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स्वततं्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीची चळवळ : एक वचककत्सक अभ्यास    
 

प्रा. डॉ. एस. के. खडस े

राज्यशास्त्र ववर्ाग प्रमुख, कमभवीर र्ाऊराव पाटील कॉलजे इस्लामपूर,,  वजल्हा. सांगली. (महाराष्ट्र ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ प्रस्ताविा : 
 स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या विर्मभतीची चळवळ तेवढीच जुिी आह े जेवढी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ !! पण या स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या 

विर्मभतीच्या चळवळीिे कधी पावहजे तेवढा जोर धरलेला कदसत िाही ह ेया चळवळीचे अपयश आह.े खरं तर ववदर्भ राज्याच्या विर्मभतीची चळवळ 

खऱ्या अर्ाभिे वाढली पावहजेत, उसळी पावहजे मात्र असे होतािा कदसिू येत िाही. कधीतरी ववधािसर्ा अवधवेशि व ववधािसर्ेच्या विवडणुका जवळ 

आल्या की स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी चळवळीची आंदोलिे सुरू होतात आवण ववधािसर्ेच्या विवडणुका व अवधवेशि झाले कक सवभ कायभकते 

आपल्या राजकीय पक्षात सते्तसाठी जोमािे कायभ करीत असतात. ववदर्भ राज्य विर्मभतीच्या चळवळीतील कायभकते स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीपेक्षा 

पक्षाची सत्ता आवण वमळणारे पद याला जास्त महत्व देतात. या स्वतंत्र ववदर्भ राज्य सवमतीिे ग्रामीण र्ागातील शेतकरी, मुस्लीम, दवलत,आकदवासी व 

इतर बहुजिांिा एकत्र करूि त्यांच्या समस्या शोधूि त्या ववदर्भ स्वतंत्र राज्य विमाभण झाल्यावशवाय सुटणार िाही असा प्रचार व प्रसाराचा उपक्रम 

चालू करूि वरील सवभ ववदर्ाभतील िागररकांिा सहर्ागी करूि ववदर्भ राज्य महाचळवळ उर्ी केली पावहजे. त्यासाठी ववदर्ाभतील प्रत्येक गाव, तालुका, 

वजल्हा पातळीवर ववदर्भ राज्यविर्मभती प्रबोधि आवण जागृतीसाठी कायभक्रम लावूि राष्ट्रीय पक्षाच्या सवभ प्रकारच्या या कायभक्रमावर, अवधवेशिावर, 

सर्ा संमेलिावर आवण विवडणुकीवर बवहष्कार टाकण्याचा विधाभर करायला पावहजेत त्यावशवाय राजकीय पक्ष विपक्षपातीपणे स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या 

मागणीला एकमतािे पाठठंबा दणेार िाहीत. 
 

         र्ारतामध्ये िुकतीच आंध्रप्रदेशातूि तेलंगणाची तेलंगण राज्याची विर्मभती झाली. यापूवी उत्तर प्रदशेातूि उत्तरांचल राज्यांची, मध्यप्रदशे मधूि 

छत्तीसगड राज्याची, वबहार मधूि झारखंड राज्याची विर्मभती झाली आह.े त्यामुळे आता असाममधूि बोडोलँड, बंगालमधूि गोरखालँड आवण उत्तर 

प्रदशेमधूि सुद्धा आणखी काही प्रदेशाची स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे येते आहे. त्यातच महाराष्ट्रातूि या मागास रावहलेल्या ववदर्ाभची स्वतंत्र राज्याच्या 

मागणीसाठीची चळवळ जोर धरत आह.े 

साराशं: स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या विर्मभतीची चळवळ तेवढीच जुिी आहे, जेवढी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ !! पण या स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या 

विर्मभतीच्या चळवळीि ेकधी पावहज ेतवेढा जोर धरलेला कदसत िाही ह ेया चळवळीचे  अपयश आह.े खरं तर ववदर्भ राज्याच्या विर्मभतीची चळवळ खऱ्या 

अर्ाभिे वाढली पावहजेत, उसळी पावहजे मात्र असे होतािा कदसूि येत िाही. कधीतरी ववधािसर्ा अवधवेशि व ववधािसर्ेच्या विवडणुका जवळ आल्या की 

स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी चळवळीची आंदोलिे  सुरू होतात  आवण ववधािसर्ेच्या विवडणुका व अवधवेशि झाले कक सवभ कायभकते आपल्या राजकीय 

पक्षात सत्तेसाठी जोमािे कायभ करीत असतात. ववदर्भ राज्य विर्मभतीच्या चळवळीतील कायभकते स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीपेक्षा पक्षाची सत्ता आवण वमळणारे 

पद याला जास्त महत्व देतात. या स्वतंत्र ववदर्भ राज्य सवमतीिे ग्रामीण र्ागातील शेतकरी, मुस्लीम, दवलत,आकदवासी व इतर बहुजिांिा एकत्र करूि 

त्यांच्या समस्या शोधूि त्या ववदर्भ स्वतंत्र राज्य विमाभण झाल्यावशवाय सुटणार िाही असा प्रचार व प्रसाराचा उपक्रम चालू करूि वरील सवभ ववदर्ाभतील 

