपन्न, सुनिनित 

नवचारवंतांिी एकत्र येऊि मोकळेपणािे चचाव करावी. असा लोकांचा प्रभाविाली गट तयार 

व्हायला हवा. त्यात स्वत:चे व्यनक्तत्व ककवा अहपंणा, स्वाथव असता कामा िये. तरच काही 

बदल होऊ िकतील. ते िासिावर अंकुि ठेवू िकतील. माधव जूनलयि यांच्या कनवतेतील 

डोह व िदी यांचे उदाहरण घ्या. समृद्ध डोह एकाच जागी आह,े पण तो िदी कुठे गडप 

झाली ते िोधत आह.े िदीचा प्रवाहीपणा कुठेच ददसत िाही. तेच आजच्या बुनद्धवंताबद्दल 

आनण नवचारवंताबद्दल झाले आह.े  

 

महाराष्ट्र किावटक सीमावाद ं संपूि खरेच संयुक्त महाराष्ट्र होईल का तेव्हा एकदम म्हणाल े

“आता ही गोष्ट सोडूि द्या. कधीच होणार िाही. त्यावेळी असलेला तरुण वगव निकूि मोठ्या 

पदांवर िोकर् या करूि नस्थर झाला आह.े त्याला आता काही दणेे घणेे िाही. “ 

मध्येच मी “ नतथल ेलोक आता आंदोलि करतािा ददसतात त्याचे काय? “ 

श्री दत्ताजी-  काही लोक आपले अनस्तत्व दाखनवण्यासाठी मधेच असे काही करूि आरोळी  

ठोकतात. ही लहाििी नवस्तवाची धुगधुगी आह.े राजकारण्यांिी सोयीस्करपणे हा वाद 

न्यायालयाच्या  िीतगृहात गंुडाळूि ठेवला आह.े नवस्मृतीत गेला आह.े  



िेवटी अस े वाद होऊि लागल्यावर राष्ट्रीय ऐक्य कस े राहणार यावर ते म्हणाल े एखाद े

भारत पाक यदु्ध झाले तर लोक पुन्हा एकसंघ होतील. लोक पुढाकार घेतील. आजचा 

सुनिनित बेकार तरुण क्रांतीचा अग्रदतू असेल.  

 

श्री दत्ताजीचा उत्साह 

संपत िव्हता. वय वरे् 96 

तरी अफाट कायावची ऊजाव. 

बुद्धी तल्लख माधव 

जुनलयि, मोरोपंतांच्या 

आयाव तोडपाठ. चचाव 

करता करता त्यांच्या 

नविोद बुद्धीचा झरा ही   

वाहत होता. त्यांिी केललेी नवडबंि कावे्य ही मधेच म्हणूि दाखवत मध ेमध ेश्री सतीिची 

पत्नी नविोदी गप्पामधे कधी प्रसंग सांगूि कनवतेची आठवण करूि दते रंगत आणत होती. 

खरे तर उठावेसे वाटत िव्हते पण दपुार चढत होती.  त्यांची झोपायची वेळ पाहूि कुठेतरी 

थांबायला हव ेम्हणूि मी पुन्हा गप्पा मारण्यासाठी येईि अस े म्हणालो तेव्हा “ कदानचत ही 

माझी िेवटची मुलाखत असले असे म्हणूि कालाय तस्मै: िम: “ अस े म्हणाले तेव्हा जड 

पावलांिी बाहरे पडलो.  

  



 

 

दोन्ही फोटो श्री दत्ताजी याांचा 100 व्या वाढददवशी घेतलेले खालील फोटोत समवेत श्री अरववांद 
बुधकर  

 

 

  



मा. श्री ददि ूरणददव े

 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात प्रचंड दडपिाही चाल ू असतािा त्या प्रनतकूल 

पररनस्थतीत मराठी जितेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र पनत्रका धैयाविे चालवणारे ज्येष्ठ 

पत्रकार श्री ददिू रणददवे यांची मलुाखत घ्या अस े  संपादकािे सांनगतल्यावर मी 

खूप आिंददत झालो. श्री ददिू रणददव ेयांचे अभ्यासपूणव लखे िेहमीच लोकसत्ता,  

महाराष्ट्र  टाइम्स, महािगर इ. दनैिकातूि अिेकवेळा माझ्या वाचिात आले आहते. 

किी असले व्यनक्त? आपणास वेळ दईेल का? असे अिेक प्रश् मिात येत होते. 

म्हणूि भटेीसाठी फोि केला. आधी त्यांिी “नलनखत प्रश् पाठवा. मी नलनखत 

स्वरुपात मुलाखत पाठनवि.” असा खुलासा केला. “मला, आपली नव्हनडओ िुटींग 

करूि मलुाखत घ्यायची आह.े” मी त्यांचा नपच्िा सोडत िव्हतो. पलीकड ेफोिवर 

त्यांचे उत्तर, “ अहो घरी या पहा म्हणजे कळेल. तुम्ही तसल्या काही फॉरमॅनलटीज 

करू िका. मी प्रश्ांची उत्तरे नलहूि ठेवली आहते. बाकी चचाव करू.  

वेळेआधी 20 नमनिटे घरी पोहचलो. नव्हनडओ िूठटग का िको याचे उत्तर नमळाले. 

घरात सवव रठकाणी अिेक वर्ांचे जुिे वतृ्तपत्रे, त्यांचे ढीग त्यात त्यांचे 13 x 10 

खोलीतील पनतपत्नीचे दीघवकाळ वास्तव्य. जुन्या वृत्तपत्राचं्या गठ्ठठ्यांवर िजर 

दफरवली, तेव्हा त्यांच्या बहुश्रुततेची खात्री  पटली.  

 

पेपरकड ेपाहत मी प्रश् केला “ ह ेसवव जुिे पेपर ठेवण्याचे प्रयोजि ?  

 

पुस्तकांमध्ये सगळेच खरे व सनवस्तर िसते. पण पेपरमधील नलखाण बातम्या 

वस्तुनस्थतीवर प्रकाि टाकतात. चचेला आपोआप सुरवात झाली, .  

 



आपण मळूच े कुठल?े नििण कुठे झाल े ? चळवळीत, पत्रकार व्यवसायात कसा 

प्रविे झाला?  

मी ठाणे नजल्हयातील चेंदणी गावचा. 

1944 साली मॅरट्रक झालो. 

आंदोलिात भाग घेतल्यामुळे िाळा 

सुटली. पुढ े रुईया कॉलेज मधूि 

1944 ते 1948 या काळात BA 

झालो. MA केले. िंतर socio 

economic सव े करणार् या 

Research संस्थेमध्ये  

Investigator म्हणिू िोकरी 

नमळाली. तीही आंदोलिात भाग घेतल्यामुळे गेली. कालांतरािे आंदोलांिातल्या 

पररचयातूि लोकमान्य मध्ये पत्रकार म्हणूि सरुवात झाली. आधी आंदोलि थोड े

ददवस चालले मग संपूि जाईल पुन्हा नििण करता येईल असे वाटले. पण जे घडल े

ते सववश्रुत आह.े िंतर महाराष्ट्र टाइम्स मध्य े जूि 1962 मध्य े लागलो. सप्टेंबर 

1985 मध्ये निवृत झालो.  

 

मला  वय जरी मोठे असल ेतरी काका मामा ि म्हणता सरळ रणददवे म्हणा असा 

आग्रह करूि वातावरण आणखी मोकळे केले.  

 

याच लहाििा खोलीतिू नलखाण करता?  

