
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांचा सिभाग 

• स्वातंत्र्यलढ्याच्या सुरुवातीच्या काळात स्त्रियांचा सहभाग फारच कमी ककंवा कमी होता. 1880 च्या कााँगे्रसमधे्यही 

स्त्रिया फारच असामान्य होत्या. बंगालच्या फाळणीच्या काळात म्हणजे स्वदेशी चळवळीत काही प्रमाणात सहभाग 

वाढला. त्यांनी फाळणीसाठी धाकमिक आकण पररकचत भावना जागृत केल्या आकण राखी बांधून आकण उपवास करून 

पुढाकार घेतला. 

• गांधीचं्या आगमनाने चळवळीला वेग आला आकण एनसीएमच्या काळात अकधकाकधक सहभाग वाढला. अली बंधंूच्या 

आई, बी अम्मा यांनी बुरखा सरेंडर केला आकण 6000 मकहलांना कपकेक ंगमधे्य पुरुषांना सामील होण्यासाठी संबोकधत 

केले. आंध्र प्रदेशातील एका शूर दुगािबाईने त्यासाठी हजारो देवदासी एककित केल्या. 

िे पाहिले जाऊ शकते: 

• पदाि प्रथा इत्यादी सामाकजक वाई  गोष्टी असूनही मकहलांनी आंदोलनात सहभाग घेतला 

• आपल्या देशांतगित मूल्यांशी तडजोड न करता ते रस्त्यावर उतरले 

• जेव्हा इतर सदस्य सहभागी होण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांनी कु ंुबाची काळजी घेतली 

• त्यांनी खादी कातण्यासारखा कवधायक उपक्रम सुरू केला 

• त्यांनी साथ कदली आकण कायिकत्याांची ताकद बनली 

अलीकडे गांधीनंी स्त्रियांना आश्वासक भूकमकेत पाकहले, पण त्या अधीर झाल्या. त्यांनी अकधक सकक्रय भूकमकेची मागणी केली. 

अकहंसा ही अंगभूत क्षमता आहे या त्याच्या कवश्वासामुळे हे एक कनरोगी कचन्ह म्हणून पाकहले जात असले तरी, ते धरपकड आकण 

आंदोलनात अकधक व्यापक भूकमका बजावू शकते. सकवनय कायदेभंग, कमठाचा सत्याग्रह आकण भारत छोडो आंदोलनात 

सकक्रयता खरोखरच कदसून आली. सरोकजनी नायडू, कमला गांधी, कमल देवी अनेक कमठाच्या मोचािचे नेतृत्व करतात. उषा 

मेहता यांनी योग्य माकहतीचा प्रसार आकण नागररकांना एकि करण्यासाठी भूकमगत रेकडओ सुरू केला. 

दरम्यान, क्रांकतकारी ग ांमधे्य मकहलांची भूकमका वाढत होती. HSRA मधील दुगािवती देवी, च गाव ररपस्त्रिकन आमीच्या 

सुनीती चौधरी आकण INA मधील राणी लक्ष्मीबाई रेकजमें मधे्यही आपण पाहू शकतो. 

अनेक महिला स्वातंत्र्यसैहनकांची उदािरणे 

काहमनी रॉय: 

 
• किक श भारतात सन्मानाने पदवीधर झालेल्या त्या पकहल्या मकहला होत्या. कतने इल्ब ि कबल आंदोलनात सकक्रय सहभाग 

घेतला. आबाला बोस, सामाकजक कायिकत्याांपैकी एक, यांनी कतला बंगालमधील मकहला मताकधकार चळवळीत सामील 

होण्यासाठी पे्रररत केले. कतने कुमुकदनी कमिा आकण मृणाकलनी सेन यांच्यासोबत मकहला मुक्तीसाठी लढण्यासाठी 

बांकगया नारी समाजाची स्थापना केली. 1922-23 पयांत त्या मकहला कामगार तपास आयोगाच्या सदस्या होत्या ज्ांनी 

मकहलांच्या पररस्त्रस्थतीवर देखरेख करण्यासाठी सरकारसोबत काम केले. 

• सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोकजनी नायडू आकण महादेवी वमाि यांसारख्या कवकयिीनंी जनमानसात राष्टर वादाची भावना 

जागृत करण्यासाठी राष्टर वादी ककवता कलकहल्या. सरोकजनी नायडू यांनी 1917 मधे्य मकहला मताकधकारासाठी श्री मो ंागु 

यांना भे ण्यासाठी कशष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. कतने 1919 मधे्य रौले  कायद्याच्या कवरोधात आकण 1921 मधे्य कप्रन्स 
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चार्ल्िच्या भे ीच्या कवरोधात देखील भाग घेतला होता. 1925 मधे्य कानपूर येथे आयएनसीच्या अकधवेशनाचे अध्यक्षपद 

भूषकवणाऱ्या त्या पकहल्या भारतीय मकहला होत्या. 