िागररकांिा सहर्ागी करूि ववदर्भ राज्य महाचळवळ उर्ी केली पावहजे. त्यासाठी ववदर्ाभतील प्रत्येक गाव, तालुका, वजल्हा पातळीवर ववदर्भ राज्यविर्मभती 

प्रबोधि आवण जागृतीसाठी कायभक्रम लावूि राष्ट्रीय पक्षाच्या सवभ प्रकारच्या या कायभक्रमावर, अवधवेशिावर, सर्ा संमेलिावर आवण विवडणुकीवर बवहष्कार 

टाकण्याचा विधाभर करायला पावहजेत. त्यावशवाय राजकीय पक्ष विपक्षपातीपणे स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या मागणीला एकमतािे पाठठंबा देणार िाहीत 

     ववदर्भ प्रदेशातील जितेच्या, शेतकऱ्यांच्या, व्यवसावयकांच्या, बेरोजगारांच्या, गरीब, दवलत, मुस्लीम, ओबीसी आवण र्टक्याजाती जमातींच्या लोकांच्या 

गरजा व समस्या प्रामावणकपणे प्रयत्न करूि सोडवल्या तर ववदर्भ राज्य र्ारतामध्ये आधुविक, संपन्न व सधि राज्य म्हणूि िावारूपाला येईल. मात्र त्यासाठी 

गरज आह ेराजकीय इच्छाशक्तीची !!!! राजकीय इच्छाशक्ती प्रामावणक व विपक्षपाती,  जातीववरवहत आवण विधमी असली  पावहजे तसेच संयुक्त महाराष्ट्र 

चळवळीमध्ये  काँगे्रस व इतर राजकीय पक्षांच्या कायभकत्याांिी ‘संयुक्त महाराष्ट्र एकच ध्यास  बाकी प्रश्न खल्लास’!! असा ठाम विधाभर करूि ववदर्ाभतील 

काँगे्रस, र्ाजप,वशवसेिा,राष्ट्रवादी,बसपा, ररपाई ,शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी संघटिा यांिी आपले पक्षीय मतर्ेद व वहतसंबंध बाजूला ठेवूि तसेच 

आपल्या राजकीय पक्षाला दरू ठेवूि जर प्रामावणकपणे ‘स्वतंत्र ववदर्भ राज्य एकच ध्यास बाकी सवभ प्रश्न खल्लाश’!! असे  मिात  ठाम  बांधले, या ववदर्भ 

राज्य चळवळीत सहर्ाग प्रामावणकपणे घेतला आवण वववधमंडळ व संसदेच्या कामकाजावर बवहष्कार टाकला  तर िक्कीच स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण 

झाल्यावशवाय राहणार िाही. त्यामुळे जितचेा रेटा विमाभण झाला आवण सवभ राजकीय पक्षांचा पाठठंबा वमळाला तर िक्कीच वववधमंडळ आवण  संसद 

बहुमतािे ववदर्भ राज्य विमाभण करेल यात कोणतीही शंका िाही. 
 

“kCndqath%   (कक वडभ):- 
1.संयुक्त महाराष्ट्र : मध्यप्रांत, मंुबईराज्य आवण हदैराबाद राज्यातील मराठी र्ाविकांचे मंुबई सवहत राज्य होय. 

2.बेरार प्रांत : बेरार हा मध्यप्रांतातील/मध्यप्रदेशातील मराठी र्ाविक प्रदेश. 

3.वऱ्हाड प्रांत : हा मध्यप्रांत/मध्यप्रदेश व हदैराबाद राज्यातील मराठी र्ाविक प्रदेश. 

3.उवभररत महाराष्ट्र : ववदर्भ, मराठवाडा, कोकण, सोडूि महाराष्ट्राचा उवभररत ववकवसत र्ाग/प्रदेश. 

4.ववदर्ीय/ववदर्भवादी : स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी उभ्या केलेल्या चळवळीचे कट्टर समर्भक. 

५.मध्यप्रांत : आताचे हहदंी र्ाविक मध्यप्रदेश राज्य 

६.हदै्राबाद राज्य: विझाम राजवटीचे उदुभर्ाविक/ तेलगु राज्य म्हणज ेआताचे आंध्रप्रदेश व तेलंगिा राज्य.  
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ववदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी प्रामुख्यािे त्र्य.गो. दशेमुख, आचायभ दांडेकर, मा.वसंत साठे, मा.एि. पी. के. साळवी, शंकरराव गेडाम, जांबुतराव धोटे, 

िािार्ाऊ एंबडवार, र्गवंतराव गायकवाड, मा.रणवजत दशेमुख, मधुकर ककंमतकर, दत्ता मेघे, मा.हररर्ाऊ केदार आदी मान्यवर िेत्यांिी आंदोलिे 

करूि ववदर्भ राज्य विर्मभतीची चळवळ चालवली आहे.  

