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प्रस्तावना - 

                   31 ऑक्टोंबर सरदार पटेलाांची जयांती ही राष्ट्रीय एकता तदिस म्हणनू आपण 2014 पासून  साजरी करत आह.े या िेळची 147 िी जयांती 

अर्ाात राष्ट्रीय एकता तदिस हा पटेल याांच्या अतुलनीय योगदानाची आतण राष्ट्र सेिेची ओळख करून देणार आह.े भारताच्या एकात्मतेचे तशल्पकार 

सरदार िल्लभभाई झिेरभाई पटेल याांचे योगदान भारताच्या राजकीय इततहासात कधीही न तिसरता येणार आह.े त्याांनी देशाच्या स्ितांत्र लढ्यात तजतके 

योगदान तदले त्यापेक्षा जास्त योगदान स्ितांत्र भारताला एकत्र करण्यात त्याांनी तदली आहे.  

          सरदार पटेल याांनी अत्यांत मतु्सद्देगीरीने ि कणखर धोरणाचा अिलांब करून जुनागड हदैराबाद ि जम्म-ूकाश्मीरचा अपिाद िगळता 562 

सांस्र्ानाांचे भारतीय सांघराज्यात तिलीनीकरण केले. त्यानांतर स्ितांत्र भारताचे पतहले उपपांतप्रधान आतण गहृमांत्री म्हणून काम करताना जुनागड, हदैराबाद 

ि जम्म ूकाश्मीर सांस्र्ानाांचे भारतात एकीकरण करण्याचे काया अिघ्या काही मतहन्यात पूणा करण्याचे श्रेय त्याांना तदले जाते. या त्याांच्या अतुलनीय 

कायााबद्दल त्याांना लोहपुरुष म्हणनू ओळखले जाते. 

जुनागड संस्थान : 

         जुनागड ह ेसौराष्ट्राच्या तकनाऱ्यािरील भारतीय भभूागाने िेढलेले होते महाबत खान हा या सांस्र्ानाचा नबाब होता. येरे् 80 टक्के तहांद ूतर 30 

टक्के प्रजा मतुस्लम होती. ऑगस्ट 1947 रोजी नबाब महाबत खान याांनी जुनागड सांस्र्ान पातकस्तान मध्ये सामील होत असल्याचे जाहीर केले. याबाबत 

बॅररस्टर तजनाांशी त्याने गुप्तपणे पत्र व्यिहार केला होता. पातकस्तान सरकारने 13 सप्टेंबर 1947 ला जुनागड सांस्र्ान पातकस्तानात तिलीन होत असल्याचे 

भारत सरकारला कळतिले निाबाच्या तनणायामळेु जुनागड सांस्र्ानातील जनतेला धक्का बसला 80% जनता तहांदू असताना कोणत्याही प्रकारचा तिचार 

न घेता नबाबाने घेतलेला तनणाय आपला अिमान असल्याचे प्रजेला िाटले त्याांनी नबाबाच्या तिरोधात आांदोलन उभारले जुनागड मधील प्रजेने केलेल्या 

आांदोलनाला भारत सरकारने पात ांबा तदला. जुनागड मधील निानगर, भािनगर, गोंडल ही सांस्र्ान यापूिीच भारतात सामील झाली होती. शेिटी 

पररतस्र्ती अतधक तचघळू नये म्हणनू सरदार पटेलाांनी जुनागड मध्ये नोव्हेंबर 1947 ला लष्ट्करी कारिाईस प्रारांभ केला. जुनागड सांस्र्ान लहान असल्याने 

फारसा तटकाऊ धरू शकले नाही. त्यानांतर फेब्रिुारी 1948 मध्ये ह ेसांस्र्ान भारतीय सांघराज्यात तिलीन करण्यात आले. 

