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प्रस्तािंना  

        भारताला स्िंातांत्र्य तमळिूंन दणे्यासाठी ाऄनेक लोकाांनी ाअपल्या प्राणाांची ाअहुती ददली. या स्िंातांत्र्यसेनानी 

पैकीच एक म्हणजे मोहोळ तालुक्याचे ततसरे ाअमदार श्री गोविंद भााउसाहबे बुरगुटे होय. सन 1967 च्या 

तिंधानसभा तनिंडणुकीत श्री.गोविंद बाबुरािं मुरकुटे मोहोळ तालुक्याचे ाअमदार झाले. तयाांचा जन्म 5 ऑगस्ट 

1923 रोजी झाला.1 तयाांचे मूळ गािं बाशी तालुक्यातील ाईपळे (दमुाला) गािं ाअह.े तयाांनी ाऄनेक प्रकारच्या 

ाऄडचणीिंर मात करून, खडतर जीिंनातील समस्यािंर ाईपाय शोधून बी. एल. एल. बी पयंत तशक्षण घेतले. 

मा.गोविंद बुरगुटे याांनी तशक्षण पूणय झालनेांतर स्िंातांत्र्य चळिंळीमध्ये कायय केले. तयानांतर तयाांनी राजकीय क्षे्ामध्य े

सहभाग घेाउन तिंतिंध लोककल्याणकारी कामे केली. तयाांचा कायायचा ाअढािंा या शोधतनबांधात घणे्यात ाअला ाअह.े 

 गोविंदरािंाांनी  ाआांग्रजाांतिंरुद्ध स्िंातांत्र्य चळिंळीमध्य े भाग घेाउन लोकजागृतीसाठी ाऄनेक ठठकाणी सभा घतेल्या. 

तिठटश सरकारतिंरोधी घोषणा ददल्या. भारतमातलेा स्िंतां् करण्यासाठी ाऄनेक तरुणाांना एकत्त ाअणून ाआांग्रजा 

तिंरोधी काम केले. यामुळे गोविंदरािंाांना कारािंासाची तशक्षा झाली. कारािंासाची तशक्षा सांपल्यानांतर 

गोविंदरािंाांनी काही काळ शतेकरी कामगार पक्षाचे कायय केल.े गोविंदरािं शतेकरी कामगार पक्षाचे सांस्थापक सदस्य 

होते. तयाांनी शतेकऱयाांच्या ाऄडीाऄडचणी सोडतिंण्यासाठी, तयाांच्या प्रश्नाला िंाचा फोडण्यासाठी शेतकरी कामगार 

पक्षाच्या िंतीने काम केल.े  

 

ाआ. स. 1960 नांतर ते कााँग्रेस पक्षात काययरत झाले. 

कााँग्रेस पक्षाचे कायय करण्यासाठी नव्या जोमान,े 

ाईमेदीने गोविंदरािं ाअतण ग्रामीण भागातील 

तिंद्यार्थयांना तशक्षण घतेल ेपातहजे िं स्िंताःची ाईन्नती 

केली पातहजे म्हणून तशक्षण सांस्था ाईभारली. 

तिंद्यार्थयांना घरची पठरतस्थती चाांगली नसल्यान े

तशक्षण घेता यते नाही. ग्रामीण भागातील 

तिंद्यार्थयांनी तशक्षण घाेउन स्िंताःची  प्रगती करािंी, 

म्हणून तिंद्यार्थयांच्या राहण्याची िं जेिंणाची व्यिंस्था 

व्हािंी यासाठी तयाांनी िंसततगृह े सुरू केल.े2 यातून 

तशक्षणाचा झालेला प्रसार, तयाांच्या सामातजक 

कायायचा महत्त्िंाचा भाग ाअह.े तयाांच्या तशक्षण 

कायायमुळे भािंी तपढी तनमायण झाली. या तपढीन े

सामातजक तिंकास साधण्याचा  प्रयत्न केलेला ाअह.े 

          तशक्षण सांस्था िंसततगृह स्थापन करून 

गोविंदरािं न थाांबता समाजातील सिंयसामान्य 

घटकाांना सोयीसुतिंधा तमळाव्यात, या सुतिंधा सिंांनी 

एकत्त येाउन कराव्यात यासाठी तयाांनी ग्रामीण 

भागात सहकार चळिंळीत महत्त्िंाचे कायय केले. ही 

सहकार चळिंळ पूणय ग्रामीण भागात प्रसाठरत व्हािंी 

यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केल.े तयामध्ये तयाांचा सध्याच्या 