        खरं तर स्वतंत्र ववदर्ाभची मागणी सवाभत अगोदर मा. दादासाहबे खापडे यांिी केली होती आवण संयुक्त महाराष्ट्राच्या विर्मभतीच्या वेळी 

लोकिायक बापूजी अणे आवण विजलाल वबयाणी यांिी स्वतंत्र ववदर्भ राज्याची मागणी केली होती.१ मात्र संयुक्त महाराष्ट्र सवमतीिे ववदर्ाभच्या न्याय्य 

मागणीसाठी ‘अकोला करार’ आवण ‘िागपूर करार’ करूि ववदर्ाभतील मराठी र्ाविकांिा न्याय दणे्याचे मान्य केले मात्र िागपूर करारातील अटीचे 

पालि पविम महाराष्ट्रातील राजकीय िेतृत्वािे आवण सत्ताधारी पक्षािे केले िाही. आज गेल्या पन्नास ते साठ विाभपासूि ववदर्ाभतील ववकासाचा अिुशेि 

रावहल्यामुळे पविम महाराष्ट्राच्या तुलिेत ववदर्ाभचा फारसा ववकास झालेला िाही. त्यामुळेच ववदर्ाभतील लोकांिी स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या 

मागणीसाठी चळवळ उर्ी केली आहे. 

२ सशंोधिाची साधि े:- 
 सदर संशोधि पेपर वलवहण्यासाठी व तथ्य संकलिासाठी  संदर्भ पुस्तके, मावसके, अहवाल, ववववध वतभमािपत्रातील लेख, दवैिक वतभमािपत्र 

इत्यादी दयु्यम साधिांचा वापर केला आहे. 

३ सशंोधि पद्धती :-  
सदर संशोधि करण्यासाठी ऐवतहावसक, वणभिात्मक व ग्रंर्ालयीि आवण ववश्लेिणात्मक संशोधि पद्धतीचा उपयोग केला आह.े 

सशंोधि उदे्दश : 
 ववदर्भ राज्याच्या चळवळीची ऐवतहावसक पार्श्भर्ूमी समजूि घेणे. 

िागपूर कराराची मुद्दे करारातील मुद्दे व अटी यांचा अभ्यास करणे.  

 स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या चळवळीची कदशा व र्ववतव्याचे आकलि करणे. 

 

४ वविय वववचेि : 

स्वततं्र ववदर्भ राज्य चळवळीची पार्श्भर्मूी:- 
           ववदर्भ हा महाराष्ट्राचा असणारा ईशान्य प्रदशे असूि या ववदर्भ प्रदशेात सध्या िागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वधाभ, बुलढाणा, यवतमाळ, 

गडवचरोली, र्ंडारा, गोंकदया आवण वावशम ह ेअकरा वजल्ह ेआहते ववदर्ाभचा प्रदशे महाराष्ट्राच्या एकूण  क्षेत्रफळापैकी 31.6 टके्क तर महाराष्ट्राच्या 

एकूण लोकसंख्या 21.3 टके्क आवण पव चम महाराष्ट्राच्या तुलिेत आर्र्भक ववकास खूप कमी असूि हा  प्रदशे पांढर् या सोन्याचा प्रदशे ही प्रामुख्याि े

ववदर्ाभची ओळख आहे. या ववदर्ाभमध्ये प्रामुख्यािे कापूस, सोयाबीि, ज्वारी,हायिीड, उडीद, तूर आवण तांदळूही वपके प्रमुख्य्िे घेतली जातात. 

ववदर्भ हा शब्द वीर+तफभ  म्हणजे वीर आवण तफभ  रू्मी, प्रदशे. त्यामळेु ववर आवण तफभ  या शब्दाचा अपभ्रंश होऊि वीर+दर्भ म्हणजे ववदर्भ असा झाला. 

म्हणजे र्ारताच्या इवतहासातील सातवाहि, राष्ट्रकूट, वाकाटक, यादव इत्यादी राजवटीतील वीर पुत्राची र्ूमी म्हणजे ववदर्भ2. 

सि 1853 मध्ये पयांत अमरावती आवण आसपासचा प्रदशे वऱ्हाड पूवी वाकाटक,  राष्ट्रकूट, सातवाहि आवण यादव या राजवटीमध्ये होता. पुढे ह्या 

प्रदशेावर र्ोसले घराण्याची सत्ता होती आवण िागपूर ही र्ोसले घराण्याची राजधािी होती. र्ोसले िंतर विजाम राजवट आली आवण विजामशाहीिंतर 

विरटश राजवटीकडे हा प्रदशे गेला पूवी वऱ्हाड प्रांताला बेरार प्रांत म्हणूि ओळखले जायचे. 1903 मध्ये वऱ्हाड म्हणजे बेरार हा प्रदशे विरटशांिी 

मध्यप्रांताला जोडला आवण 1947 िंतर बेरार, वऱ्हाड आवण मध्यप्रांत ह ेमध्यप्रदशे म्हणूि िवीि घटकराज्य विमाभण केले. सि 1956 मध्ये मराठी 

र्ाविक प्रदशेाच्या एकीकरणासाठी हा प्रदशे मुंबई राज्यात सहर्ागी झाला आवण 1 मे 1960 रोजी महाद्वीर्ाविक मुंबई राज्यातूि मराठी र्ाविकांचे 

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र विमाभण झाले3.  यामध्ये अकोला करार िागपूर करार करूि काही अटीवर ववदर्भ (बेरार व वऱ्हाड) हा प्रदशे सहर्ागी झाला. 
 

