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रा यात द

ण टोकाला तेलंगाणा रा या"या सीमेलगत नांदेड ज हा वसलेला आहे .

“नांदेड” या नावाचा उगम “नंद(-तट” या श+दामधून झालेला असून, “नंद(” 0हणजे भगवान 2ी
शंकराचे वाहन आहे आ ण “तट” 0हणजे प व3 गोदावर( नद(चा काठ, नंद(ने गोदावर( नद("या
5कनार-यावर तप6या केली अस याची आ7याियका आहे . आज नांदेड ज हा हुजूर साहे ब
नांदेड या नावाने ;7यात झाला आहे , शीख धमा=चे गु> 2ी गु> गो वंद िसंघजी महाराज यांनी
सन १७०५ मDये या 5ठकाणी आपला दे ह ठे वला.
नांदेड हे सन १७२५ मDये है Gाबाद सं6थानाचा 5ह6सा झाले आ ण १९४७ नंतर भारता"या
6वातKयानंतरह( िनजाम सं6थाने आपले 6वतं3 अ 6तLव राख याने नांदेड है Gाबाद
सं6थानाचाच 5ह6सा बनून राह(ले. है Gाबाद सं6थाना व>M केले या भारत सरकार"या पोलीस
कारावाईनंतर १७ सOटP बर १९४८ रोजी है दराबाद सं6थान 6वतं3 भारत दे शात समा व

झाले

;ाचीन राजवंश
इसवीसन पुव= सहाSया शतका"या सुमारास महारा ातील व वध ;दे श अTमक, कुंतल, मलक,
अपरांता, ऋ षक नावाने संबोिधले जाऊ लागले. नांदेड भोवती"या ;दे शाचा समावेश Lयाकाळ(
वदभा=त होत असे. या भागाची द

ण सीमा गोदावर( नद(पयXत होती. नांदेड हे नावच मुळ(

गोदावर(शी िनगड(त आहे . नद("या काठावर वसलेले 0हणुन नांद(कट, नं5दकड आ ण नांद(कट
या सं6कृ त श+दापासुन नांदेडची SयुLपती होते. गोदावर("या दोZह( तीरावर वसलेले 0हणुन
नंद(कट. नांदेडचा उ[रे कड(ल नंदवंशा"या कार5कद\शी संबंध असावा, “नवनंदडे रा“ यापासून
नांदेड झाले असावे.
राजक]य ^_या सुमारे ४०० पे ा अिधक वषा=पयXत नांदेडचा प`रसर सातवाहनां"या साaा यात
होता. सातनाहनानंतर इ.स. २५० चे सुमारास वाकाटकांनी रा य केले. या घराbयातील
वZDयशc] याने वदभा=त रा य 6था पले. Sदतीय >Gसेन या वाकाटक राजाची अdम5हषी
;भावती गुe ह( Sदतीय चंGगुeाची कZया होती. ;थम ;वरसेन हा या घराbयाचा सव=2f
े
राजा. तो पराgमी होता. सा5ह Lयक आ ण ;जा5हतद

होता. याने ६० वषi रा य केले.

द7खन"या फार मोठया भागावर यांचे अिधपLय होते. वाकाटकांनंतर द

ण भारता"या कांह(

भागांवर रा य करणारे घराणे “बदामीचे चालुkय“ 0हणुन संबोिधले जाते. यांची राजधानी
कना=टका"या वजापूर ज

ातील वातापी (बदामी) येथे होती 0हणुन याला “बदामीचे चालुkय

घराणे” असे 0हणतात. या घराbया"या लेखात नांदेडचा “नंधाल” असा उ लेख आढळतो.
नांदेडचे प`रसराचे भाoय रा कूटांचे काळ उजळले होते तेवढे व तसे भाoय आजतागायत
Lया"या निशबी आले नाह(, बदामी"या चालुkयानंतर “ल[लूरपुरवरािध वर” असे 6वत:ला
0हणवुन घेणाqया रा कूटांचे रा य आले ते सुमा २०० वषi 5टकले. रा कूटांनी Lयाच काळात
कंधारला राजधानीचा मान िमळवुन 5दला.