“ होय यथेेच सवव. ”  

 

सयंकु्त महाराष्ट्राची  पाश्ववभमूी व उदद्दष्ट- 

 



मुंबईसह संयकु्त महाराष्ट्र स्थापि झाल्यािे 1 म े 1960 रोजी राज्यात सववत्र 

आिंदोत्सव साजरा केला जात होता. परंतु ह ेराज्य स्थापि झाल्यािे  प्रत्यि काही 

घडल े असल्याचे लोकािंी अिुभवल े असल्याचे त्या ददविी काही घडले िाही. 

लोकांिा भाविात्मक आिंद नमळाला. जवळजवळ 6 वरे् चाल ूअसलेल्या सघंर्ावचा 

िेवट झाला. एवढेच ददसत होते. वाटले होते की त्या ददवसापासूि आठवणीत 

राहील अस ेकाही घडले. परंतु तस ेकाही झाल ेिाही. काही दकरकोळ सवलती त्या 

ददविी मुख्यमंत्री श्री यिवंतराव चव्हाण यांिी जाहीर केले. महात्मा गांधीजींच्या 

खुिािंतर लोकिोभामळेु काही नवनिष्ट समाजातल्या मंडळींची घरेदारे जाळली 

गेली. सरकारिे त्यांिा पनु्हा िव ेआसरे उभारण्यासाठी काही कजव ददले. परंतु परत 

फेडीच्या अटीवर. काहींिा ती मदत पूणांिािे परत फेडता आली िव्हती. अिा 

कुटंुबाची बाकी माफ केली गेली. त्यापलीकड ेकाय? कारभार हळूहळू सरुू होईल 

मुंबई नवद्यापीठाचे माध्यम कालांतरािे बदलण्याच्या प्रदक्रयेस्स सुरवात होईल 

अिी सरकारिे आश्वासिे ददलीत. परंतु लगेच काही घडले िाही. इतकेच िव्ह े

आजही नवद्यापीठात उच्च न्यायालयात इंग्रजीच कायम आह.े मराठी राज्य स्थापि 

झाल्यािंतर 50 वर्ांिंतर ही पररनस्थती आह.े  

सरकारची इच्िा असली तर कारभारात बदल करता येतो. 4 जािेवारी 1948 

रोजी आपल्याप्रमाणेच निटीिांच्या गुलामीत असललेा िम्हदिे स्वतंत्र झाला आनण 

त्या ददवसापासूि तेथील कारभार, नििण सववकाही  िम्ही भारे्त करण्याचे 

राष्ट्राचे प्रमुख  Ongsaan (औग्सांि) यांिी जाहीर केल.े ( िम्हदिेास आता 

म्यािमार या िावािे ओळखल्या जाणार् या दिेातील काही निबंध उठनवले जावेत 

यासाठी लढत असलले्या श्रीमती स ू की यांचे ह े वडील) स्वातंत्र्यप्राप्ती होत 

असतािाच त्यांचा खूि झाला. समाजवादी राजवट दिेात आली अस े लोकांिा 

जाणवावे म्हणूि आर्मथक बदल केल.े परंतु आपल्याकड े तस े काही झाले काय? 

तेथील तांदळू आनण सागवािी लाकूड नह प्रमुख िेतीचे उत्पादिे ह्या दोन्ही 

वस्तंूच्या व्यापाराचे संपणूवत: राष्ट्रीयकरण Ongsaan (औग्सांि) यांिी केले होते.  

 

राजकीय पररनस्थती – 

दिेात घटिेिुसार आपण सघंराज्यात आहोत. महाराष्ट्रास काही बदल करावयाचे 

असल्यास घटिेिुसार काही बाबतीत कें द्राची संमती  घ्यावी लागणार. परंतु काही 



गोष्टी अिा आहते की कें द्राकड ेपूववसंमती घ्यावी लागत िाहीत. ही घटिात्मक अट 

अथवा अडचणी टाळूिही महाराष्ट्रास बरेच काही करता आल े असते. संयुक्त 

महाराष्ट्र आंदोलि यिस्वी होण्याचे कारण म्हणजे मुंबईतील नगरणी कामगारांचा 

त्यातील सहभाग. ह े  आंदोलि 6 वरे् (1955 ते 60) चालले. नगरणी कामगार 

आनण मुंबईतील दनलत समाज यांिी यात भाग घेतला िसता तर ते यिस्वी झाल े

असते काय या बद्दल िंका वाटते.  

पनहली गोष्ट अिी की या आंदोलिाला कें द्र सरकारचा नवरोध होता. महाराष्ट्र 

राज्याच्या निर्ममतीस कें द्राचा नवरोध होता. ह ेआंदोलि दडपूि टाकण्यासाठी राज्य 

सरकारिे पोनलस दलाचा हवा तेवढा वापर करूि घेतला. 106 निदिवकांचे प्राण 

घेतले. गोळीबारांमुळे जखमी दकती झाल े याची तर गणतीही झाली आही. ज्या 

कामगारािी एवढा मोठा त्याग केला त्याची जाणीव ठेवूि त्यांच्यासाठी काही 

करावयाला  िको होते काय?  

पोनलस अत्याचार तर अिनन्वत होते. प्रभात दनैिकाचे संपादक वा. रा. कोठारी 

यांिी या प्रकरणी नवधािसभेबाबत काही नलनहल े असतािा त्यांच्यानवरुद्ध 

हक्कभंगाची सूचिा आणण्यात आली होती. त्यािंी सभागृहाचा अवमाि केला, त्या 

सभागृहाची अप्रनतष्ठा केली असा त्यांच्यानवरुद्ध आरोप ठेवण्यात आला होता. 

त्याबाबतची सुिावणी झाली. त्यावेळी आपली भूनमका मांडतािा कोठारी म्हणाल े

होते ” या सभागृहात प्रनतष्ठचेे स्वरूप निरटि पालवमेंटप्रमाण े राहील असे घटिेत 

दिवनवले आह.े पण इंग्लंडमध्ये एका ददवसात 100 वेळा गोळीबार करणारा 

गृहमंत्री िव्हता ककवा 1045 वेळा गोळीबार झाला तरी चौकिीची मागणी 

धुडकावूि लावणारा  मुख्यमंत्री िव्हता. पॉनलसी अत्याचारांिा बळी पडलले े

बहुतेक सवव श्रनमक होते. त्यात नगरणी कामगारांची संख्या मोठी होती. अस े ह े

नगरणी कामगार बेकारीच्या संकटात सापडले होते. त्यांिा संरिण दणे्यासाठी इतर 

घटकांिी काय केल?े सरकारिे त्यांच्याबाबत काही कृतज्ञंता दाखवली काय?  

नगरणी कामगार आनण दनलत ही श्रनमकांची हुकमी िक्ती होती. राज्य 

पुिरवचिेपूवी मुंबईतील धनिकांची भूनमका या राज्याच्या निर्ममतीस नवरोध 

करणारी होती. इंनडयि मेचंट्स चेंबरच्या आधारे मुंबई स्वतंत्र ठेवण्यासाठी 

प्रामुख्यािे प्रमुख उद्योगपती व व्यापारी यांची सनमती ते उदद्दष्ट साध्य करण्यासाठी 

िेमली होती. त्या  सनमतीतफे (मुंबई िागररक सनमनत) मुंबईसह संयकु्त महाराष्ट्र 

राज्याच्या निर्ममतीस जाहीरपणे नवरोध केला जात होता. सवव इंग्रजी  वृत्तपत्रे मुंबई 



महाराष्ट्रास नमळण्यास नवरोध करीत होती.  इतकेच िव्ह े तर नवनधमंडळात 

ज्यावेळी यासंबधी चचाव झाली त्यावेळी कॉंगे्रस सरकारिे भूनमका आनण राज्य 

पुिरवचिेबाबत या सनमतीची भूनमका यांच्यात काही फरक असल्याचे जाणवल े

िाही. ही अिी त्यावेळची पररनस्थती होती.  