महाराष्ट्र एकीकरण आवण महाववदर्भ राज्याची मागणी :- 

   महाववदर्भ सर्ेच्या स्र्ापिेच्या वेळी सवाभिुमते एक ववस्तृत ठराव पास करण्यात आला. या महाववदर्भ सर्ेच्या उकद्दष्ांमध्ये महाराष्ट्र 

एकीकरणाच्या चळवळीत वेळोवेळी सहाय्य करणे ह े उकद्दष् अंतर्ूभत करण्यात आले होते. स्वतः बॅ. रामराव दशेमुख यांिीही वेगळ्या ववदर्ाभच्या 

मागणीचे वणभि ‘महाराष्ट्र एकीकरणाची पवहली पायरी’ असे त्यावेळी केले होते. ह ेसवभ जरी खरे असले तरी महाववदर्भ सर्ेच्या सवभ कायभकत्याांिा आवण 

पुढार् यांिा सवभ मराठी र्ाविकांचा एक प्रांत व्हावा ह ेअवर्प्रेत होते असे म्हणता येणार िाही. हहदंी र्ाविक मध्यप्रांतातूि ववदर्ाभचा वेगळा प्रांत होऊ 

द्यावा, पुढचे पुढे पाहू अशीच अिेकांची त्यावेळी मिवस्र्ती होती4.  

 महाववदर्भ सर्ेचे दसुरे अवधवेशि कदिांक 3 ऑक्टोबर 1943 ला अमरावती येर्े र्रले व बॅररस्टर जयकर ह ेया अवधवेशिाचे अध्यक्ष होत े

त्यांिा महाववदर्ाभची मागणी करणाऱ्यांच्या मिोगताची जाणीव असावी असे कदसते. मराठी र्ाविक महाववदर्भ संपूणभ मराठी र्ाविकांच्या संर्ाव्य 

प्रदशेात सामील व्हावा हे त्यांिा अवर्प्रेत होते. ते आपल्या र्ािणात म्हणाले, ‘आपल्या या महाववदर्ाभच्या मागणीची यश, अवखल मराठी र्ाविक 

प्रदशेाच्या एकीकरणाची जी ववशाल मागणी आहे, वतचा पवहला हप्ता म्हणूि महाववदर्ाभची मागणी  करणाऱ्यावरच बहुतांशी अवलंबूि आहे. या 

संदर्ाभतच महाववदर्ाभची मागणी करण्याला अर्भ आह’े. वरील र्ािणातील प्रत्येक शब्दाचा अर्भ ध्यािात घेतला तर महा ववदर्ाभच्या वेगळ्या राज्याची 

उकद्दष् बाजूला ठेवूि एकककृत महाराष्ट्रात सामील होण्याबाबत महाववदर्ाभतील जितेच्या आवण िेत्यांच्या मिात संशय आवण पूवभग्रह होते  आवण काही 

लोक तरी ववदर्ाभची वेगळी संस्कृती आवण राजकीय दजाभ यासंबंधी ववशेि आग्रही होते ह े स्पष् होते5. पुढे लोकिायक बापूजी अणे यांिी वेगळ्या 

ववदर्ाभच्या मागणीचे विवेदि राज्य पुिरभचिा आयोगाला कदले त्यात या संशयाची व पूवभग्रहाची तसेच ववदर्ाभच्या संस्कृतीच्या वेगळेपणाचे प्रवतहबंब 

पडलेले आहे. 

 

अकोला करार (8 ऑगस्ट 1947) :- 
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 दार कवमशिपुढे संयुक्त महाराष्ट्राची विर्मभती करण्याची एकमुखी मागणी करता यावी यासाठी अकोला येर्े विवडक कायभकत्याांची एक बैठक 

झाली. स्वतंत्र संयुक्त महाराष्ट्र म्हणूि एक प्रांत असावा आवण त्यामध्य ेवऱ्हाडमधील मराठी र्ाविकांचा प्रदशे व महाराष्ट्र असे दोि उपप्रांत असावेत या 

मागणीला मान्यता द्यावी म्हणूि अकोला करार करण्यात आला. या करारावर शंकरराव दवे द.वा पोतदार, कन्नमवार, बापुजी आणे, शेिराव वािखेडे, 

धिंजयराव गाडगीळ, पुिमचंद रांका, श्रीमन्नारायण अगरवाल, विजलाल वबयाणी, माडखोलकर, गोपाळराव खेडकर, रामराव दशेमुख इत्यादी मान्यवर 

िेत्यांिी सह्या केल्या होत्या. अकोला कराराप्रमाणे जर संयुक्त महाराष्ट्र विमाभण करणे अशक्य असेल तर महाववदर्भ हा स्वतंत्र प्रांत विमाभण करण्यासाठी 

प्रयत्न केले जातील. असा दसुरा ठरावही मंजूर करण्यात आला, दरम्यािे दार कवमशििे एक प्रश्नमावलका तयार करूि महाराष्ट्राच्या िेत्यासमोर ठेवली. 

