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gh`moJr ámÝ`mnH$, lr {ed-emhÿ _hm{dÛmb`,  

gë$S>, Vm.emhÿdmS>r, {O. H$moìhmnya. 
 

 

२० व २१ माच	 १९२० रोजी को�हापरू स�ंथानातील 'माणगाव' या गावी दि!ण महारा"# दिलत 

प$रषदचे ेपिहले अिधवशेन भरिव+यात आले होत.े या प$रषदमे.ये म0ुय आकष	णडॉ. आबंेडकर होत.े या 

प$रषदनेतंर को�हापरू स�ंथानातील दिलत पढुा5यां6याम.ये शाह7 महाराजां6या व डॉ. आबंेडकरां6या 

मळेुमोठा आ:मिव;ास िनमा	ण झाला. अथा	त १९०२ पासनू शाह7 महाराजांनी को�हापरू स�ंथानम.ये जे 

दिलतां6या उ>ारासाठी िनण	य घेतले होत.े ते@हापासनू दिलत पढुा5यां6याम.य े मोठा आ:मिव;ास 

सचंारला होता. पण याला जी खरी गती आली ती Bहणज ेमाणगांव6या प$रषदने.े या प$रषदमे.ये Cथम याच 

समाजातील उ6चिवDािवभिूषत डॉ. आबंेडकरांनी दिलतां6या CEांिवषयी जी चचा	 केली ते@हा पासनू 

को�हापरू स�ंथानातील व बाहरे6या दिलत पढुा5या6ंयाम.ये एक नवा आ:मिव;ास सचंारला. आधिुनक 

काळाम.ये को�हापरू स�ंथानात राजिष	 शाह7 महाराज व :यांच ेिचरंजीव राजाराम महाराज यांनी दिलतां6या 

उ>ारासाठी जे न भतूो व न भिव"यती अस े िनण	य घेतले व ते तमाम दिलताचं े पालक झालेत. :यामळेु 

:या6ंया काळात को�हापरू स�ंथानांम.ये अनके दिलत पढुा5यांचा उदय झाला व त ेआप�या समाजाला 

माणसुकGच ेहHक िमळवनू द+ेयासाठी सघंषा	ला तयार झाले. या पढुा5यांनी को�हापरू सं�थानांम.ये सभा, 

प$रषदा, समंलेन े घेवनू शाह7 महाराज, राजाराम महाराज व डॉ. आबंेडकर यां6या मदतीन े दिलतांची 

चळवळ उभारली ितची मािहती थोडHयात पढुीलCमाण े
 

को�हापूर स�ंथानातील दिलत चळवळ व दिलत नेते:  

१. गंगाराम यमाजी कांबळे (१८६७-१९५२): 

छKपती राजिष	 शाह7 व डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर यां6या िवचारावर सामािजक चळवळ करणारा 

काय	कता	 Bहणजे गंगाराम यमाजी कांबळे. शाह7 महाराजांचा या6ंयावर मोठा िव;ास होता. यांचा जLम इ. 

स. १८६७ म.ये को�हापरूात झाला. :या6ंया प:नीच े नाव रखमाबाई होत.े यांच े गांव चोकाक, ता. 

हातकणगंले, िज. को�हापरू होत.े गंगाराम कांबळRच ेिश!ण फार झाले न@हत.े पण :यांना िलिहता-वाचता 

येत होत.े याच जोरावर गंगारामकांबळे शाह76ंया सवेेम.ये घोड्यांची िनगा कर+यासाठी मोतVाराच ेकाम सWु 

केले. उLहाXयाच ेिदवस होत.े दपुारची वेळ होती. इतर मडंळी Cमाणेच गंगारामलाही भकू लागली होती. 
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पण पा+यामळेु तो भाकरी खाऊ शकत न@हता. :यान ेधाडसान ेपा+या6या हौदावर जावनू बादली भरली व 

:यान ेतहान भागिवली. ह े�प\ृय कामगारांना सहन झाले नाही. :यांनी याचा जाब गगंारामला िवचारला व 

:याची पाठ फोडून काढली.  