 

कॉंग्रसे व श्री यिवतंराव चव्हाणांची दटु्टप्पी धोरण े– 

 

मुंबईत झालेल्या गोळीबाराबाबत नवरोधी आमदारांची नवधािसभेत चचाव होत 

असतािा महाराष्ट्र नवभागातील (त्यावेळी मुंबई राज्य गुजरातसह होते ) मराठी 

भानर्क कॉंगे्रस आमदारांिीही सरकारवर टीका केली िाही. त्यावेळी नवरोधी 

आमदारांिीच हा प्रश् उचलूि धरला होता. श्री यिवंतराव चव्हाण त्यावेळी मंत्री 

असतािा त्यांिी या अत्याचाराबाबत मौि पाळणे पसंत केले.  

 

 श्री यिवतंराव चव्हाणाचं े फोडाफोडीच ेराजकारण – 

संयुक्त महाराष्ट्र सनमतीची आंदोलि काळात नवनिष्ट भूनमका होती. परंतु महाराष्ट्र 

राज्य निमावण होत असतािा श्री चव्हाण त्यांच्या िेतृत्वाखालील पिािे नवरोधी 

पिातील आमदारांिाच फोडल.े याबाबत मोठे उदाहरण म्हणजे सनमतीचे 

पुण्यातील आमदार राम तेलंग यांिा कॉंगे्रसिे (1962) फोडूि पुढील 

निवडणुकीच्या वेळी त्यांिा पुण्यात सनमतीचे सतु्रधार श्री एस एम जोिी 

यांच्यानवरुद्ध नवधािसभा निवडणुकीत उभे केल े आनण एस एम पराभतू होतील 

अिी व्यवस्था केली. संयुक्त महाराष्ट्र निमावण झाला खरा परंतु या राज्यास 

आंदोलिाच्या काळात नवरोध करणारा कॉंगे्रस पिच सत्ताधारी झाला. त्यामुळे 

आंदोलिाच्या काळात जी नवचारसरणी संयुक्त महाराष्ट्र सनमतीिे जितेपुढे ठेवली 

होती ती बाजूला पडली.  

 

आदंोलि 1  

आंदोलि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होईल अथवा करावे लागेल असे कुणालाही 

वाटल े िव्हते. बेळगाव सानहत्य संमलेिात मराठी भानर्कांचे राज्य निमावण 



करण्याची योजिा संमेलिाध्यि श्री ग त्र्य माडखोलकर यांिी मांडली. त्या 

योजिेची पूतवता करूि घेण्यासाठी संयकु्त महाराष्ट्र पररर्दचेी स्थापिा मुंबईत 

करण्यात आली. या पररर्दते महाराष्ट्रातील सवव पिांचे प्रनतनिधी होते. पररर्दचेे 

अध्यि श्री  िंकरराव दवे ते तर त्यावेळी अनखल भारतीय कॉंगे्रस सनमतीचे 

पदानधकारी  होते. साववजनिक िेत्रातील नवचारवंत श्री दादासाहबे धमावनधकारी, 

दत्तो वामि पोतदार  तसेच भाऊसाहबे नहरे, श्री यिवंतराव चव्हाण प्रभूती 

त्यावेळचे कॉंगे्रसचे िेते या पररर्दते होते. भानर्क तत्वावर राज्याची पुिरवचिा 

करणे ह े तर कॉंगे्रसचे धोरण होते आनण त्या धोरणािी सुसंगत अिी संयुक्त 

महाराष्ट्र पररर्दिेी मागणी होती.  

 

आदंोलि  2  

मात्र या आंदोलिामागे मुंबईतील बड े  उद्योगपती आनण व्यापारी यांिा काही 

कारस्थाि वाटल ेत्याला कारण काय होते ह ेत्यांिाच माहीत.  

आपले नहतसंबधं सुरनित रहावेत  यासाठी व्यापारी उद्योगपती यांिी मुंबई 

िागररक सनमनत स्थापि केली. त्यावेळच्या पररनस्थतीिुसार आर्मथक िेत्रात 

गुजराती भानर्कांचा वरचष्मा होता. त्यामुळेच या मागणीच्या मागे गुजराती 

मराठी वाद अकारण निमावण झाला. त्यावेळी आर्मथक िेत्रात मारवाडी 

(राजस्थािी) बरेच होते. परंतु त्यांिा चुकूिही मराठी राज्य स्थापि झाल्यास 

आपल े नहतसंबंध धोक्यात येतील अस े वाटल े िव्हते. मग मुंबई महाराष्ट्रात 

रानहल्यास आपल े नहतसंबंध धोक्यात येतील असे धंनिकांिा का वाटले? याला 

उत्तर काही िाही. तो उत्तर मुंबई िागररक सनमतीकडहेी िव्हते.  

 

आदंोलि  3  

महाराष्ट्र राज्य निमावण झाल्यास मुंबई महाराष्ट्रातील व्यापारी  उद्योगपती यांचे 

नहतसंबंध धोक्यात येतील अस े दिवनवणारे काही ही घडले िव्हते. मग असे का 

घडावे? व्यापारी उद्योगपती यांिा तिी भीती (निराधार) वाटल्यास त्यांच्या 

मिात काही काल्पनिक भीती असावी. परंतु कें द्र सरकारही वेगळा नवचार 

आधीपासूि का करीत होते?  



 

गोव्यातील ं सत्याग्रह – ह े सयंकु्त महाराष्ट्राच े मळू प्ररेणास्थाि –िागररकाचंी 

उत्स्फूतव प्रनतदक्रया   

 

15 ऑगस्ट 1955 रोजी गोव्यात सामूनहक सत्याग्रह झाला. त्यावेळी तेथील 

पोतुवगीज सरकारिे हा सत्याग्रह दडपूि टाकण्यासाठी  लष्करािे बरीच दडपिाही 

केली. या निदवय अिा दडपिाहीचे  वतृ्तान्त सववत्र पसरताच साहनजकच त्या  

नवरुद्ध प्रनतदक्रया झाली. मुंबईतील िागररकांिी या अत्याचाराचा निर्ेध 

करण्यासाठी मुंबईतील पोतुवगाल वदकलातीपुढे उग्र निदिविे केली.  

 

आदंोलि 4  

तसेच भारत सरकारिे गोव्याचा प्रश् अकारण लोंबकाळत ठेवला. त्यामुळॆही 

गोव्यात अत्याचार झाले असे मुंबईतील जितेला वाटल्यािे मुंबईतील मतं्रालयापढु े

निदिविे करण्यात आली. गोव्यातील दडपिाहीनवरुद्ध तेथील अमािुर् 

गोळीबारानवरुद्ध मंत्रालयापुढे  जितेिे निदिविे करताच ती दडपूि टाकण्यासाठी 

येथील कॉंगे्रस सरकारिेही गोळीबार केला.  