त्यामध्ये मुंबई शहर महाराष्ट्रापासूि अलग ठेवण्याची कल्पिा मांडली होती. 10 वडसेंबर 1948 रोजी कवमशिचा अहवाल प्रवसद्ध झाला, र्ािावार 

प्रांतरचिा बिवण्याच्या धोरणाशी दार सवमतीच्या वशफारशी पूणभपणे ववसंगत होत्या. त्यामुळे र्ािावार प्रांतरचिेच्या पुरस्कत्याभचा फार मोठा 

अपेक्षार्ंग झाला6. 

 

जवे्हीपी सवमती:- 
 र्ािावार प्रांतरचिा विमाभण करण्यासाठी 1949 मध्ये जेव्हीपी सवमती स्र्ापि करण्यात आली. या सवमतीिे आपला अहवाल 5 एवप्रल 

1949 रोजी कें द्र सरकारला सादर केला. त्यामध्ये स्पष्पणे अशी वशफारस केली होती की मराठी र्ाविकांिा महाराष्ट्र प्रांत पावहजेच असेल तर 

यर्ावकाश होईल, परंतु त्यात मुंबईचा समावेश होणार िाही आवण ववशेिता ववदर्ाभच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणी संदर्ाभत एकट्या वऱ्हाड प्रदशेाचा 

स्वतंत्र ववदर्भ प्रांत विमाभण होणार िाही अशी वशफारस केली होती. त्यामुळे स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण होणार िाही ही काळया दगडावरची रेि त्या 

काळी विमाभण झाली होती. तरीही ववदर्भवादी िेत्यािे स्वतंत्र ववदर्भ राज्याची मागणी पुढेही अशीच चालू ठेवलेली कदसूि येते. 

 

सयंकु्त महाराष्ट्र चळवळ आवण िागपरू करार :- 
           संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये समाववष् होणाऱ्या मराठी र्ाविक प्रदशेांिा  समाि दजाभ दणेारा, सवाांचा समाि ववकास करणारा आवण सवभ मराठी 

र्ाविक प्रदशेांिा न्याय दणेारा एखादा सवाभिुमते करार करावा या उद्देशािे ववदर्भ प्रांत, संयुक्त महाराष्ट्र आवण मराठवाडा या र्ागातील प्रमुख िेते व 

कायभकते िागपूर येर्े एकत्र आले आवण िागपूर करार करण्यात आला7. 

िागपूर करारातील प्रमुख कलमे अटी पुढील प्रमाणे. 

1.सध्याची मुंबई राज्य, मध्यप्रांत आवण हदैराबाद राज्यातील सवभ मराठी र्ाविक प्रदशे यांचे वमळूि िवीि राज्य बिववण्यात यावे, या िव्या 

राज्याला महाराष्ट्र ह ेिाव द्यावे आवण मुंबई ही महाराष्ट्र राज्याची राजधािी असावी. 

2.सवभ प्रकारचे ववकास कायभ व प्रशासि यासाठी या राज्याचे महाववदर्भ, मराठवाडा व उवभररत र्ाग असे तीि र्ाग पाडण्यात येतील. 

3.या तीिही ववर्ागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या आर्र्भक संसाधिाचे व साधिसंपत्तीचे  ववतरण केले जाईल, मराठवाडा ह्या अववकवसत 

र्ागाकडे अवधक लक्ष दऊेि त्यांचा सवाांगीण ववकास करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासंबंधीचा अहवाल दरविी वववधमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. 

4. शासिाच्या ववववध ववर्ागामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रवतविवधत्व व स्र्ाि दणे्यात येईल. 

5. लोकसंख्येच्या प्रमाणात या वतन्ही ववर्ागातील लोकांसाठी व्यवसावयक, तांवत्रक, वैद्यकीय आवण ववशेि प्रकारचे वशक्षण दणेाऱ्या संस्र्ेत प्रवेश व 

राखीव जागा ठेवण्यात येतील. 

6.महाराष्ट्रात उच्च न्यायालय मुंबईला असेल तर दसुरे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ ववदर्ाभसाठी िागपूर आवण मराठवाड्यासाठी औरंगाबाद येर्े स्र्ापि 

करण्यात येईल. 

7. शासकीय िोकऱ्या ककंवा शासकीय वियंत्रणाखालील व्यवसायात ककंवा मंडळातील प्रशासिात सिदी िोकरांची र्रती करतािा प्रत्येक ववर्ागातूि 

लोकसंख्येच्या प्रमाणात र्रती करण्यात येईल. 

8. शासि आवण जिता त्यांचे परस्पर संबंध सलोख्याचे आवण सहकायाभचे होण्यासाठी सते्तच्या ववकें द्रीकरणावर र्र दणे्यात येईल. 

9. मुंबई महाराष्ट्राची राजधािी असेल तर िागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधािी असेल तेर्े शासकीय 

 कचेऱ्या एका विवित काळासाठी हलववल्या जातील आवण विाभतूि ककमाि एक अवधवेशि िागपूरला र्रण्यात येईल या अवधवेशिामध्ये ववदर्ाभतील 

सवभ प्रश्न व समस्या यावर चचाभ करण्यात येईल सध्या ह े  वहवाळी अवधवेशि म्हणूि ओळखलं जाते. 
 