हैदराबाद संस्थान : 

            मघुल साम्राज्याच्या तिघटनाच्या कालखांडात हदैराबाद सांस्र्ान चा उदय झाला होता. हे सांस्र्ा भारतातील सिाात मो े सांस्र्ान असून सिा 

बाजूांनी भारतीय भभूागाने िेडलेले होते. या सांस्र्ानाांमध्ये मरा िाडा, कनााटक, तेलांगाना याांचा समािेश होता. येरे् 90% तहांद ूि 10 टक्के मतुस्लम प्रजा 

होती. हदैराबाद सांस्र्ानाचा तनजाम मीर उस्मान अली खान याांने पातकस्तानाच्या तचर्ातािणीने हदैराबाद सांस्र्ान स्ितांत्र  ेिण्याचे जाहीर केले. 

एिढ्यािरच न र्ाांबता सांस्र्ानाच्या सीमा तिस्तारण्यासा ी लष्ट्करी तयारी सुरुिात केली होती. 

    सरदार पटेल म्हणाले की, "जे भारतीय सांघराज्य आम्ही आमचे रक्त साांडून तमळिले आह.े त्याांच्या मध्यभागी असे एखादे अलग राज्य आम्ही सहन 

करणार नाही." 

          तनजामाची भारतात सामील होण्याची अतजबात इच्छा नसल्यामळेु तनजामाने भारत सरकारकडे एक िषााची मदुत मागून घेतली. ि जैसे रे् पररतस्र्ती 

कायम  ेिण्याची तिनांती केली. मात्र हदैराबाद सांस्र्ानाचे स्िातांत्र्य अबातधत राहािे असे ज्याांना िाटत होते. त्या उग्रिादी मसुलमानाांनी सिात्र दहशत 

पसरतिणे सुरू केले. हे मसुलमान रझाकार या नािाने ओळखले जात असे. त्याांना पातकस्तान कडून तचर्ािणी तमळत होती. ि शस्त्रास्त्राांचा पुरि ाही होत 

होता. म्हणनूच रझाकाराांनी तहांदूांची कत्तल करणे सुरू केले. अखेर प्रजेने भारत सरकारकडे मदतीची याचना केली. यािेळी सरदार पटेल याांनी अततशय 

कणखर भतूमका घेत हदैराबाद मध्ये 'ऑपरेशन पोलो' या अांतगात 14 सप्टेंबर 1948 रोजी प्रत्यक्षात पोलीस कारिाईला प्रारांभ केला. पोलीस कारिाई फक्त 

तीन तदिसात आटोपली 1 नोव्हेंबर 1948 रोजी हदैराबाद सांस्र्ान भारतीय सांघराज्यात सामील झाले. 

काश्मीर संस्थान :  

         भारताच्या उत्तर सीमेिर असलेल्या काश्मीर सांस्र्ानात लडाख, तगलतगट, काश्मीर खोरे ि जम्म ूया प्रदेशाांचा समािेश होता. काश्मीर सांस्र्ानचा 

राजा हररतसांग हा तहांद ूहोता. तर येर्ील बहुसांख्य प्रजा मुसलमान होती. देशाची फाळणी िेळी राजा हररतसांग याांनी काश्मीर सांस्र्ान स्ितांत्र राष्ट्र  ेिण्याचा 

तनणाय घेतला होता. काश्मीर सांस्र्ाांमध्ये बहुसांख्य प्रजा मुसलमान असल्याने हा प्रदेश पातकस्तानात सामील व्हािा अशी इच्छा पातकस्तानची होती. परांतु 
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हरीतसांहाच्या स्ितांत्र काश्मीर भतूमकेमळेु तसे होणे क ीण होते. बॅररस्टर जीनाांनी मेजर शहा यास काश्मीर मध्ये पा िनू राजा हररतसांग तिरुद्ध उ ाि करण्याचा 

प्रयत्न केला. मेहरचांद महाजन हे यािेळी काश्मीरचे पांतप्रधान होते. त्याांनी पातकस्तानाकडून जैसे रे् कराराचा भांग होत असल्याची तक्रार तब्रतटशाांकडे 

केली. 