परंतु मुंबईतील या उग्र अिा निदिविावरूि पंतप्रधाि िेहरू यांिी वेगळाच समज 

करूि घेतला. दोि ददवसांिी उत्तर प्रदिेात एका रठकाणी ते भार्ण करतािा 

संतापािे म्हणाल,े “मुंबईत जे घडल े त्यावरूि असे वाटत े राज्य पुिरवचिा 

मंडळाच्या निफारसी िंतर काय घडणार त्याची रंगीत तानलम म्हणजे ती निदिविे 

होत. “ 

 

आदंोलि 5  

पंतप्रधाि िेहरू यांिी अिी समज का करूि घेतली ह ेत्यांचे त्यांिाच माहीत. परंतु 

त्यांच्या या वक्तव्यामळेु जितेची अिी भाविा झाली की मुंबईसह महाराष्ट्र 

राज्याची निर्ममती अगदी सहजपणे होण्याची लिणे िाहीत. त्या मंडळाचा अहवाल  

ऑक्टोबर  मध्ये(1955) प्रनसद्ध होण्याच्या वेळी मुंबईत महाराष्ट्रात काही घडत 

िव्हते. तरीही ऑक्टोबरच्या पनहल्या आठवड्यात मुंबईत सववत्र पोनलस पहारा  



बसनवला गेला. िहरात िांतता असतािा एवढा कडक पहारा का अिी लोकात 

चचाव सुरू झाली. 10 ऑक्टोबर 1955 रोजी तो अहवाल कें द्र सरकारिे जाहीर 

केला. मुंबई महाराष्ट्रापासूि तोडण्याचा तसेच एक भानर्क राज्याऐवजी भानर्क 

राज्य (महाराष्ट्र+गुजरात आनण नवदभव वेगळा ) निमावण करण्याची त्या मंडळाची 

निफारस पाहूि मुंबई – महाराष्ट्रात प्रचंड असंतोर् निमावण झाला. तरीही येथ ेगैर 

असे काही घडल ेिाही.  

  

आदंोलि 6  

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्ममती िाकारणारी रा. पु. मंडळाची निफारस जाहीर होताच 

असंतोर् वाढत गेला. या  वाढत्या असंतोर्ामुळे  संयकु्त महाराष्ट्रवादयांची  िक्ती 

आनण  संघटिा वाढत गेली. प्रारंभीची मोठी निदिविे तर कामगार सघंटिा कृती 

सनमतीच्या िेतृत्वाखाली सरुू झाली. 18 िोव्हेंबर ते 21 िोव्हेंबर रोजी या कृती 

सनमतीतफे नवधािभविापुढे  उग्र निदिविे झाली. 21िोव्हेंबरला गोळीबारामुळे 

15 निदिवकांिा प्राण गमवावे लागल.े जखमींची गणती झाली िाही.  

 

आदंोलि 7 – 

या  प्रश्ाबाबत जितेत दकती िोभ निमावण झाला होता त्याची दखलही कॉंगे्रस तफे 

चालनवल्या जाणार् या कें द्र व राज्य सरकारिे घतेली िाही. याउलट कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ 

िेते स. का. पाटील यांिी तर 20 िोव्हेंबर रोजी चौपाटीवर भार्ण करतािा संयकु्त 

महाराष्ट्रासाठी निदिविे करणार् यांिा इिारा ददला की मराठी लोक असचे बागणार 

असतील तर मुंबईसह महाराष्ट्र त्यांिा 5000 वर्ांिंतरही  यावत्चंद्र ददवाकारौ  

नमळणार िाही.  जितेच्या अिा  निदिविांची दखल ि घेता कें द्रािे 16 जािेवारी 

रोजी नत्रराज्य योजिेचा निणवय घेतला. लगेच मुबंईत महाराष्ट्रात जोरदार निदिविे 

सुरू झाली. सरकारिे अमािुर् अिी दडपिाही सुरू केली. सरकारच्या या 

निणवयास सघंरटतपण े नवरोध दिवनवण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र सनमनत 6 फेिुवारी 

1956 रोजी स्थापि करण्यात आली. सनमतीतफे राज्यभर सत्याग्रह सरुू झाला. 

30000 सत्याग्रहीिा अटक झाली.  

 

आदंोलि 8  



या आंदोलंिांिंतर मागणी झाली समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र 

निमावण करू. आंदोलिाची नवचारसरणी निनित होत गेली. हचे आंदोलिाचे  

उदद्दष्ट होते.  

आतापयवन्त सवव नलनखत स्वरूपाची मुलाखत होती. त्यांचे नवचार समजूि 

घेण्यासाठी काही प्रश् नवचारले :  

आजच्या लोकिाही व समाजवादाबद्दल आपण काय म्हणाल  ? 

आज लोकिाही ककवा समाजवाद या गोष्टी निल्लक रानहल्या िाहीत सवव 

खाजगीकरण आह.े माणसे फोडूि सखं्या वाढवायची. बेडकासारख्या  उड्या 

मारायच्या ही काय लोकिाही आह.े  

मी- लोकांिा बोलण्याचे नलनहण्याचे  स्वातंत्र्य आह े 

श्री रणददवे – मी आपले श्री यिवंतराव मोनहते जे आताच निवतवले त्यांचे उदाहरण 

सांगतो पूवी ते ि.े का. पिात होते. ते संयुक्त महाराष्ट्र सनमतीतफे निवडूि आल े

होते. 1960 मध्ये श्री यिवंतराव चव्हाण कराडला श्री मोनहत्यांच्या पत्नीला 

जाऊि भेटल.े त्यांिा मतं्री करतो तुम्ही त्यांिा पिांतराला राजी करा. संमती द्या. 

मुंबईत येऊि त्यांच्या मंनत्रपदाची घोर्णा केली. अस े आह े श्री यिवंतरावांचे 

धोरण. सगळीकड ेफोडफोडी जी आजही आह.े ही काय लोकिाही?  

मी- आजच्या ििैनणक वातावरणाबद्दल काय म्हणाल ?  

(श्री रणददव-े मी काही सवव िते्रातील तज्ञ िाही त्यामुळे अिेक चालू घडामोडीवर  

भाष्य करणार िाही) तरी प्रश् पुढ े रेटला.   

श्री रणददव-े महाराष्ट्रात नििणनवर्यक धोरण िाही. िाळा, नििकांिी मुलांचे 

भनवतव्य डोायासमोर ठेवूि नििण ददल े पानहजे. तानमळिाडूमध्ये  10वी ची 

परीिा झाली की लगेच सरकारचे education dept प्रेस िोट्स काढते. परीिा 

घेतली जाते. काही मुले पास होतात. ह्याला improvization म्हणतात. 

नवद्यार्थयांचे वर्व फ़ुकट जाऊ िये ह ेसरकारचे धोरण असत.े नवद्याथी पेपर नलहीत 

असतािा ककवा नििक पेपर तपासतािा अिेक गोष्टींचे तणाव मिावर असतात. 

त्यात काहीवर अन्याय होतो.  



मी-  आपल्या राजकीय िेतृत्वाकडूि काय अपेिा आहते ?  

श्री रणददव-े व्यवहायव धोरण ठरनवणारा पिाचा िेता हवा.  

मी- आजचे स्त्री िेतृत्व कसे नवकनसत करता यईेल ? आरिण त्याला उपाय आह े

काय ? 

श्री रणददव-े स्त्री िेतृत्वा बद्दल मी फार नवचार केला िाही. त्यावर माझा अभ्यास 

िाही. प्रगत दिेात दकती नस्त्रया िेतृत्व करीत आहते? फार थोड्या आहते. काही 

बाबतीत आरिण केले तर होईल. पण त्या सबंंधी काही कालमयावदा ठरवावी 

लागेल. डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकरांिी 10 वर्ावसाठी आरिण असाव ंअस ेधोरण 

आखल.े पण आता काय चालल ेआह ेह ेसवव उघड आह.े  

मी-  संयुक्त महाराष्ट्र होईल का? केव्हा?  

श्री रणददव-े झालाच पानहजे.  