अशाप्रकारे काही अटीमान्य करूि ववदर्ाभला संयुक्त महाराष्ट्रात समाववष् करण्यासाठी प्रयत्न झाले. 
 

 यािंतर दसुरीकडे न्यायमूती फाजल अली कवमशि याि े10 ऑक्टोबर 1955 रोजी आपल्या कामकाजाचा अहवाल कें द्र सरकारला सादर 

केला. या कवमशििे ववदर्ाभचे वेगळे स्वतंत्र राज्य विमाभण करण्यात येईल असे सुचवले, त्यामुळे ववदर्ाभतील ववदर्भवादी िेत्यांिा वराड प्रांत म्हणजे 

स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण व्हावे असे वाटत होते तशी स्वतंत्र ववदर्ाभची मागणी फार जुिी आहे. 
 

 िागपूर करारातील आर्र्भक संसाधिाचे व साधिसंपत्तीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ववतरण केले जाईल असे म्हटले, मात्र आर्र्भक संसाधिाचे 

कें द्रीकरण प्रामुख्यािे पविम महाराष्ट्राकडे होत असल्यािे ववदर्ाभचा आर्र्भक ववकास खुंटलेला आह ेअसे ववदर्भवाद्यांचे ठाम मत आह.े तसेच राज्याच्या 

शासकीय सेवेत प्रशासिात आवण व्यवसायात सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात र्रती होत िसल्यािे ववदर्ाभतील बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले आहे, असेही 

ववदर्भवादी िेत्यांिा वाटत वाटते तसेच महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यवसाय   संस्र्ा, वशक्षण संस्र्ा, वैद्यकीय संस्र्ा, अवर्यावंत्रकी संस्र्ा आवण सूतवगरण्या 

इत्यादी प्रमुख संस्र्ा   पविम महाराष्ट्रातच मोठ्या प्रमाणात विमाभण होत असल्यािे पविम महाराष्ट्राचा सवभ प्रकारचा ववकास होत आहे आवण ववदर्भ 

मात्र औद्योवगक, वशक्षण, व्यवसावयक क्षेत्रांमध्ये मागास रावहलेला आहे. िागपूर अवधवेशिात ववदर्ाभतील प्रश्न व समस्यावर चचाभ करणे व उपाय सुचवणे 

असे िागपूर करारात मान्य केले असूि सुद्धा तसे होतािा कदसूि येत िाही, या उलट ववदर्ाभतील अवधवेशिाचा काळ कमी करण्यावर सरकार गेल्या 50 

ते 60 विाांपासूि र्र दतेािं कदसत आह.े ववदर्ाभच्या वहवाळी अवधवेशिात ववदर्ाभच्या समस्याकडे आवण ववकासाचा अिुशेि याकडे जाणीवपूवभक दलुभक्ष 
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करीत आहते. त्यामुळे ववदर्भ राज्य विमाभण झाले पावहजेत अशी मांडणी करूि स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी चळवळ उर्ी केली जात आह.े त्यासाठी 

सोशल मीवडयाचा वापर करूि चळवळीचा ववस्तार युवक आवण युवकांमध्ये वाढववला जात आह.े 
 

स्वततं्र ववदर्भ राज्य पढुील समस्या व आव्हािे :- 
 संयुक्त महाराष्ट्राच्या विर्मभतीपासूि स्वतंत्र ववदर्भ राज्याच्या विर्मभतीची चळवळ सुप्तावस्र्ेत चालूच होती कारण िागपूर करारातील अटीचे 

पालि पविम महाराष्ट्रातील िेत्यािंी आवण ववशेिता सत्ताधारी काँग्रेस पक्षािे िंतरच्या कालावधीमध्ये र्ाजप-वशवसेिा यांिीही केले िाही. त्यामुळे 

ववदर्भवादी िेत्यािे आता वेगवेगळ्या 40 संघटिांिा एकत्र करूि ववदर्भ राज्य विर्मभतीची स्वतंत्र चळवळ उर्ी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सध्या या 

स्वतंत्र ववदर्भ चळवळीचे िेतृत्व अॅड. वामिराव चटप करीत आहेत. त्यांिी 4. जुलै 2018 रोजी ‘िागपूर बंद’ची घोिणा करूि राजकीय पक्षांसह इतर 

ववदर्भवादी पक्षांिा व संघटिाही या बंदमध्ये सहर्ागी होण्याचे आवाहि केले होते8. 
 

ववदर्भ राज्य विर्मभती समोरील समस्या व आव्हािे पुढीलप्रमाणे आहते. 

 1.काँग्रेस, राष्ट्रवादी, र्ाजप आवण वशवसेिा या राजकीय पक्षाचा संयकु्त महाराष्ट्रालाच समर्भि आह ेमात्र याउलट स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीस 

त्यांचा पाठठंबा प्रामावणकपणे कदसिू येत िाही हहेी आह्वाि उर्े आह े. 