रा कूटांनंतर या भागावर रा य केले ते क याणी"या चालुkय वंशीय राजांनी, महारा ा"या
अZय कुठ याह( ;दे शापे ा नांदेड आ ण उ6मानाबाद या ज

ाशी या घराbयाचा िनकटचा

संबंध होता. या काळात या प`रसरात 5कतीतर( मं5दरे उभारली गेली. पैक] हो_टल, मुखेड,
खानापूर, बाqहाळ(, सुगांव, एकलारे , येशगी, सगरोळ(, संगम करडखेड, तडखेल इLयाद( 5ठकाण"या
मं5दरांची मा5हती िमळते.
कंधारपुरला राजधानी 6थापणारे रा कूट पूढे क याणी चालुkयांचे मंडिलक 0हणुन अकराSया
शतकात राहत होते. क याणी"या चालुkयांचे रा य चालू असता या घराbया"या
रा यकालामुळे Lयात मDयेच खंड पडला. ;6तुत घराbयाला मराठवाrयाचे कलचुर( असे
0हणता येईल.
महारा भर केवळ नSहे तर Lया बाहे र"या व6तृत ;दे शावर रा य करणारे हे यादवांचे घराणे,
महारा

महोदया"या इितहासा"या उष:काली सातवाहनांचे साaा य जेवsया मtLवाचे होते

तेवढे च ;चीन काळ"या शेवट( या यादव घराbयाचे महuव होते. सहा जकच संपूण= नांदेड
प`रसर Lयां"या अिधपLयाखाली होता. पांचSया िभ लमाने दे विगर( हे नगर वसिलले आ ण
तेथे आपली राजधानी हल वली. तेSहां पासून मराठवाडा मtLवाचा ठरला. कृ ^णे"या उ[रे कड(ल
सारे रा य. या"या ता+यात होते. र_ट घराbया"या ब लाळाची अमद= कपूर (औढं ा ज.5हं गोली)
येथे राजधानी होती आ ण उपराजधानी होती अराDयपूर (अधा=पूर ज.नांदेड) येथ,े या 5ठकाणी
ब लाळाचा सेनापती चालुkय याचा िनवास असे.
मDययुगीन इितहास
सन.१३१८ मDये यादवांचे रा य कायमचे बुडले. महारा

मुसलमानी स[ेचा अमंल सुx झाला.

नांदेड प`रसर Lयाला अपवाद नSहता. इसवी सन. १२९६ पयXत नांदेड प`रसरावर दे विगर("या
यादवांचा ;भाव होता. यादवां"या स[ेचे एक ;मुख ठाणे नांदेड न जक"या अधा=पूरात होते. हे
अधा=पूर 0हणजे यादवकालीन आराDयपूर. १४ Sया शदका"या ;ारं भी घडले या या राजक]य
6थLयंतराचे दरू गामी प`रणाम महारा ा"या आ ण द7खन"या इितहासावर झाले. अ लाउy(न
खलजी"या आgमणाने राजक]य संघषा=चे एक नवे पव= द7खन पठारावर झाले.
आज"या नांदेड ज
;Lय

ाचा मDययुगीन इितहास एकुण द7खन पठारावर(ल राजक]य घडामोड(शी

संबंध ठे वून होता. मराठवाडा, वदभ= आ ण खानदे श या भू;दे शात घडणाqया संघषा=चे

पडसाद नांदेड घेbयाअगोदर द7खन पठारावर(ल राजक]य 6थLयंतरे समजुन घेणे अगLयाचे
आहे . इसवी सना"या तेराSया शतकापयXत मराठवाrयाचा व`रसर 0हणजेचे महारा ातील गोदा
खोरे , संपZन अशा राजस[ाचे माहे रघर होते. इसवीसन पूव= ५ Sया शतकातील अTमक आ ण
मूलक ह( दोZह( महाजनपदे या प`रसरातील, Lयानंतर अनुgमे सातवाहन, वाकाटक, पुवच
= ालुkय,
रा कुल, उ[रचालुkय, यादव िशलाहार, कलचुर( या राजस[ां"या कालखंडात या प`रसराने
आिथ=क संपZनता, राजक]य 6थैय,= ;ािचन Sयापार उद(म उपभोगली. मोठ मोठz Sयापार( शहरे
इथे उदयाला आली. अ;ितम काला व^कार घड वले. द-याखो-यातून स ाG("या कrयाकपार(तून
अ;ितम कला अ व^कार घड वले होते. या कला अ व^काराला उदार ह6ते मदत करणारे