मी- कसा होईल? आज सोईस्करररत्या मध्येच आरोळी थोकतात; िंतर नवसरूि 

जातात. न्यायालयात प्रश् िेऊि प्रलंनबत ठेवला आह.े अिा पररनस्थतीत कसा 

होणार? त्या काळातील बेळगाव, निपाणीतील मूठभर लोक आंदोलि करतात. 

त्यांिा कोण साथ दतेो. काही लोक िोकरी धंद्यात उच्चपदावर नस्थरावलते. ते काही 

करतािा ददसत िाहीत.  

श्री रणददव-े महात्मा गांधींिी बेळगावमध्ये अनधवेििात ठराव केला की सवव 

व्यवहार नतथल्या भारे्त झाले पानहजेत. आपल्या लोकांकड ेप्रामानणकपणा कमी 

आह.े तानमळिाडूमध्ये न्यायालयाचे काम स्थानिक भारे्त चालल े पानहजे अस े

सरकारिे सांनगतले तेव्हा न्यायमूती श्री िहा मुख्यमंत्र्यांिा म्हणाल,े आम्हाला 

टाईपरायटर, इ. मूलभूत गोष्टी द्या  मी करतो प्रादनेिक भारे्त व्यवहार सुरू झाल े

आहते. तेच  आंध्र प्रदिेमध्ये. श्री पट्टाभी सीतारामय्या यांिी 1933 मध्ये प्रादनेिक 

भानर्क व्यवहाराची चळवळ केली. पण जेव्हा ते राज्य पुिरवचिा पररर्दते आल े

तेव्हा ते बदलले. भानर्क राज्ये असू ियेत अस े म्हणालेत. तीच गत महाराष्ट्रात 

राज्यकत्यांिी केली. बळेगावात सवव मराठी लोक येतात पण आपल्या गोष्टीचे ते 



नवसजवि करतात. श्रीलकेंत सवव साववजनिक रठकाणी वसहली भारे्त व्यवहार 

चालूच आहते. मग वाद कुठला?  

मी- आज मराठीबद्दल काही लोक चळवळ करतात त्याबद्दल काय?  

श्री रणददव-े आज त्यांिी महाराष्ट्राला 40 वरे् मागे िेला आह.े  

 

मुलाखत संपता संपता सौ 

वनहिींिी चहा ददला. त्याही 

वयस्कर असूिही उत्साही 

वाटल्या. लहाि खोलीत 

आिंदािे सवव गोष्टी करीत 

होत्या. श्री रणददव े 86 वरे् 

वयाचे आहते. तोच पूवीचा 

उत्साह ददसूि येत होता. संयकु्त 

महाराष्ट्र पनत्रकेतील 

नलखाणाची फोटो कॉपी मी 

घेऊि येतो अस े म्हणताच 

त्यांिी मीच तुझ्या बरोबर 

खाली येतो अस े म्हणत 

कठंड्याचा आधार ि घेता नजिा भराभरा उतरु लागले. फोटो कॉपीचे पैसेही मला 

दऊे ददल ेिाहीच पण वयाचा माि राखूि त्यांिा िमस्कार करायला गेलो तर अस े

करू िका ह ेउद्गार. त्याचं्या कड ेपहात असतािा एकच गोष्ट मिात रंुजी घालत 

होती ती म्हणजे “ असाच उत्साह प्रामानणकपणा, अभ्यासूपणा, नि:स्वाथीपणा, 

निष्ठा आजच्या राज्यकत्यांकड,े आमच्या सारख्या तरूणांकड ेअसले तर समाज व 

राष्ट्र बदलण्यास वेळ लागणार िाही. ”  

            *******************  

 

  



मा श्री भाई वदै्य –  उत्साहाचा झरा 

 

श्री भाई वैद्य यांच्यािी संपकव  साधण्याअगोदर भीती होती की पुण्यात ते भेटतील 

ककवा िाही. आदल्या रात्री 10 वा. फोि केल्यावर  

ते कोल्हापूर गोवा रस्त्यावर प्रवासात होते. कल्पक निवड ह्या ददवाळी अंकासाठी 

संयुक्त महाराष्ट्र सुवणव महोत्सव या निनमतािे मुलाखत घ्यायची आह े असे 

सांनगतले. मी कामासाठी पुण्यात येत आह े आनण सधं्याकाळी पुन्हा जाणार अस े

सानंगतले. त्यांिी पुण्यात मध्यरात्री पोहचत असूि रनववारचा कायवक्रम सकाळी 

अगोदर ठरलले्या फोिवर अवलंबूि आह.े तसेच संध्याकाळी 4. 30 वा पनु्हा दसुरी 

मीठटग आह ेअसे सांनगतले. रनववारी सकाळी पुण्यात पोहचताच संपकव  साधला. 

तेव्हा दपुारची वेळ ददली. मिातूि आिंद झाला. वय वरे् 82 असूिही प्रवासाचा 

िीण असूिही दपुारची नवश्रांती कमी करूि त्यािंी मला वेळ ददली. औपचाररकता 

बाजूला ठेवूि मुलाखतीस प्रारंभ केला.  

 

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे उदद्दष्ट नवर्द करतािा 

म्हणाल,े श्री एस एम जोिी यांच्या िेतृत्वाखाली 

जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र सनमती निमावण झाली 

तेव्हा पुण्यात कायावलय स्थापि झाले. श्री एस 

एम जोिी स्वत: सरनचटणीस होते. त्यावेळी श्री 

िंकर दवेांिी संयुक्त महाराष्ट्र पररर्द बरखास्त 

केली होती. पंनडत िेहरू द्वभैानर्कचा आग्रह  

करत होते. सनमतीचे राज्य  पुिरवचिेचे उदद्दष्ट 

सांगतािा एस एम िी सांनगतले “ त्याचा पाया 

श्री हररभाऊ पाटसकर फॉम्युवला असावा की 

ज्यात भार्ा हा घटक महत्वाचा आह.े प्रादनेिक 

सलगता असली पानहजे. खेड ं हा घटक धरला 

पानहजे. ” हचे पायाभूत उदद्दष्ट असावे असा सनमतीिे आग्रह धरला. श्री एस एम िी 

भार्ा ह े घटक तत्व मािूि इथे समाजवादी  राज्य  निमावण व्हावे  ह े उदद्दष्ट 



सांनगतले. सवव राजकीय पिांिी तसेच आचायव अत्रे,  कॉ. डांगे, सेिापती बापट, श्री 

उद्धवराव पाटील, दाजीबा दसेाई, यांिी या उदद्दष्टाला पाठठबा दिवनवला. 

समाजवादाचे उदद्दष्ट होते की सामान्यांिा न्याय नमळावा,  त्यांच्या दकमाि गरजा 

भागनवल्या जाव्यात, िेतमजूर, नगरणी कामगार, सवव सामान्य कष्टकरी, मनहला 

वगव महाराष्ट्रात राहणारे नवनवध भानर्क गट यांच्या पयवन्त न्याय व समता जावी. 