2. ववदर्ाभतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, र्ाजप आवण वशवसेिा या राजकीय पक्षाचे िेते ववदर्ाभतील स्वतंत्र ववदर्भ राज्य चळवळीच्या सर्ेत ववदर्भ 

राज्यावर अन्याय झाला असूि आता स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण झालेच पावहजेत अशा हसंहगजभिा करणारे मात्र मुंबईत आल्यावर ते वववधमंडळात 

पविम महाराष्ट्राच्या िेत्यांसमोर मुग वगळूि बसतात. त्यामुळे ववदर्भ राज्याच्या चळवळीसमोर ववदर्ाभतील राजकीय िेते ह ेदखेील आव्हाि आह.े 

3.ववदर्ाभमध्ये विवडणुकीत काँग्रेस, र्ाजप, वशवसेिा आवण राष्ट्रवादी या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या कायभकत्याभला विवडूि ि दतेा ववदर्भ विमाभण 

महासंघाच्या कायभकत्याांला विवडूि द्या अशी घोिणा करूि सुद्धा ववदर्ाभतील लोकांिी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, र्ाजप आवण वशवसेिा या पक्षाला 

विवडणुकीत मते दऊेि त्यांचे उमेदवार विवडूि आणले आहते त्यामुळे ववदर्ाभतील जितेचा पाठठंबा वमळववणे ववदर्भ राज्य विर्मभती चळवळीसमोर 

फार मोठे आव्हाि आहे. 

4. या ववदर्भ राज्य चळवळीतील आवण राजकीय पक्षातील अिेक कायभकते पुणे, मुंबईला बंगला घेऊि राहत आहते त्यामुळे ही चळवळ स्वतंत्र ववदर्भ 

राज्य काय करणार... ह ेही आव्हि या चळवळीसमोर आहे. 

5.स्वतंत्र ववदर्भ राज्य चळवळीसाठी आंध्रप्रदशेातील तेलंगण राज्याच्या मागणीसाठी उर्ारलेल्या चळवळीला पूणभपणे झोकूि दणेारे के. चंद्रशेखर राव 

यांच्यासारख ेतरुण, कतभबगार, प्रर्ावी िेतृत्व वमळाले पावहजेत मात्र ह ेिेतृत्व उरे् करण्याची क्षमता र्ाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस वशवसेिा िेत्यांमध्ये 

िाही9. ह ेही आव्हाि या चळवळीसमोर आहे. 

5. स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी लोकचळवळ उर्ी करणे म्हणजे जिआंदोलि उर्े करूि ही चळवळ मजबूत करणे मात्र ववदर्ाभमध्ये मराठी 

र्ाविक आवण बहुतांशी हहदंी र्ाविकही आहते. त्यामुळे मारवाडी  व्यवसावयक, व्यापारी हहदंीर्ाविक असल्यािे त्यांचे या चळवळीला फारसे पाठबळ 

िाही त्यामळेु हहदंी र्ाविक आवण व्यापारीवगभ या चळवळीला जोडणे ह ेया स्वतंत्र ववदर्भ राज्य चळवळीसमोर आहे10. 

6.स्वतंत्र ववदर्भ राज्य चळवळीमध्ये ग्रामीण र्ागातील सवभ जाती-धमाभच्या तरुण-तरुणीला जोडणे आवयक आह.े कारण जोपयांत ग्रामीण र्ागातूि 

सवभ जाती-धमाभच्या जितेचा संपूणभ पाठठंबा वमळत िाही, तोपयांत ही चळवळ मोठी होणार िाही आवण सरकारच्या विणभय प्रकक्रयेवर प्रर्ाव पडणार 

िाही ह ेही या स्वतंत्र ववदर्भ राज्य चळवळीसमोर आहे. 

7. स्वतंत्र ववदर्भ राज्याची चळवळ वाढवण्यासाठीआवण तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आवण या संदर्ाभत सावहत्य विमाभण करण्यासाठी गाव, 

तालुका, वजल्हा पातळीवर चळवळीची संपकभ  कायाभलय सुरू करणे आवयक आह ेयासाठी पुरेसा विधी उर्ा करणे ह ेआवयक आहे. त्यामुळे ही 

चळवळ उर्ी करण्यासाठी आवण वाढववण्यासाठी पुरेसा विधी आवयकआह.े मात्र या चळवळीसमोर अपुरा विधी ह ेफार मोठे आव्हाि आहे. 
 

५ विष्किभ  व वशफारशी  :- 

स्वततं्र ववदर्भ राज्य चळवळ व्यापक करण्यासाठी उपाय योजिा व वशफारशी  :- 
 

1. ववदर्ाभतील सवभ राजकीय पक्षाच्या िेत्याकडूि विवडणुकीमध्ये ववदर्भ राज्य विर्मभतीस पाठठंबा व ववधािसर्ेत आवण राज्यसर्ेत या मागणीसाठी 

आवाज उठववण्याचे त्यांच्याकडूि लेखी दखेील घ्यावे. 

2. या स्वतंत्र ववदर्भ चळवळीचे िेतृत्व तरुण, कतभबगार, प्रर्ावी, ववदर्ाभववियी विष्ठा आवण विस्वार्ी  असणाऱ्या प्रमावणक िेत्याकडे द्यावे. 

3. ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी शहरी र्ागाबरोबरच ग्रामीण र्ागांमध्य ेआवण आकदवासी, दवलत, मुवस्लम, मराठा, ओबीसी, र्टक्या जाती जमाती आवण 

हहदंी र्ाविक, सावकार, मारवाडी तसेच सवभ व्यवसावयक, शेतकरी,मवहला आवण कामगार या सवाांिा सहर्ागी करूि त्यांच्यावर वववशष् जबाबदारी 

सोपवावी म्हणजे ते चळवळीला जोडले जातील आवण सरकारवर दबाव येईल.आवण या सवाांच्या सहकायाभतूि स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण करण्यासाठी 

जिरेटा वाढवूि लोकचळवळ उर्ी करता येईल. 

4. स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभतीसाठी प्रचार व प्रसार करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील िामवंत हुशार अभ्यास व्यक्तींची कवमटी करूि दवैिक 

वृत्तपत्रांमध्ये, मावसके, लोकल रटव्ही चॅिल्स, युट्युब चॅिल्स, इतर सोशल मीवडयावरूि वलखाण करावे तसेच पुस्तकाचे वलखाण करूि ह ेसवभ वलखाण 

ग्रामीण र्ागापयांत पोहोचवाव ेया माध्यमातूि स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विर्मभती पोिक वातावरण विमाभण होईल आवण स्वतंत्र ववदर्भ राज्यविर्मभतीची 

मागणीची तीव्रता महाराष्ट्र राजकीय िेत्यांच्या आवण राजकीय पक्षांच्या  लक्षात येईल. 

5. लहाि राज्य ववकास करीत िाहीत असे म्हटले जाते, मात्र ववदर्भ सुपीक प्रदशे आह.े कोळसा व इतर खाणी तसेच पांढऱ्या सोन्याचा असूि या प्रदशेात 

कापूस, सोयाबीि, ज्वारी, तांदळू, गहू, तूर इत्यादी उत्पादि मुबलक प्रमाणात होते. मात्र या लहाि राजािे सुद्धा जर अन्नधान्य व फळ प्रकक्रया उद्योग 

सुरू केले आवण जर शेतीला पाणी अडवूि व्यवस्र्ा जलहसंचिाची सोय केली, आधुविक तंत्रज्ञािावर शेती करूि शेतकऱ्यांिा प्रवशक्षण कदले तर या लहाि 

राज्याचाही सवभ प्रकारचा ववकास आताच्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात होईल. यावशवाय कें द्र सरकारच्या मदतीिे आपला ववकास घडवूि आणणे शक्य 

होईल. 
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६ साराशं: 
   ववदर्भ प्रदशेातील जितेच्या शेतकऱ्यांच्या, व्यवसावयकांच्या, बेरोजगारांच्या, गरीब, दवलत, मुस्लीम,ओबीसी आवण र्टक्याजाती 

जमातींच्या लोकांच्या गरजा व समस्या प्रामावणकपणे प्रयत्न करूि सोडवल्या तर ववदर्भ राज्य र्ारतामध्ये आधुविक, संपन्न व सधि राज्य म्हणूि 

िावारूपाला येईल. मात्र त्यासाठी गरज आह ेराजकीय इच्छाशक्तीची !!!! राजकीय इच्छाशक्ती प्रामावणक व विपक्षपाती,  जातीववरवहत आवण विधमी 

असली  पावहजे तसेच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये  काँग्रसे व इतर राजकीय पक्षांच्या कायभकत्याांिी ‘संयकु्त महाराष्ट्र एकच ध्यास  बाकी प्रश्न खल्लास’!! 

असा ठाम विधाभर करूि आपल्या राजकीय पक्षाकडे दलुभक्ष केले.11 त्याचप्रमाणे ववदर्ाभतील काँग्रेस, र्ाजप,वशवसेिा,राष्ट्रवादी,बसपा, ररपाई ,शेतकरी 

कामगार पक्ष, शेतकरी संघटिा यािंी आपले पक्षीय मतर्ेद व वहतसंबंध बाजूला ठेवूि तसेच आपल्या राजकीय पक्षाला दरू ठेवूि जर प्रामावणकपण े

‘स्वतंत्र ववदर्भ राज्य एकच ध्यास बाकी सवभ प्रश्न खल्लाश’!! असे  मिात  ठाम  बांधले, या ववदर्भ राज्य चळवळीत सहर्ाग प्रामावणकपणे घेतला आवण 

वववधमंडळ व संसदेच्या कामकाजावर बवहष्कार टाकला  तर िक्कीच स्वतंत्र ववदर्भ राज्य विमाभण झाल्यावशवाय राहणार िाही कारण ‘स्वतंत्र ववदर्भ 

राज्याची मागणी ही न्याय्य मागणी आहे’. त्यामुळे जितेचा रेटा विमाभण झाला आवण सवभ राजकीय पक्षांचा पाठठंबा वमळाला तर िक्कीच वववधमंडळ 

आवण  संसद बहुमतािे ववदर्भ राज्य विमाभण करेल यात कोणतीही शंका िाही. 
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