संपZन Sयापार( इथे होते. राजघराbया"या कोषागारात अिमत संपती होती. इथ या
संपZनते"या कथा अरब Sयापाqयामाफ=त सव=दरू पसर या होLया. १३ शतकात हे सारे बदलू
लागले. पराकोट(चा स[ासंघष= सु> झाला. Lयाची झळ नांदेड ज

ालाह( बसली. या

संघषा=बरोबरच ;शासन Sयव6थेतह( बदल घडले, नवी सुभेदार( Sयव6था उदयास आली. इ.स.
१३४६ साली 5द ली"या सलतनतीने द7खन पठारावर चार सुभे िनम{ले. नांदेडचा समावेश या
सनतनती सु|यामDये झाला. नांदेड ज

ाचा समावेश व-हाड आ ण बदर तरफेत झालेला

होता. सफदरखान िस6तानी हा व-हाड तरफेचा तरपफदार होता. स[ासंघषा=चे नांदेड
प`रसरातील आणखी एक कPG होते माहुर, येथला ड}गर( 5क ला अनेक लsयाचा सा ीदार
आहे . या 5क

या"या प`रसरात खरे तर ग}डाचे रा य होते. ग}ड हे द7खन"या पठारावर(ल

वन े3ाचे खरे राजे, तुघलक आ ण बहमनी स[ां"या व6ताराला ग}डांनी सतत वरोध केला.
नांदेड ज

ातील खेरलाचा ग}ड राज नरिसंगदे व हा दे खील अनेक वषi बहमनीशी लढत

रा5हला. महमनी सलतनतीचा वजीर महं मद गवान याने बहमनी रा याची ;शासक]य पुर=चना
करbयाचे काम हाती घेतले. या महं मद गवानचे ल^कर( ठाणे नांदेड शहरा"या प`रसरातच
होते. Lयाची आठवण 0हणुन आजह( नांदेडमDये व जराबाद नावाची व6ती आहे . या वजीर
महं मद गवानने केले या ;शासक]य सुधारणेत बहमनी रा याचे चार तरफ रy करbयात येऊन
आठ नवे सुभे िनमा=ण करbयांत आले. या पुनर= चनेनुसार आजचा नांदेड ज हा माहुर सु|याचा
भाग बनला. नांदेड ज हा आकाराला यायला लागला तो येथपासून.
महं मद गवान"या व>Dद राजदरबारात मा3 बरे च राजकारण घडले इ.स. १४८१ साली या
राजक]य कट कार6थानचा प`रणाम वजीर महं मद गवान"या मृLयुत झाला. Lयाला दे हदं ड
दे bयापयXत सलतनतीतले कटकार6थान पोहोचंले. पराकोट(चा स[ासंघष= सगळ(कडे चालु होता.
१४८२ साली सुलतान महमंदशाह ितसरा बहमनी मृLयु पावला व Lयाचा १२ वषा=चा मुलगा
महमुदशाहा अ पवयीन राजा 0हणून स[ेवर आला. सलतनतीतील सार( स[ कासीम बर(दने
आप या हाती घेतली व पालनकता= राजा 0हणून तो कारभार पाहु लागला. नांदेड ज

ातील

कंधारचा 5क ला हा कासीम बर(दचे ;मुख ल^कर( ठाणे बनला. इसवीसन १५२६ साली ितकडे
5दल ज5ह>y(न मुहंमद बाबरने मुघल स[ेची 6थापना केली ह( मुघलस[ाह( द7खन"या
स[ा्संघ येऊन उतरली. अहमदनगर"या िनजामशाह(त समा व