फक्त धिवंतांच्या मागे उभे राहायचे िाही. ह्यामुळे सवव प्रभानवत झाल ेहोते. पुढ े

मुंबईचा प्रश् मध्यवती बिला. मुंबईसह महाराष्ट्र होण्यासाठी  फाजलअली 

कनमिि, दार कनमिि, जवाहरलाल, वल्लभ भाई, पट्टाभी सीतारामअय्या, 

कनमटी यांिी नवरोध केला. त्यांिी मुंबई गुजरात आनण महाराष्ट्र अिा 3 वेगाया 

राज्यांची कल्पिा मांडली. मुंबई सातत्यािे वेगळी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नगरणी 

कामगारािी नवरोध केला. ही “ज. व. प. ’कनमटी कॉंगे्रसिे िेमली होती. भार्ा ह े

घटक तत्व मािले तर मुंबई महाराष्ट्रात येते. एस एम िी सांनगतले की मुंबई 

महाराष्ट्रातच असावी. सववसामान्य माणसाचे राज्य निमावण करावयाचे आह.े ही 

गोष्ट साधारणत: 1955 ते 1957 ह्या काळात घडली. िेतकर् यांिा जेव्हा त्यांिा 

डावलण्यात येत आह ेह ेकळल े तेव्हा त्यांिी नवरोध केला. “ज. व. प. ” कनमटीिे 

नत्रराज्याचा फॉम्युवला ददला. मुंबई ही कोणाची ? धिदांडग्या धंिवंताची की घाम 

गाळूि संपती निमावण करणार् या कष्टकर् यांची ? त्यािंतर एक अभूतपूवव आंदोलि 

त्या काळात लढनवले गेल.े  

कोणती उदद्दष्ट ेसाध्य सफल झाली ह्यावर बोलतािा म्हणाले, ”  आजचे राज्यकते 

चुकूिही समता व समाजवादाचा उल्लेख करत िाहीत. ह े तत्व घटिेत असूिही 

त्याचा उल्लखे होत िाही. त्यावेळी कॉंगे्रसिे खाजगीकरण, उदारीकरण, 

जागनतकीकरण ही भूनमका स्वीकारली. ग्याट (GAT) करारावर सह्या केल्यापासूि 

समता व समाजवादािी पूणवपणे फारकत घेतली. समाजवादाचा काळं इंददरा 

गांधीपयंत रानहला. पी. व्ही. िरवसहरावांच्या काळात कें द्र सरकारिे खाजगीकरण, 

जागनतकीकरण, उदारीकरणाची भूनमका स्वीकारली. भा. ज. पािे साववजनिक 

उद्योग नवक्रीची भूनमका मांडली. नवरोधी पि भा. ज. प. महाराष्ट्र ककवा दिेात 

समाजवादी भूनमका मांडत िाही. निगंुतवणुकीचे स्वतंत्र खाते श्री अरुण िौरींिी 



निमावण केल.े साववजनिक उद्योग नवक्रीची भूनमका घेतली. समाजाच्या दषृ्टीिे जे 

नहतकारक असले ते केले पानहजे. तो समाजवाद.   

साववजनिक उद्योगाबाबत अवाजवी मिुष्य भरती, काम ि करण्याची मािनसकता, 

अिुत्पादकता, कामगारांची हडलेहप्पी त्यामुळे डबघाईला येणारे कारखािे ह े

जागतीकरणाच्या स्पधेत कसे रटकतील असे िेडले असता, म्हणाले “ ह े बरोबर 

िाही. त्यातील व्यवस्थापि गुणवाि माणसाच्या हाती असावे. बाँकांचे खाजगीकरण  

का होत िाही? रेल्वेचे का होत िाही? साववजनिक उद्योगाबाबत चुकीचा प्रचार 

केला जातो. राष्ट्रीयकरणापूवी सववसामान्य िेतकर् यांिा, हातगाडीवाले यांिा कजे 

नमळत िव्हती. आता नमळायला लागली. LIC 100% पटीिे वाढली. महाराष्ट्र बाँक 

खाजगीकरणापूवीची आनण आता पानहली तर त्यांिी ठेव भरपूर वाढवली. 

राष्ट्रीयकरणामुळे भ्रष्टाचाराला सगळे राि मोकळे होते अस ेिव्ह.े चांगल्या वृतीची 

माणस े असतील तर िक्कीच सधुारणा होत राहील. िासिािे काही नगरण्या 

ताब्यात घेऊि NTC निमावण केली. ती खाजगी नगरण्यांच्या अपयिामुळे. 

अमेररकेत खाजगीकरण असले तरी सववत्र मदंीची लाट आह.े सरकारिे 100 

नबनलयि डॉलसवची मदत केली आह.े कम्युनिस्ट राष्ट्रांप्रमाण ेसरसकट राष्ट्रीयकरण 

चुकीचे आह.े तसेच सरसकट खाजगीकरणही चुकीचे आह.े कुठे काय महत्वाचे आह े

त्याचा नवचार करायला हवा. Defence, रेल्व,े िासिाच्या हातातच हव.े  

 राजकीय वातावरणाबाबत बोलायचे झाल्यास संयुक्त महाराष्ट्र सनमतीत कॉंगे्रस 

सोडूि सवव पि होते, पंनडत िेहरंूिी द्वभैानर्क राज्याची भूनमका घेतली. स. का. 

पाटलांिी मुंबई नमळणार िाही अिी भूनमका घतेली. श्री यिवंतराव चव्हाणांिी 

तर पंनडत िेहरू ककवा  संयुक्त महाराष्ट्र ह्या प्रश्ात ते िेहरंूच्या बाजुिे असतील 

अिी भूनमका घेतली. कॉंगे्रस मधील िरवणे गट सनमतीच्या बाजूिे होता.  

श्री यिवंतराव चव्हाणांिी संयुक्त महाराष्ट्राचा कलि आणला यावर खलुासा केला, 

की ते  द्वभैानर्क राज्याचे मुख्यमंत्री होते. पंनडत िेहरू वाईला येत असतािा श्री  

यिवंतराव त्यांच्या समवेत होते. प्रतापगडावर ित्रपती निवाजी महाराज यांच्या 

पुतायाचे उद्घाटि करण्यास पंनडत िेहरंूिा बोलावल ेहोते. मी तेथ ेहोतो. 50000 

लोकांिी निस्तबद्ध निदिविे केली. कुणीही दगडफेक केली िाही. पंनडत िेहरंूिी 



लोक काय मागत आहते ह ेश्री यिवंतरावािा नवचारले. तेव्हा ह ेम्हणाल ेमुंबईसह 

महाराष्ट्र मागत आहते. ही चळवळ प्रचंड दबाव घेऊि आली. चळवळीत 105 

हुतात्मे झालेत, अिेकांिी राजीिामे ददलेत म्हणूि मुंबईसह महाराष्ट्र झाला. जितेिे 

पंनडत िेहरंूच्या तोंडूि ते वदवूि घेतले. श्री यिवंतरावांिी याचा साधा उल्लखेही 

कुठे केला िाही. निवाजीपाकव च्या भार्णात कुणीही चळवळीसंबधी उल्लखेही केला 

िाही. हुताम्यािा वंदि तर राहोच साधी आठवणही केली िाही. सत्ताधारी 

इनतहास नवपयवस्त करतात. रनियात टोटवस्की (Tortski) या िेत्याचे िाव 

इनतहासाच्या पुस्तकातूि गाळले आह.े  

सामानजक वातावरणाबद्दल बोलतािा म्हणाल े निवडणुका आल्यािंतर संयकु्त 

महाराष्ट्र सनमतीिे सवव रठकाणी दनलत लोकांिा उभ े केले. श्री बी. सी. कांबळे 

निवडूि आलेत. दौंड मतदारसंघात श्री साळंुके दनलत समाजाचे िेते इनस्पतळात 

आजारी असतांिाही निवडूि आलेत. िौिेर भरुचा पारिी असूिही धुळे नजल्ह्यातूि 

निवडूि आलेत. लोकािंी धमव जाती असे काही बनघतले िाही. ही संयकु्त 

महाराष्ट्राची ताकद होती. सनमतीचे राज्य आल े असते तर सामानजक अनभसरण 

वाढले असते.  