मोहोळ-िैंराग मतदारसांघातील बाशी तालुक्यातील 

िैंराग यथेील भोगािंती सहकारी साखर कारखाना 

ाईभारणीत वसहाचा िंाटा होता. समाजतहताची 

काळजी करणाऱया नेतयाला कााँग्रेस पक्षान े

तिंधानसभेचे ततकीट ददल ेिं त ेप्रथम ाईत्तर सोलापूर 

या तिंधानसभा मतदारसांघातून सन 1962 मध्ये 

तनिंडून ाअल.े3  प्रथम तनिंडून ाअल्यामुळे तयाांनी 

जोमाने कायय केले. सामातजक, राजकीय, ाअर्थथक, 

सहकारी चळिंळीत कायय करीत गोविंदरािंाांनी 

समाजाचे तिंकासातभमुख नेतृतिं करून जनतेच्या 

प्रश्नाांना िंाचा फोडण्याचे कायय केले. तयानांतर सन 

1967 च्या तनिंडणुकीत कााँग्रेस पक्षान े तयाांना 
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मोहोळ-िैंराग तिंधानसभा मतदारसांघातून ाईमेदिंारी 

ददली. कााँग्रेस पक्ष िं सामातजक कायायच्या ाअधारे सन 

1967 मध्ये मोहोळ तालुक्याचे ाअमदार म्हणनू 

तनिंडून ाअल.े4 सन 1967 च्या मोहोळ तालुका 

तिंधानसभा तनिंडणुकीत तयाांना 19,523 मते 

तमळाली, तर तयाांनी प्रततस्पधी ाईमेदिंार डी. 

एम.कादे याांचा  2930  मताांनी पराभिं करून त े

मोहोळ तालुक्याचे लोकप्रतततनधी झाले.5  

           मा.ाअ. गोविंद भााउरािं मुरकुटे याांनी 

मोहोळचे ाअमदार झाल्यानांतर पूिंीपेक्षा जास्त 

जोमाने काम केले. तयाांनी जनतिंकासास प्राधान्य 

ददले.तयासाठी तयाांनी जनतचे्या प्रश्नाांना शासन 

दरबारी िंाचा फोडून, जनतेच्या प्रश्नाांना न्याय 

तमळािंा यासाठी प्रयत्न केले. तयाचबरोबर मोहोळ 

तालुक्याचा तिंकास व्हािंा म्हणून तयाांनी मोहोळ 

तालुक्याचे  तिंतिंध प्रश्न महाराष्ट्र तिंधानसभेत माांडल.े 

तयाांनी तालुक्याच्या प्रश्नाांची सोडिंणूक करण्यासाठी 

मांत्महोदयाांना दखल घेण्यास भाग पाडल.े ाऄशा 

पद्धतीने तयाांनी ाअमदार म्हणनू मोहोळ तालुक्याचा 

तिंकास घडिूंन ाअणण्यात महत्त्िंाचे योगदान ददले. 

          तयाांच्या ाअमदारकीच्या कारदकदीत ाअष्टी 

ग्रामपांचायतच्या ाऄतधपतयाखालील काही िंाड्ाांचा 

समािेंश होता. या िंाड्ाांना स्िंतां्पणे कारभार 

करण्याची सांधी तमळािंी म्हणून तयाांनी िंाड्ाांना 

स्िंतां् ग्रामपांचायतचा दजाय दणे्याची मागणी केली. 

तयािेंळी ततकालीन मुख्यमां्ी मा.िंसांतरािं नााइक 

याांनी ाअष्टीच्या ग्रामपांचायतच्या ाऄतधपतयाखालील 

दोन्ही िंाड्ाांना स्िंतां् ग्रामपांचायतचा दजाय देण्याची 

मागणी मान्य केली.6 तया काळात सोलापूर तजल्याची 

िंरदातयनी ाऄसलले्या ाईजनी धरणाचे बाांधकाम सुरू 

होते.ह े बाांधकाम  ाऄतयांत सािंकाश गतीने सुरू होत.े 

तयाबाबत मा.ाअ. गोविंदरािं बुरकुटे याांनी शासनाकडे 

खुलासा मातगतला. तयािेंळी ततकालीन पाटबांधारे 

मां्ी याांनी धरणाच्या कामास गती ाअणण्यासाठी 

तीन तिंभाग स्थापन केल.े धरण िं कालव्याच्या 

कामाची कां ्ाटे ाऄनेकाांना दणे्यास सुरुिंात केली ाअतण 

धरणाच्या कामाांमध्य े गती ाअणली.7  यामध्ये 

गोविंदरािं बुरकुटे याांचे योगदान महत्त्िंपूणय ाअह.े 

सोलापूर तजल्यामध्ये दारूबांदी कायदा लाग ूाऄसताना 

ाऄनेक गािंाांमध्ये दारू बांदी कायद्याचा भांग करून 

सरायस गािंात राजरोसपणे दारू तिंक्री चालत ाऄसे. 

