
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

चौरी चौरा घटना 

• 1 ऑगस्ट 1920 रोजी गाांधीजी ांनी सरकारविरोधात असहकार आांदोलन सुरू केले होते. 

• त्यात स्वदेशी िापरणे आवण परदेशी िस्तांिर बवहष्कार टाकणे, विशेषत: यांत्राने बनिलेले कापड, आवण कायदेशीर, 

शैक्षवणक आवण प्रशासकीय सांस्था, "कुशासन करणाऱ्या राज्यकत्यााला मदत करण्यास नकार देणे" याांचा समािेश 

होता. 

• 1921-22 च्या वहिाळ्यात, कााँगे्रस आवण खिलाफत चळिळीच्या स्वयांसेिकाांना स्वयांसेिक दलात सांघवटत करण्यात 

आले. 

• खिलाफत चळिळ ही भारतातील एक पॅन-इस्लावमक शक्ती होती जी 1919 मधे्य विटीश राजिटीत भारतातील 

मुखस्लम समाजातील एकतेचे प्रतीक म्हणतन ऑट्टोमन िवलफाला िाचिण्याच्या प्रयत्नात उद्भिली. 

• कााँगे्रसने या चळिळीला पाव ां बा वदला आवण महात्मा गाांधी ांनी असहकार चळिळीला जोडण्याचा प्रयत्न केला. 

काय आहे चौरी चौरा घटना? 

 

• 2 फेिुिारी 1922 रोजी, लोक अवहांसक पद्धतीने बाजारपे ेत िाढलेल्या वकमतीच्या विरोधात वनदर्ाने करत होते. 

त्याांना पोवलसाांनी अमानुषपणे मारहाण केली आवण त्याांच्या अनेक नेत्याांना अटक करून उत्तर प्रदेर्ातील चौरी चौरा 

पोलीस से्टर्नमधे्य  ेिण्यात आले. 

• असहकार चळिळीच्या स्वयांसेिकाांनी पोवलसाांच्या क्रत र कृत्याांविरोधात आणिी एक आांदोलन करण्याची योजना 

आिली. 

• 4 फेिुिारी रोजी सुमारे 2500 लोकाांनी चौरी चौरा माकेटच्या वदरे्ने कत च करून दारू विक्रीच्या दुकानाला विरोध 

केला. 

• 4 फेिुिारीला स्वयांसेिकाांनी र्हरात जम बसिला आवण सभेनांतर स्थावनक पोलीस  ाण्याकडे मोचाा िळिला आवण 

जिळच असलेल्या मुांडेरा बाजाराला टाळे  ोकलां. 

• पोवलसाांनी जमािािर गोळीबार केला त्यात काही जण  ार तर अनेक स्वयांसेिक जिमी झाले. 

• प्रतु्यत्तरादािल जमाि पोलीस  ाण्याला आग लािण्याच्या वदरे्ने वनघाला. 

• पळत न जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही पोवलसाांना पकडत न बेदम मारहाण करण्यात आली. र्स्त्ाांसह पोवलसाांची 

बरीचर्ी मालमत्ता नष्ट झाली. 

• जमािाला घाबरिण्याच्या आवण पाांगिण्याच्या प्रयत्नात गुपे्तश्वर वसांगने आपल्या 13 स्थावनक पोवलस अवधकाऱ्याांना 

हिेत चेतािणी देणारे गोळ्या झाडण्याचे आदेर् वदले.  
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• पररखस्थती वनयांत्रणाबाहेर गेल्याने उपवनरीक्षक पृथ्वी पाल याांनी पोवलसाांना पुढे जाणाऱ्या जमािािर गोळीबार करण्याचे 

आदेर् वदले, त्यात तीन  ार झाले आवण अनेक जण जिमी झाले. 

