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ऑगस्ट ऑफर 
• दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, भारतीयाांच्या सांमतीशिवाय भारताला युद्धात खेचल्याबद्दल भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रस (INC) 

नेते शिशिि सरकारवर नाराज होते. लॉर्ड शलनशलथगो याांनी सल्लामसलत न करता भारताने जमडनीिी युद्ध करण्याची 

घोषणा केली होती. 

• फ्रान्स अक्ष िक्ी ांच्या हाती पर्ला होता आशण शमत्र राष्ट्र ाांना युद्धात अनेक उलिसुलि पररणाम भोगावे लागले. 

शििनमधे्यही सरकार बदलले आशण शवन्स्टन चशचडल 1940 मधे्य शिशिि पांतप्रधान झाले. 

• शििीि सरकार युद्धासाठी भारतीय समथडन शमळशवण्यासाठी उतु्सक होते. स्वतः  शििनला नाझी ांच्या ताब्यात जाण्याचा 

धोका होता आशण या प्रकािात, आयएनसीने आपली भूशमका नरम केली. भारतातील अांतररम सरकारकरे् सत्ता 

हस्ाांतररत केल्यास युद्धाला पाशठां बा शदला जाईल, असे त्यात म्हिले आहे. 

• त्यानांतर, व्हाईसरॉय शलनशलथगो याांनी ‘ऑगस्ट ऑफर’ नावाचा प्रस्ाव तयार केला. प्रथमच भारतीयाांना स्वतः ची 

राज्यघिना तयार करण्याचा अशधकार मान्य करण्यात आला. 

ऑगस्ट ऑफरच्या अटी 

• भारतासाठी राज्यघिना तयार करण्यासाठी युद्धानांतर एक प्राशतशनशधक भारतीय सांस्था तयार केली जाईल. वचडस्वाचा 

दजाड हे भारताचे उशद्दष्ट् होते. 

• व्हॉईसरॉयच्या कायडकारी पररषदेचा शवस्ार लगेचच केला जाईल आशण प्रथमच गोऱ् याांपेक्षा जास् भारतीयाांचा समावेि 

केला जाईल. तथाशप, सांरक्षण, शवत्त आशण गृहखाते शिशििाांकरे्च राहायचे. 

• एक सल्लागार युद्ध पररषद स्थापन करायची होती. 

• अल्पसांख्याकाांना असे आश्वासन देण्यात आले होते की "भारतीय राष्ट्र ीय जीवनातील मोठ्या आशण िक्तक्िाली 

घिकाांनी थेि नाकारलेल्या कोणत्याही सरकारच्या व्यवस्थेकरे् सते्तचे हस्ाांतरण होणार नाही." 

• व्हाईसरॉयने असेही नमूद केले की भारत सरकारच्या कायद्याची कोणतीही सुधारणा होणार नाही. ते असेही म्हणाले 

की कोणतीही वास्शवक घिनात्मक सुधारणा करण्यापूवी, INC आशण मुक्तिम लीगमधील मतभेद दूर करावे 

लागतील. 

भारतीय नेत्ाांची प्रतततिया 

• ऑगस्ट 1940 मधे्य वधाड येथे झालेल्या बैठकीत कााँगे्रसने ही ऑफर नाकारली. वसाहतवादी राजविीपासून पूणड 

स्वातांत्र्याची मागणी केली. जवाहरलाल नेहरू याांनी र्ोशमशनयन से्टिसची सांकल्पना दरवाजाच्या नखासारखी मृत 

असल्याची शिप्पणी केली होती. 

• लीगनेही देिाची फाळणी करण्याइतकी कोणतीही गोष्ट् त्याांना मान्य होणार नाही असे साांगून ही ऑफर नाकारली. 

• यानांतर महात्मा गाांधी ांनी भाषणस्वातांत्र्याच्या अशधकाराची पुष्ट्ी करण्यासाठी वैयक्तक्क सत्याग्रह सुरू केला. शहांसाचार 

नको म्हणून त्याांनी सामूशहक सत्याग्रह िाळला. 

• पशहले तीन सत्याग्रही म्हणजे शवनोबा भावे, नेहरू आशण िह्मदत्त. शतघाांनाही तुरां गात िाकले. 

• सत्याग्रही ांनी शदल्लीकरे् मोचाडही सुरू केला ज्याला ‘शदल्ली चलो आांदोलन’ असे म्हणतात. 

• चळवळ वाफेवर येऊ िकली नाही आशण शर्सेंबर 1940 मधे्य ती रद्द करण्यात आली. 

• ऑगस्ट ऑफर अयिस्वी झाल्यानांतर, शििीि सरकारने युद्धासाठी भारतीय समथडन शमळशवण्याच्या प्रयत्नात शिप्स 

शमिन भारतात पाठवले. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