 

ििैनणक फरकाबाबत म्हणाले की आजची पररनस्थती चांगली िाही. नििण 

तज्ञांिी त्यावेळी प्राथनमक नििणावर भर द्यावा असे सुचवले. जागृती निमावण 

केली पण त्याच्या उलट्या बाजूिे प्रवास सुरू आह.े नििण ह ेसेवाव्रत होते. आज 

त्याचे स्वरूप बाजारी आह.े त्यातूि सम्राट निमावण झाले आहते. प्रत्येकजण  िाळा 

कॉलेज काढूि  धंदा करीत आहते. सवव राजकीय िेते स्वत:चे भत्ते वाढनवण्यासाठी 

एकजुट करतात पण सामान्य माणसांचे प्रश् आले की वेगळे होतात. समाजाचे भाि 

राखत िाहीत. आज जो सेझ चाल ू आह े तो real estate धंदा झाला आह.े 

प्राथनमक नििण 8 वी पयवन्त मािले जावे असे राष्ट्रीय धोरण होते. पण महाराष्ट्रात 

4थी पयंतचे नििण प्राथनमक मािल ेजाते. राष्ट्रीय उत्पिाच्या 6% खचव प्राथनमक 

नििणावर करावयास हवा. आता 2. 84% खचव होतो. ही आकडवेारी सवव 

भारतीय स्तरावरची आह.े अपंग मलुांच्या नििणाची अवस्था वाईट आह.े 

चीिमध्ये फक्त 6 सेझ आहते. त्यांिी कॉटेज industry निमावण करूि नियावत 

वाढनवली.  



आजच्या लोकिाही आनण समाजवादाबद्दल- बोलायचे झाल्यास लोकिाहीची 

चौकट आह.े पण त्यात लोकिाहीचे  प्राणतत्व दबुवल आह.े मतदाि पद्धती आह.े 

मतदार जागृत आह.े आपल्याला हवे ते सरकार आणू िकतात. इंददरा गांधींचा 

पराभव केला. अिेक मतं्री खासदार पराभूत केलेत. बाह्य चौकट चांगली आह.े 

प्रवतनिधी कोण निवडूि आणतात ज्याच्याकड े धिसत्ता, जात, धमव, उपजातीचे 

पाठबळ आह.े तेच करू िकतात. गंुडांिा एकत्र करण्याची ज्यांच्याकड ेिनक्त आह े

तेच निवडूि येऊ िकतात, िगर नजल्हा सधि आह.े इथ ेसत्ता नवनिष्ट लोकांच्या 

मुठीत आह.े जात ह्या घटकाचा वापर प्रबळपणे होतो. ह े धिदांडगे वर्ाविुवरे् 

सत्तलेा नचकटूि आहते. सत्ता आपल्याच घरात किी राहील ह्याची काळजी घेतात.  

ही पररनस्थनत बदलायची असेल तर राजकारण जितेच्या नहतासाठी असावे. 

बहुजि नहताय बहुजि सुखाय ही भाविा हवी. आज ही भाविा कमी कमी होत 

आह.े आललेी सत्ता स्वत:च्या पिाच्या मुठीत येंिकेिप्रकारे  किी राहील ही 

भाविा प्रबळ आह.े आपली नििण व्यवस्था बदलायला हवी. जितेत नििण 

वाढायला हव.े आज 65% सािरता आह.े पण नििण धंदा बिला आह.े आज 

अजवदारला मंत्र्यांिी नवचारले की तुला उद्योगासाठी परवािा पानहजे की िाळा 

कॉलेज काढण्यासाठी परवािा पानहजे. तो निनितपणे म्हणले िाळा कॉलेजसाठी. 

त्यात भरपूर पैसा आह.े सववपल्ली राधाकृष्णि कनमिि, कोठारी कनमिि यांिी जे 

नवचार मांडल ेते कुठेच प्रनतवबबीत झाले िाहीत. नििणातूि सतेज नपढी निमावण 

व्हायला पानहजे. पररिाथी बाबू लोक बिवणारे आजचे नििण आह.े नििणाचे  

नवकृतीकरण होत आह.े एकदा श्री नवलासराव दिेमुख भेटल े तेव्हा नििणावर 

चचाव करीत असतािा म्हणाले “अहो ित्तीसगडमध्ये इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर 

नवद्यापीठ आह.े”  

आजच्या समाजवादाबद्दल म्हणायचे झाल्यास संत तुकारामािी म्हटल े आह े

“अहमता खंडावी ! समता वताववी !! जे पुत्रांिा द्यावे तेची ! दासदासीिा द्यावे !!” 

ह्या व्याख्येत समाजवाद आह.े समाजातल्या सवव माणसांच्या दकमाि गरजा (अन्न, 

वस्त्र, निवारा, नििण, आरोग्य रोजगार) नमळाव्यात. पूणव रोजगारची भार्ा कोणी 

बोलत िाही तो समाजवादाचा मूळ गाभा आह.े आता कामगार कपात चालू आह.े 

बेकारी वाढत आह.े आपला दिे िेतीप्रधाि आह.े 65% िेती आह.े िेतीत रोजगार 



निमावण करू िकू. िेतीला पंचवार्मर्क योजिेत दसुरी पंचवार्मर्क योजिा वगळता 

11 ही पंचवार्मर्क योजिेत महत्व ददल ेिाही.  

40% वसनचत िेत्रातील जनमिीतील जे जमीिदार आहते त्यांची नस्थती चांगली 

आह.े त्यांच्याकड े काम करणार् यांची अवस्था काय आह?े तर नवकट आह.े 

कोरडवाहु िेती 80% आह.े आत्महत्या वाढत आहते. चांगल े नियोजि िाहीत. 

गेल्या 16 वर्ावत 1, 82, 000 िेतकर् यांिी आत्महत्या केल्या आहते.  

राजकीय ितेतृ्वाकडूि अपिेा करायची झाल्यास िेत्यांिी स्वाथव हतुे सोडावा. 

ित्रपती निवाजी महाराजांचा आदिव ठेवावा. गौतम बुद्धाचे वचि मिात ठेवावे. 

करोडो मलु े नििणापासूि वंनचत आहते. त्यांिा नििण कस े नमळेल ते पहावे. 

कुपोर्णाकड ेिेते गंभीरपणे बघत िाहीत. िेत्यांिी राजकारण बदिाम केले. ते धंदा 

म्हणूि पाहू िय.े  

आदिव ठेवावा असे िेते कमी आहते. डॉक्टर मिमोहिवसग ही व्यनक्त चांगली आह.े 

त्यांच्या राजकीय धोरणांिा नवरोध असला तरी व्यनक्त चाररत्र्यसंपन्न आह.े  आंध्रचे 

मुख्यमंत्री  कै. राजिेखर रेड्डी चांगले िेते होते.  

चळवळी योग्य मागावि ेचालल्या आहते का? 

अिेक संस्था आहते. पण त्यात co-ordinationचा अभाव आह.े मेधा पाटकरांिी 

िमवदा आंदोलिािे नवकासाचा प्रश् उभा केला. त्याला जिाधार नमळाला िाही. 

लोकांचा दबावगट निमावण झाला िाही. म्हणिू आंदोलि यिस्वी झाले िाही. 

NGO व परदिेी आर्मथक मदत ह्यामुळे कुठलेही पररवतवि होणार िाही. Activist 

गु्रप वाढवल े पानहजे. त्यांिी सरकारवर दबाव आणला पानहजे. राजकारणातही  

सदक्रय रानहले पानहजे.  

 

समाजवादी व कम्यनुिस्ट पिाि ेसनमतीत एकत्र काम कस ेकेले?  