• पोलीस माघार घेण्याच्या कारणाबाबतचे अहिाल िेगिेगळे आहेत, काही ांनी असे सुचिले आहे की हिालदाराांचा 

दारूगोळा सांपला आहे तर काही ांनी असा दािा केला आहे की गोळीबाराला जमािाची अनपेवक्षतपणे  ाम प्रवतवक्रया 

कारणीभतत होती. त्यानांतर झालेल्या गदारोळात, सांतप्त जमािाने पुढे जात असताना मोठ्या सांखे्यने असलेले पोलीस 

पुन्हा पोलीस चौकीच्या आश्रयाला आले. त्याांच्या राांगेत गोळीबार झाल्याने सांतप्त झालेल्या जमािाने चौकी पेटितन 

वदली, त्यात वसांग आवण आत अडकलेल्या हिालदाराांसह सिा भारतीय पोलीस  ार झाले. 

या घटनेत शहीद झालेल्या पोललसाांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1. इन्स्पेक्टर गुपे्तश्वर लसांग 

2. उपलनरीक्षक पृथ्वी पाल 

3. कॉने्स्टबल बशीर िान 

4. कॉने्स्टबल कवपल देि वसांग 

5. कॉने्स्टबल लिाई वसांग 

6. कॉने्स्टबल रघुिीर वसांग 

7. चौकीदार विश्िेश्िर वसांग 

8. कॉने्स्टबल मोहम्मद िान 

9. कॉने्स्टबल हसन िान 

10. कॉने्स्टबल गदाबक्ष िान 

11. कॉने्स्टबल जामा िान 

12. चौकीदार मांगलत  चौबे 

13. कॉने्स्टबल रामबली पाांडे 

14. कॉने्स्टबल कवपल देि 

15. कॉने्स्टबल इांद्रसन वसांग 

16. कॉने्स्टबल रामलिन वसांग 

17. कॉने्स्टबल मदााना िान 

18. कॉने्स्टबल जगदेि वसांग 

19. कॉने्स्टबल जयगाई वसांग 

20. चौकीदार िजीर 

21. चौकीदार वघसाई राम 

22. चौकीदार कतिारू राम 

• जथाई राम नािाच्या एका चौकीदाराला (सरकारी चौकीदार) जमािाने जळत्या से्टशनमधे्य फेकले पण तो िाचण्यात 

यशस्वी झाला. त्याला अनेक भाजलेल्या जिमा होत्या. या घटनेनांतर प्रादेवशक पोलीस आयुक्त आले असता त्याांनी 

जथाई राम याांना रुग्णालयात नेण्याचे आदेश वदले जेथे त्याांचा मृत्यत झाला. 

• बहुतेक बळी जाळत न मारले गेले, जरी अनेकाांना चौकीच्या प्रिेशद्वारािर जमािाने मारले आवण त्याांचे मृतदेह पुन्हा 

आगीत टाकले. सावहत्यात िेगिेगळ्या िात्याांद्वारे मृत्यतची सांख्या 22 वकां िा 23 पोवलस अशी नोांदिली गेली आहे, 

शक्यतो जथाई रामच्या नांतरच्या मृत्यतकडे दुला क्ष केल्यामुळे वकां िा मोजल्यामुळे. 

लिलटशाांची प्रलतलिया 

• विवटर् राजिटीने आरोपी ांिर आक्रमकपणे िटला चालिला. 

• सत्र न्यायालयाने 225 पैकी 172 आरोपी ांना फार्ीची वर्क्षा सुनािली. मात्र, अिेर दोषी  रलेल्याांपैकी केिळ 19 

जणाांनाच फार्ी देण्यात आली. 

• नझर अली, भगिान अवहर, लाल मोहम्मद, श्यामसुांदर, अबु्दल्ला, दुधी वसांग, कालीचरण, लौटी कुमार, महादेि वसांग, 

मेघत अली, रघुिीर, रामलिन, रामरूप, सहदेि, रुदाली, मोहन, सांपत, श्याम सुांदर आवण सीताराम या (१९) जणाांना 

फार्ीची वर्क्षा सुनािण्यात आली. 