असलेला व-हाड सुभा आ ण

Lयातला नांदेड ज हा इ.स. १५९६ मDये मुघलां"या रा यात समा व

झाला. गेली ितनशे-

साडे ितनशे वषi चाललेला 6थािनक मु6लीम सलतनतीचा संघष= संपला आ ण नांदेड ज हा
पुZहा 5द लीपती"या अिधपLयाखाली आला.
१७ Sया शतकातील नांदेड
१७ Sया शतकातील नांदेड ज

ाचा इितहास 0हणे अहमदनगररची िनजामशाह( आ ण मुघल

स[ा यां"यात या संघषा=ची गाथा होय. दोन आड(च दशके हा संघष= चालला. १६३२ साली
दौलताबादह( मुघलां"या ता+यात आले. िनजामशाह(तील कंधार आ ण दौलाताबाद सारखी
;मुख ल^कर( ठाणी पड यामुळे मुघलांचा ;भाव वाढला. नांदेड हे सु|याचे ;मुख 5ठकाण

झाले. नांदेड"या 5क यातून सु|याचा कारभार होऊ लागला. छ3पती िशवरायांनी सामाZय
रयतेचा व•ास जागवला. Lयाना लढbयाचे साम‚य= 5दले. स[ेचा उपभोग 6वत:"या
6वाथा=साठz करbयां"या या मDययुगीन कालखंडात काळाची चौकठ भेदन
ु लोकक याणाचा
वचार करणारे मराठz 6वरा य छ3पती िशवाजी महाराजानी िनम{ले. मुघल-मराठा संघषा=तील
ल णीय अशी लढाई नांदेड ज

ात झाली नसली तर( उभय प ा"या प ा"या फौजानी

नांदेड प`रसरात घोडदौड मारली. १६७० साली व-हाडवर(ल चढाई"या वेळ( िशवाजी महाराज
नांदेडला आले होते. इ.स. १६५८ साली औरं गजेब मुघल सaाट बनला. इ.स. १६८६ साली
मुघलांनो वजापूर जंकले. वजापुरची आ5दलशाह( आ ण गोवलक}rयाची कुतूबशाह( या दोन
सलतनती"या पाडवानंतर औरं गजेबाने मराƒयावर सगळे ल

कPG(त केले. कंधारचा आपला

ल^कर( तळह( मजबुत केला हिमदy
ु (नखान या 5क लेदाराने याच काळात कंधार"या 5क यावर
आपला तळ ठोकला, मुघल-मराठा संघष= ती„तर बनत चालला. हा संघष= चालू असतांना नांदेड
प`रसरातील सामाZय रयतेचे जव अLयंत हालाखीचे झाले होते. अनेक लोक 6थालांतर(त होऊ
लागले. याच काळात नांदेड मधील कांह घराणी काशी ;याग अशा ितथ= े3ी 6थलांतरत
झालेली 5दसतात. १८ Sया शतकातील संघष=ह( मु7यत: मुघल आ ण मराठा यां"यातला
स[ासंघष= होता.
2ी गु>गो वंद िसंघाची नांदेड भेट
इ.स. १७०४ "या नंतर मुघल–मराठा संघष= अशा वळण येऊन पोहोचला क] मुघलांचा पराजय
6प पणे जाणवावा. मराƒयानी द7खन पठारावर(ल आपली सार( ठाणी परत िमळवली.
आजचा नांदेड ज हा Lयाकाळात या नांदेड आ ण माहूर ज
माहुर हे वqहाड सु|यात समा व

ात वभागलेला होता. Lयातले

होते तर नांदेड समावेश बदर सु|यात झालेला होता.

नांदेडची वभागणी ३० परगbयात आ ण ९४९ गावात झाली होती तर माहूर ज

ात २०

तालुके- परगणे आ ण ११४१ गावं होती. राजक]य स[ासंघषा="या या धामधुमीत नांदेड शहराला
अZयनयसाधारण मtLव ;ाe क>न दे णार( एक ल णीय घटना घडली. या घटनेचे महLव
6थािनक नांदेड पुरते मया=5दत न राहता भारतीय इितहासात नांदेडला एक आगळे 6थान ;ाe
क>न दे णार( ह( घटना आहे . एका नSया युगाचा ;ारं भ झा याची सा