कादंहिनी गांगुली : 

 
• भारतीय राष्टर ीय कााँगे्रसला संबोकधत करणाऱ्या आकण व्यासपीठावर आलेल्या त्या पकहल्या मकहला ठरल्या. 

• कमलादेवी चट्टोपाध्याय: सेवा दलात सामील होण्यासाठी 1920 मधे्य त्या लंडनहून परतल्या. कतने संस्थेसाठी 

प्रकशकक्षत आकण भरती सेवा आयोकजत केल्या. किक श भारतातील प्रांतीय कवधानसभेची कनवडणूक लढकवणारी ती 

पकहली मकहला ठरली, जरी ती कनवडणूक हरली. बॉमे्ब बीच फं्र वर कमठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व करण्यासाठी 

गांधीजीनंी तयार केलेल्या 7 सदस्यीय संघात ती होती. 

• अ ॅनी िेझंट - जरी ती आयररश राष्टर वादी होती पण भारतीय संसृ्कती आकण परंपरांचा प्रचंड प्रभाव होता. सवि मकहलांचे 

एकिीकरण आकण एकजू  करण्यात कतची भूकमका अकतशय महत्त्वाची होती. 1917 मधे्य कलकत्ता येथे झालेल्या INC 

अकधवेशनाचे अध्यक्षपद भूषकवणाऱ्या त्या पकहल्या मकहला ठरल्या. क ळकांच्या बरोबरीने, कतने होम रूल लीग चळवळ 

सुरू केली, जी महात्मा गांधीनंी राष्टर ीय चळवळीसाठी घेतलेल्या भकवष्यातील कृतीचा पाया बनली. 

महिला संघटना 

• भारत स्त्री मिामंडळ (Bharat Stree Mahamandal) – नॅशनल सोशल कॉन्फरन्सच्या पुरुष नेतृत्वाशी मतभेद 

झाल्यामुळे, 1901 मधे्य सरला देवी चौधुरानी यांनी त्याची स्थापना केली. भारतीय मकहला आकण त्यांच्या समान 

कहतसंबंधांना पुढे नेणारी ही पकहली कायमस्वरूपी संघ ना बनली. सामाकजक दुषृ्कत्यांसह, राजकारणात स्त्रियांची 

आवड कनमािण करण्यात आकण त्यांच्यात नेतृत्व वाढकवण्यात मदत झाली. तथाकप, संघ ना मुख्यतः  उच्चभू्र राकहली 

आकण त्यात केवळ उच्च शहरी वगाितील मकहलांचा समावेश होता. राष्टर ीय सामाकजक पररषदेचा एक भाग म्हणून भारत 

मकहला पररषद ही पूवीची संस्था होती. 

• 1915 मधे्य मद्रासमधे्य मकहलांच्या राजकीय हेतूसाठी मकहला इंकडयन असोकसएशनची (Women Indian 

Association) स्थापना करण्यात आली. त्याची स्थापना डी. जीनराजदासाने केली होती. तो मूळचा आयररश होता. 

संघ नेचे सदस्यत्व भारतीय आकण युरोपीय दोघांसाठी खुले होते. कायद्याद्वारे सामाकजक कुप्रथा दूर करण्यासाठी 

मकहलांचे मताकधकार आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. ही सवाित जोमदार संघ ना होती. सरकारच्या धोरणांवर 

प्रभाव  ाकण्यासाठी कनधी उभारणी आकण समाजसेवेच्या पलीकडे त्याची व्याप्ती वाढवली. 

• आयि मकहला समाजाची स्थापना न्यायमूती रानडे यांच्या पत्नी पंकडता रमाबाई यांनी केली होती. मकहलांना कशकक्षत 

करण्यासाठी समथिन आकण ने वककां ग प्रदान करण्यासाठी ही संघ ना होती. 

• भारतासाठी राष्टर ीय मकहला पररषद (National council of women for India), उद्योगपती दोराब  ा ा यांच्या 

पत्नी मेहरीबाई  ा ा यांनी 1925 मधे्य स्थापन केली. ती आंतरराष्टर ीय मकहला पररषदेशी संलग्न होती. 

• ऑल इंकडया वुमेन्स कॉन्फरन्स (All India Women’s Conference ) - मागािरे  ककजन्स आकण WIA च्या इतर 

मकहलांच्या प्रयत्नाने, पकहली पररषद 1927 मधे्य पुण्यात झाली. या पररषदेत मकहलांशी संबंकधत महत्त्वाच्या सामाकजक 

प्रश्ांवर चचाि करण्यात आली. रोशनी या नावाने एक जनिल प्रकाकशत करू लागले. 1927 मधे्य मद्रास कवधान 

पररषदेवर देशातील पकहल्या मकहला आमदार मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांची कनयुक्ती झाल्यामुळे संस्थेची स्थापना झाली. 
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