             ऑक्टोंबर 1947 मध्ये पातकस्तानने लष्ट्करी अतधकाऱ्याांच्या नेततृ्िाखाली तीस हजार प ाण सेना काश्मीर खोऱ्यात घसुिली. ही सेना अत्यांत 

िेगाने काश्मीरची राजधानी श्रीनगरकडे धाि घेऊ लागली. पातकस्तानच्या आक्रमणास तोंड देईल एिढे लष्ट्कर राजा हररतसांगाकडे नसल्याने त्याने 

भारताकडे मदत मातगतली. पांतप्रधान पांतडत नेहरूां नी राजा हररतसांहाला सिाप्रर्म भारतात सामील होण्याच्या करारािर स्िाक्षरी करण्याची सूचना केली. 

राजा हररतसांगाने पुढे अन्य कोणताही पयााय न रातहल्याने गहृमांत्री सरदार पटेल ि याांचे सतचि व्ही. पी. मेनन याांच्या उपतस्र्तीत 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी 

तिलीनीकरणािर स्िाक्षर केली. त्यानांतर ताबडतोब भारतीय सैन्य श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. त्यामळेु भारत ि पातकस्तानमध्ये प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले.1 

जानेिारी 1948 रोजी पातकस्तानच्या काश्मीर िरील आक्रमणाची तक्रार भारताने सुरक्षा पररषदेकडे केली. उलट भारताने दबाि टाकून हरीतसांहाची 

तिलीनीकरणािर स्िाक्षरी घेतली असा आक्षेप पातकस्तानने घेतला. अखेर सांयुक्त राष्ट्र सांघाने मध्यस्र्ी करून युद्ध बांद केले ि युद्धबांदी रेषा तनतित करून 

तदली. पण तोपयंत काश्मीरच्या बऱ्याच प्रदेशािर पातकस्तानने कब्जा केला. तो प्रदेश 'आझाद काश्मीर' म्हणनू ओळखला जातो. कायदेशीर दृष््टया आजाद 

काश्मीर भारत तकां िा पातकस्तानच्या ताब्यात नाही. मात्र प्रत्यक्षात तेरे् पातकस्तानचीच हुकूमत चालते. 

लक्षद्वीप : 

           सरदार पटेल याांनी लक्षद्वीप समहूाचे भारतात एकीकरण करण्यातही महत्त्िाची भतूमका बजािली. या भागातील लोक देशाच्या मखु्य प्रिाहापासून 

दरू गेले होते. त्याांना भारताच्या स्िातांत्र्याची मातहती अनेक तदिसाांनी झाली होती. हा भाग पातकस्तानच्या जिळ नसला तरी त्यािर पातकस्तान हक्क साांगू 

शकतो असे पटेल याांना िाटत होते. त्यामळेु अशी कोणतीही पररतस्र्ती टाळण्यासा ी पटेलाांनी भारतीय नौदलाची एक जहाज लक्षद्वीप मध्ये राष्ट्रध्िज 

फडकिण्यासा ी पा िले. काही तासानांतर पातकस्तानी नौदलाची जहाजे लक्षद्वीप जिळ तफरताना तदसली परांतु तेरे् भारताचा ध्िज फडकताना पाहून 

त्याांना परतािे लागले. 

शनष्कर्ष:  

         आज आधुतनक आतण एकसांघ भारताच्या उभारणीत भारतरत्न सरदार िल्लभभाई पटेल याांचे अमलू्य योगदान प्रत्येक भारतीयाने लक्षात  ेिण्याची 

गरज आह.े सरदार पटेल याांना त्याांच्या अतुट इच्छाशक्तीसा ी आतण सांस्र्ानाांचे भारतात एकीकरण करून एक अतिभातजत राष्ट्र बनिण्याच्या प्रयत्नासा ी 

भारताचे लोकपुरुष म्हणनू सांबोधले गेले आह.े आज सिा भारतीय नागररकाांमध्ये तितिधतेतील एकतेची भािना जागतृ करणे आिश्यक आह.े कारण आज 

देश जगातील सिाात मो ी लोकशाही आतण मो ्या अर्ाव्यिस्रे्पैकी एक म्हणून पुढे जात आहे. 
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