नांदेड प`रसर दे त

होता. आज पासून तीनशे वषा=पूव{ची 2ी गु>गो वंद िसंघाची नांदेड भेट ह( घटना केवळ
Lयां"या अंतकाळापुरती मया=दत राहत नाह( तर गु> dंथसा5हब"या >पात झाले या
तLविचंतनाची ती मुहुतम
= ेढ ठरते. िशखधमा=संबंधीचे कांह( मtLवपुण= हुकूम नांदेड मुkकामाहून
िनघाले आहे त. Lयामुळे नांदेडला एक आगळे मtLव आहे . १७२४ "या आkटोबर म5हZयात
मुघल आ ण िनजामी सैZयात साखरखंड( येथे मोठz लढाई झाली. द7खनचे सहा मुघल सुभे
िनजाम"या ता+यात आले. मुघल साaा याचा सुभेदार 0हणुन िनजामाने द7खनचे सुभे
ता+यात घेतले असले तर( ;Lय ात साखरखंड( येथील लढाईतील वजयामुळे मुघलाना पराभूत
क>न िचन कुलीखान िनजाम-उल ् मु कने आपले 6वतं3 रा यच अ 6तLवात आणले होते. या
6वतं3 रा याचा कारभार औरं बादे तुन पा5हला जाऊ लागाला. नांदेड ज हा आता मुघला"या

वच=6वातुन बाहे र पडला आ ण 6वतं3 िनजामी रा याचा भाग बनला कालांतराने िनजामी
रा याची राजधानी, है Gाबादला 6थलांतर(त झाली.
इ.स. १७२४ मधला नांदेड ज हा 0हणजे नांदेड सरकार खुप व6तृत होते. आजचा नांदेड
ज हा,अ5दलाबादद आ ण िनजामाबाद ज हा हा सारा प`रसर िमळु न हे नांदेड सरकार बनले
होते. या काळात इं dज आ ण …Pच Sयापार( आप या फौज द7खन"या राजकारणात उतरले
होते.
आधुिनक काळ
महारा ा"या संदभा=मDये सन.१८१८ पासून आधुिनक काळाची सु>वात मानावी लागते. या
एतyे शीय स[ेचा अ6त होऊन पेशवाई संपु ात आली व †ट(स रा य 6थरावले. इ.स. १८५३
साली इं dज आ ण िनजाम यां"यात एक नवा करार झाला. या कराराZवये है Gाबाद"या
िनजामाने आप या रा यातला पZनास लाख शेतसारा वसुल करता येbयाजोगा भू;दे श
इं dजा"या ता+यात ‡ायचे कबुल केले. LयाअZवये सारा वदभ= सरकार हा वभाग इं dजांचा
बराचसा बाग आ ण नांदेड प`रसरातील हदगांव, माहुर, 5कनवट हा भाग मा3 है Gाबाद रा यातच
रा5हला. अशा ;कारे हदगांव, माहूर, 5कनवट हे भाग वदभ= सरकारातून नांदेड सरकारात दाखल
झाले. नांदेड ज

ा"या

ीने हा बदल ल णीय आहे . नबाब सालारजंगने ह( गु[ेदार( पDदत

आ ण शेतसारा वसुली"या इतर पDदती बंद क>न एक नवी शेतसारा पDदत, ज हाबंद(पDदती
अंमलात आणली. रोSहे Zयू सवi अँZड सेटलमPट 5डपाट= मPट 6थापन करbयांत आले. शेतसारा
वसुलीसाठz शासक]य महसुल यं3णा िनमा=ण करbयांत आली. १८८१ "या दर0यान आठ
तालुkयांचा नांदेड ज हा आकाराला आला आ ण औरं गाबाद सु|याचा भाग बनला. १८८५साली
सुभेदार पद पुZहा िनमा=ण झाले आ ण ते १९४९ पयXत कायम होते. ज हा ;शासनाचा ;मुख
0हणुन तालुकापद िनमा=ण झाले ते १९४९ पयXत कायम होते. तालुका पातळ(वर तहिसलदार
पद होते. ज हा ;शासनात नायब तालुकदार,पेशकार, िशर6तेदार अशी कांह( पदे ह( होती.
है Gाबाद शहरात १८५५ साली 6टे ट बँक काढbयांत आली. अधुिनक बँक]ंग Sयाव6था सु>
झाली. कालातंराने िनजामी रा यात या कांह( गावांत 6टे ट बँके"या शाखा िनघा या. नांदेड
ज