आम्ही नवरोधी पि म्हणूि एकत्र होतो, कम्युनिस्ट नवचारसरणीतील एकपिीय 

हुकुमिाही तसेच नवचारस्वातंत्र्यावरील बंधिे आम्हाला मान्य िाहीत. असे प्रश् 

आले तर आम्ही त्यांिा नवरोध करतो.  



आजच ेस्त्री ितेतृ्व कस ेनवकनसत करता यईेल? 

या संदभावत सुप्त क्रांती होत आह.े 41 लाख बचत गट आहते. 5 कोटी स्त्री सदस्य 

आहते. स्त्री आता बाहरे पडत आह.े स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कारभारात निणवय 

प्रदक्रयेत नस्त्रया पुढे येत आहते. िाळा कॉलेज मध्य े नस्त्रया पुढ े आहते. 50% 

नस्त्रयांिा प्रनतनिनधत्व नमळाले आह.े पुरुर्ांिी मािनसकता बदलली पानहजे. 

घरातील नस्त्रयांिा वाव ददला पानहजे. मतं्री खासदार मले्यावर त्यांच्या घरातील 

स्त्रीला नतकीट नमळते. लालूिी राबडीदवेींिा पुढे आणले. त्यांिी चांगल ेकाम केले. 

सोनिया गांधी, सुर्मा स्वराज, वृंदा करात. मेधा पाटकर ह्यांिी चांगले िेतृत्व गुण 

दाखनवले. त्यांिा वाव द्यायला पानहजे त्यासाठी आरिण करायला हव.े लोकांची 

चळवळ िनक्त बिली पानहजे. घटिेत बदल करायला हवा.  

सयंकु्त महाराष्ट्र होईल का? झालाच तर केव्हा?  

होणारच. जेव्हा सगळे मराठी एकत्र येतील, दबाव गट वाढेल, तेव्हा होईल. कै. य. 

दी. फडक्यांिी समेलिात ठराव आणला. सूप्रीम कोटावत केस चाल ू आह.े आपली 

केस समथवपणे मांडायला हवी. आपल ेिेतृत्व कमी पडते. बेळगावकरांची द:ुख ेकुणी 

लिात घेत िाहीत. सरकारिे चांगला वकील िेमूि सववतोपरी मदत केली पानहजे. 

सीमावादाचा लढा सत्ताधार् यांच्या नवरोधात आह.े कािडी  लोकांनवरुद्ध  िाही. 

संयुक्त महाराष्ट्र सनमतीिे भानर्क द्वरे् होऊ ददला िाही. बेळगाव महाराष्ट्रात 

आल्यास कुठलाही भानर्क असंतोर् निमावण होणार िाही. केस सपु्रीम कोटावत आह े

याचा अथव बेळगावचा प्रश् िीतपेटीत गेला असा होत िाही.  

संपूणव मलुाखतीत भाई सवव गोष्टी सकारात्मक बोलत होते. त्यांच्यात आिावाद 

होता. त्यांचे नवचार लोकांपयंत जातील. आजची युवा नपढी िक्कीच चांगली प्रगती 

करेल असा आिावाद घऊेि मुलाखत संपली  

 

********************************************* 

 

  



ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 

नमत्रहो, सहजासहजी काहीच नमळत िाही. केवळ अश्र ूगाळूि ककवा वचता करूि संकटं 

टळत िसतात. ि स्वातंत्र्य, ि मुक्ती, ि प्रगती, ि धि, ि आरोग्य. काहीही नमळवायचं तर संघर्व 

आनण श्रम करावेच लागतात. “गोलमाल” करूि सवव काही नमळवता येतं असा समज माध्यमांद्वारे 

सववत्र पसरवला जात असतािा अिी पुस्तकं वाचूि माणूस “जनमिीवर” येतो. आपल्याला आज 

नमळणार् या प्रत्येक गोष्टीसाठी कोणी िा कोणी अतोिात कष्ट घेतलेले आहते वा संघर्व केलेला आह.े 

कोणतीच गोष्ट आपोआप नमळत िाही. प्रत्येकाचं मूल्य असतं.  

ई सानहत्य प्रनतष्ठािची पुस्तकं नविामूल्य नमळतात. पण ती नलनहण्यासाठी लेखकांचे कष्ट 

व बुद्धी लागलेले असतात. आनण या एकेका पुस्तकाची ककमत म्हणूि लेखक हजारो लाखो रुपये 

नमळवू िकतात. पण िाही. मराठी वाचकांिा  नविामूल्य पुस्तकं नमळावी, व मराठीत वाचि 

संस्कृती वाढावी म्हणूि असंख्य लोक प्रयत्न करीत आहते. या प्रयत्नांत ई सानहत्य प्रनतष्ठाि व ह ेसवव 

लेखक सहभागी आहते. आपण या अनभयािात सहभागी झालात का?  

आपण ई सानहत्य प्रनतष्ठािच ेVIP सभासद झालात का? 

VIP सभासद बिणं अगदी सोप्पं आह.े  

esahity@gmail.com ला आपल्या ओळखीच्या दहा लोकांचे मेल आय डी 

कळवा आनण बिा VIP सभासद.  

एका दमात तीि कामं.  

1.  पनहलं म्हणजे तुम्ही VIP सभासद बिता. तुम्हाला ई सानहत्य प्रनतष्ठािचं पुस्तक ई 

मेलवर सवावत आधी नमळतं. त्यांच्या कायवक्रमाचं आमंत्रण नमळतं. त्यांच्या योजिांची मानहती 

नमळते. त्यांच्या कामात स्वतः सहभागी होण्याची संधी नमळते.  

2.  ज्या दहा ककवा अनधक नमत्रांिा तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं नमळतात ते खुि होतात. 

त्यांिा त्यांच्या आवडीची पुस्तकं नमळाली की ते इतर लोकांिा तुमच्याबद्दल सांगतात. 

त्यांच्यासाठी तुम्ही म्हणजेच ई सानहत्यचे प्रनतनिधी बिता.  
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3.  यातूि तुम्ही मराठी भार्ेच्या संवधविाला अमूल्य असा हातभार लावता. आमचा 

उद्देि आह ेमराठीतल्या सहा कोटी सािरांिा वाचक बिवणं. आनण ह ेलक्ष्य साध्य करणं ह ेकेवळ 

आनण केवळ मराठी लोकांिा त्यांच्या भार्ेवर असलेल्या प्रेमातूिच िक्य आह.े आपल्या भार्ेचं 

राज्य व्हावं म्हणूि १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भार्ेिं राजा व्हावं म्हणूि आपण एक दहा-वीस ई 

मेल आयडी दणेारच िा! वाचिाची आवड असो वा िसो. फ़क्त मराठी सािर अिा दहा लोकांचे ई 

मेल पत्ते पाठवा. त्यांिा वाचिाची आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूिच 

दाखवू.  

आह ेिा : एक दम : तीि कामं.  

 

संपकव  साधा : esahity@gmail.com  

 

ही सेवा पूणवपणे निःिुल्क आह.े त्यामुळे आपले नमत्र आपल्यावर खुि होतील. निवाय 

आम्ही ही खात्री देतो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आनण फ़क्त मराठी सानहत्य पाठवण्यासाठीच 

केला जाईल. इतर कसल्याही जानहराती पाठवूि त्यांिा त्रास ददला जाणार िाही. तेव्हा लवकरात 

लवकर आपल्या मानहतीतल्या दहा ककवा अनधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या.  

अनधक मानहतीसाठी, आम्ही कोण ते जाणूि घेण्यासाठी एकदातरी 

www.esahity.com  या वेबसाईटला भॆट द्या.  

आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत.  

 

धन्यवाद 

 

आपले िम्र 

टीम ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 

www.esahity.com 
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