याबाबत मोहोळ  लोकप्रतततनधी गोविंद बुरकुटे याांनी 

दारूबांदी कायद्याच्यााऄांमलबजािंणीसाठी ाईपायोजना 

करण्याची मागणी केली तयामुळे शासनाने 

दारूबांदीची काटेकोरपणे ाऄांमलबजािंणी व्हािंी 

म्हणून स्िंतां् काययबल तनयकु्ती केले. गुन्हगेाराच्या 

हालचालीिंर लक्ष ठेिूंन दारू तपणाऱया, 

तिंकाणाऱयाच्यािंर कायदेशीर कारिंााइ केली जााइल, 

ाऄसे ाअश्वासन ततकालीन मां्ी मा.भा. मां. याज्ञीक 

याांनी देाउन तयादषृ्टीन ेप्रयत्न केले.8  ाऄशा प्रकारे शेती, 

पाणीपुरिंठा, सामातजक शाांतता राखण्याच्या दषृ्टीन े

कायद्याची ाऄांमलबजािंणी करणे ाऄसे ाऄनेक प्रश्न 

महाराष्ट्र तिंधानसभेत मा. बुरगटेु याांनी मानले. तयाांनी 

ाऄशा तिंतिंध प्रश्नाांची सोडिंणूक करून 

तजल्याबरोबरच मोहोळ तालुका तिंकासाला गती 

देण्याचा प्रयत्न केला. 

          गोविंद भााउरािं बुरगटेु याांचे कायय मोहोळ 

तालुक्याच्या तिंकासाचा पाया रचण्याचे कायय 

होते.तयाांनी सामातजक, राजकीय, ाअर्थथक, शैक्षतणक 

कायायिंर भर ददला. तयाांनी महाराष्ट्र तिंधानसभेत 

सोलापूर तजल्हाबरोबर मोहोळ तालुक्याचे प्रश्न 

िंरीलप्रमाण े माांडून तजल्याबरोबरच मोहोळ 

तालुक्याचा तिंकास करून घतेला ाअह.े समाजाचा 

तिंकास करण्याचा िंसा घेतलले्या थोर नेतयाांची 7 

तडसेंबर 2001 रोजी दाुःखद तनधन झाल.े गोविंद 

बाबुरािं बुरकुटे याांच्या तनधनाबद्दल महाराष्ट्र 

तिंधानमांडळात दद. 11 तडसेंबर 2001 रोजी 

शोकप्रस्तािं माांडला. यािेंळी तिंधानसभा ाऄध्यक्ष मा. 

श्री ाऄरुणलाल गोिंधयनदास गजुराथी होत.े9 तयािेंळी 

महाराष्ट्राचे ततकालीन मखु्यमां्ी मा. तिंलासरािं 

देशमुख याांनी तिंधानसभेत शोक व्यक्त करून गोविंद 

बाबुरािं बुरकुटे याांच्या सभागृहातील ाअठिंणींना 

ाईजाळा ददला. तयाचबरोबर मा. श्री. गोपीनाथ मुांडे, 

मा. श्री.राधाकृष्ण तिंखे-पाटील, मा. श्री. हषयिंधयन 

पाटील िं मोहोळ तालकु्याचे ततकालीन ाअमदार 

राजन पाटील याांनी गोविंद बूरकुटे याांना श्रद्धाांजली 

िंाहून दाुःख व्यक्त केले.10  

         मा.ाअ.गोविंद बुरकुटे याांचे लोकतहतदक्ष, 

समाजतहतदक्ष ाअतण स्िंातांत्र्य ाअांदोलनातील कायय 

मोहोळच्या तिंकासात महत्त्िंाचे ाअह.े मोहोळ तालुका 

तिंकासाच्या पायाभरणीमध्ये तयाांचे कायय ाऄनमोल 
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ाऄसून तयािंरच नांतरच्या काळात मोहोळ तालुक्याचे 

प्रगती घडून ाअली ाअह.े 
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