ातील उमर( या बाजारपेठत अशीच एक शाखा उघडली गेली. है Gाबाद रा याची राजभाषा

फाश{ होती, फाश{ िश ण दे णारे मदरसे कांह( 5ठकाणी होते. १८६८ साळ( नांदेडलाह( एक
फारसी मदरसा िनघाली. इ.स.१८८४ मDये फाश{ ए◌ेवजी उद= ल
ु ा राजभाषेचा मान िमळाला.
िश णाचे माDयम उद= ु झाले. इdजां"या ;भावातुन दळणवळणाची साधने वाढली. है Gाबाद ते
वाड( पयXत रे वे सु> झाली. इ.स. १९०० साली नांदेड या गावात र वे आली. है Gाबाद-मनमाड
असा िमटर गेज रे वे माग= पुण= झाला. आ ण या रे वेमागा=वर(ल एक रे वे 6टे शन नांदेड
गावाजवळ उभारले गेले. १९४२ "या चलेजाव आंदोलनाचेह( असेच पडसाद रा यात उमटले.
6वामी रामानंद ितथा=नी या आंदोलना"या

ीने संघटन काय= सु> केले. है Gाबाद राजकारणाची

पावले आझाद है Gाबाद"या 5दसेने पडु लागली होती. है Gाबाद"या िनजामाची भूमीकाह( या
वाटचालीला पुरक होती.

मु cसंdाम पव=
१६ ऑग6ट १९४६ रोजी 6टे ट कॉंdेससाची बैठक है Gाबादला संपZन झाली. कॉंdेस मधला
जहाल गट ;भावी पणे स5gय झाला. रझाकारा"या आgमक प वKयामुळे आता जीवनमरणाचा
अंितम संघष= पुढे 5दसत होता. १९४६ "या अखेर(स महारा

प`रषदे चे है Gाबाद 6टे ट कॉंdेस

मDये वलीणीकरण झाले. है Gाबाद 6टे ट कॉंdेससाचे प5हले अिधवेशन मुझीराबाद येथे १६ ते
१८ जुन या काळात संपZन झाले. 6वामी रामानंद ितथा=ची 6टे ट कॉंdेससचे प5हले अDय
0हणुन िनवड झाली. Lयानी या अिधवेशनातच िनजामा"या आझाद है Gाबाद व>Dद"या आ ण
;6ता वत 6वतं3 भारतात या है Gाबाद"या वलीनीकरणा"या अंितम लsयाचे रणिसंघ फुंकले.
१५ ऑग6ट १९४७ ला भारत 6वतं3 होणार या पाश=भुमीवर है Gाबाद"या िनजामाने रा यात या
रयतेवर अनेक िनब=ध लादले.सभा बंद(, भाषण बंद(, 5हं द( संघरा या"या 0हणजेच ितरं गा
झPrयावर बंद( अशा अनेक ;कार"या बंद( लादणारे फमा=न काढले गेले. 6वतं3 होऊ घातले या
भारताचा ितरं गा Dवज हा है Gाबाद रा यात परक]य Dवज ठरवला जाऊन तो Dवज
फडकवणाया=णस राजGोह( मानले गेले. अशा अव6थेत 6वतं3 भारतात वलीन होऊ इ "छणार(
रा यातली ८५% जनता अिधकािधक अ6व6थ होत गेली. असंतोष भडकत गेला.
विलनीकरणा"या मागणीने उd अशा आंदोलनाचे >प धारण केले.इं dजांनी भारतसोडु न जायचे
ठरवले Lया"या ता+यात असले या भारताला 6वातंKय िमळणार ह( गो

6प

झाली.