महात्मा गाांधी ांची प्रलतलिया 

• पोवलसाांच्या हते्यच्या गुन्ह्याचा त्याांनी वनषेध केला. जिळपासच्या गािाांमधील स्वयांसेिक गट विसवजात केले गेले आवण 

"िरी सहानुभतती" प्रदवर्ात करण्यासा ी आवण प्रायवित्त वमळविण्यासा ी चौरी चौरा सपोटा फां ड स्थापन करण्यात 

आला. 

• गाांधी ांनी असहकार चळिळ थाांबिण्याचा वनणाय घेतला, जी त्याांना अक्षम्य वहांसेने कलांवकत झाली होती. 
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• त्याांनी कााँगे्रस कायाकाररणीला त्याांच्या इचे्छनुसार िाकिले आवण 12 फेिुिारी 1922 रोजी सत्याग्रह (चळिळ) 

औपचाररकपणे स्थवगत केली. 

• गाांधी ांनी त्याांच्या अवहांसेिरील अढळ श्रदे्धमुळे स्वतः ला न्याय्य  रिले. 

इतर राष्ट्र ीय नेत्ाांची प्रलतलिया 

• जवाहरलाल नेहरू आवण असहकार चळिळीचे नेतृत्व करणाऱ् या इतर नेत्याांना धक्का बसला की, नागरी प्रवतकाराने 

स्वातांत्र्य चळिळीत आपले स्थान बळकट केल्यािर गाांधीजी ांनी सांघषा थाांबिला. 

• मोतीलाल नेहरू आलण सीआर दास सारख्या इतर नेत्याांनी गाांधी ांच्या वनणायािर नाराजी नोांदिली आवण स्वराज 

पक्षाची स्थापना करण्याचा वनणाय घेतला. 

आांदोलन स्थलगत केल्याने काय झाले? 

• असहकार चळिळ स्थवगत केल्यामुळे वनमााण झालेल्या भ्रमवनरासामुळे अनेक तरुण भारतीय राष्टर िाद्ाांना या 

वनष्कषााकडे ढकलले गेले की, भारत अवहांसेच्या माध्यमाततन िसाहतिादी राजिट उलथितन टाकत  र्कणार नाही. 

• या अधीर देर्भक्ताांच्या गटाततनच जोगेर् चॅटजी, रामप्रसाद वबखिल, सवचन सन्याल, अर्फाकुल्ला िान, जतीन दास, 

भगतवसांग, भगिती चरण िोहरा, मास्टरदा सतया सेन आवण इतर अनेक भारतातील काही क्राांवतकारक वचत्रात आले. . 

• यावर्िाय, असहकार चळिळ अचानक सांपुष्टात आणल्याने खिलाफत चळिळीच्या नेत्याांचा भ्रमवनरास झाला ज्यामुळे 

कााँगे्रस आवण मुखिम नेत्याांमधे्य तेढ वनमााण झाली. 

• नांतर मात्र चौरी चौरा येथे दोन िारकां  उभी आहेत. एक िारक आहे ते कताव्य पार पाडताना जीि गेलेल्या पोवलसाांचे 

तर दुसरे आहे आांदोलनकत्याांच्या िरणाथा. भारतीय स्वातांत्र्यलढ्याचा इवतहास वकती गुांतागुांतीचा आहे, हेच याततन 

वदसतन येते. 

भेटेन नऊ मलहन्ाांनी कलवता 

मवन धीर धरी शोक आिरी जननी । भेटेन नऊ मवहन्याांनी ॥ 

या न्यायाची रीत मानिी असते । िरी  रते केव्हा चुकते 

वकवत दुदैिी प्राणी असवतल असले । जे अपराधाविण मेले 

लाडका बाळ एकुलता 

फाांशीची वशक्षा होताां 

किटाळुवन त्याला माता 

अवत आक्रोशे, रडते केविलिाणी । भेटेन नऊ मवहन्याांनी ॥ 

िरील कविता कवी कुां जलवहारी याांनी चौरीचौरा घटनेत भाग घेतलेल्या ि त्यासा ी फाशीिर जाणाऱ्या कैद्ाांना उदे्दशतन 

वलवहली आहे !! 
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