Lयाचबरोबर भारतात या ५६५ राजांनाह( इं dजांनी 6वातंKय ‡ावयाचे ठरवले, याचा अथ=
है Gाबाद"या िनजाम उ6मान अलीला 6वातंKय िमळणार होते. १५ आग6ट १९४७ भारताला
6वातंKय िमळाले तPSहा या 6वातंKय ;ाeीचा िनखळ आनंद नांदेड प`रसरातील लोकांना
उपभोगता आला नाह(. साया= है Gाबाद रा यातच पोिलसांचा रझाकराचा ससेिमरा चुकवत तीर
फडकावbयाचे ;य• झाले. ितरं गा फडकवणाया=◌ी काय=कLया=ना रा यGोह( ठरवुन तु>ंगात
डांबbयात आले. विलनीकरण 5दन 0हणुन हा 5दवस साजरा झाला.
१५ सOटP बर १९४७ पयXत रा यभरात आंदोलनाने Sयापक 6व>प धारण केले होते. है Gाबाद
रा य पुरिभलेखागारातील उपल+ध कागदप3ातून तु>ंगात डांबले या १९४८ "या ऑग6ट
सOटे बर म5हZयात है Gाबाद रा यातली प`र 6थती 5दवसेन ् 5दवस तणावपुण= बनत गेली.
रझाकाराचे अLयाचार वाढत गेले. १३ सOटP बर १९४८ या रोजी 6वतं3 भारता"या फौजा है Gाबाद
रा यात िशर या आ ण “आपरे शन पोलो” सु> झाले. चार 5दवसात है Gाबाद"या सैZयाने
शरणागती पLकारली, है Gाबाद सैZयाचा सेनापती अल ् इGस
ु ने शरणागती पLकारली आ ण
है Gाबादे त ितरं गा फडकला. नांदेड"या अSवल तालुकदार काया=लयावरह( ितरं गा फडकला.
हळु हळु 6थLयंतर घडु लागले. अSवल तालुकदारा"या जागी नांदेडलाह( कलेkटर आला.
मDययुगीन िनजामी सलतनती"या कारभाराचे >पांतर अधुिनक पजास[ाक]य यं3णेत होऊ
लागले. ;Lयेक ज

ासाठz नागर( ;शासक, ज हा पोलीस ;मुख नेमला गेला. ल^कर(

;शासनाचा काळ संप यानंतर नागर( ;शासका"या जागी कलेkटर नेमले गेले.

रा य पुनर= चना आ ण महारा

रा य िनिम=ती

१९२० साली अ खल भारतीय कॉंdेसने घटने"या प5ह या मसु‡ातच भाषावार ;ांत रचनेचा
वचार समा व

केला होता. १९५५ साली फाजलअली अहवाल सादर झाला. Sदे भाषीक मुंबई

रा य अ 6तLवात आले. है Gाबाद रा याचे वभाजन झाले. मराठवाडा मुंबई रा यात समा व
झाला. नांदेड ज ह आता है Gाबाद रा यातून मुंबई रा यात समा व
मुंबईसह संयुc महारा
महारा

झाला. १ मे १९६० रोजी

अ 6तLवात आला. मुंबई ;ांताचे वभाजन होऊन गुजरात आ ण

ह( दोन रा ये िनम{ली गेली.

आता नांदेड ज हा महारा

रा याचा भाग बनला. अLयंत संथ गतीने वाटचाल करणारे

मDययुगीन सलतनतीतले नांदेड आता झपा_याने बदलु लागले. नंद(तटांचे नांदेड आता लहान
गावठाण राह(ले नाह(, शहर बनले, पाहता पाहता शहराचा व6तार घडत गेला आ ण नांदेडवाघाला महानगरपालीका अ 6तLवात आली. संपुण= ज

ात िमळु न एक हाय6कुल असले या

नांदेडात 6वामी रामानंद ितथ= मराठवाडा व‡ा पठ 6थापन झाले. अनेक महा व‡ालये िनघाली.
मेड(कल, इं जिनअर(ग,लाँ,फाम=सी अशा व वध व‡ाशाखांचे िश ण दे णार( महा व‡ालये
अ 6तLवात आली. नांदेड ज
वाटचाल सु> केली आहे .

ाने मDययुगीन मागसलेपणाची कात टाकुन २१ Sया शतकाकडे