यावेळी शाह7 महाराज िद�लीला गेले होत.े िद�लीवWन यतेाच गंगाराम काबंळRनी शाह7 महाराजांना 

सव	 Cकार सांिगतला व आपली पाठ दाखिवली. शाह7 महाराजांनी गगंारामची पाठ पाहताच :याचं े

अंत:करण ^वले. शाह7 महाराजांनी सव	 मारेक5यांना बोलावनू हटंरन े माWन :यांना िश!ा केली व 

गंगारामला दरबारची नोकरी सोडून @यवसाय करायला सांिगतले. एवढेच नाही �वत:ह7न :याला मदत केली. 

यानतंर महाराजांनी फमा	न काढून स�ंथानातील सरकारी अगर साव	जिनक िवहीर तलाव आिण नदीच े

पाणवटे सवा`ना खलेु केले. पLुहा अमानवीय घटना घड�या तर तो एक दडंिनय गLुहा समजला जाईल अस े

जाहीर केले.  

महाराजां6या सवेतेनू मaु झा�यानतंर गंगाराम कांबळेनी महाराजां6याच मदतीन ेटॉऊन हॉल6या 

जवळ भाऊिसगंची रोडवर स:यसधुारक हॉटेल सWु केले. या हॉटेलम.ये शाह7 महाराज रोज चहा घते असत 

व आप�या सोबत असणा5या इतर अिधका5यांनाही दते असत. या अिधका5यांम.ये मराठा, bाcण व 

मसुलमान असत. स:य Cसारक मडंळाची �थापना १९२०-२१  

गंगाराम काबंळेवर चोरीचा स>ुा आळ घेतला होता. याम.ये राजवाड्यातील काही उ6चजातीची 

मडंळी सामील होती. पण चौकशी अतंी गंगाराम कांबळे िनदdष झाले. याबाबत शाह7 महाराजांकडे तeार 

केली होती. अशा Cकारे गंगाराम कांबळे Bहणजे अLयायातनू पटूेन उभे रािहलेले दिलत समाजाच ेकाय	कतf 

होत.े गंगाराम काबंळRच े काय	 पाह7न अनके दिलत समाजा6या काय	क:या`नी समाजा6या काया	साठी 

�वत:ला झोकून िदले. यापकैG य�लाhपा नाईक बेडिकहाळकर एक होत.े य�लाhपा महाराजांकडे iाय@हर 

Bहणनू काम करत होता. य�लाhपान ेगंगाराम कांबळे व सहका5याकंडे एक नवीन योजना ठेवली ती Bहणजे 

दिलत समाजा6या क�याणासाठी आपण एखादी स�ंथा िनमा	ण कW ही क�पना सवा`नी उचलनू धरली. 

अथा	तच यासाठी महाराजांचा आिशवा	द व आिथ	क मदत हवी होती.  

गंगाराम कांबळे व मडंळीनी ही क�पना महाराजां6या समोर मांड+यासाठी सोनतळीला गेले. 

महाराजांना स�ंथा �थाप+याची क�पना सांिगतली. या वेळी बरीच चचा	 होवनू याला महाराजांनी िहरवा 

कंदील दाखिवला. स�ंथेला नाव ही सचुिवले दि!ण महारा"# स:यCसारक मडंळ तसचे या स�ंथेला जLुया 

पो�टा6या िपछाडीची जागाहंी िदली. या स�ंथेच े अ.य! गंगाराम कांबळे होत.े तर उपा.य! बाबरुाव 

रामचं̂  कांबळे होत.े 
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दि!ण महारा"# बिह"कृत लोकांची पिहली प$रषद माच	 १९२० म.ये माणगाव यथेे पार पडली 

होती. या वेळी गंगाराम कांबळRनी मोलाची मदत केली होती. छKपती शाह76ंया म:ृयनूतंर महिष	 िवjल 

रामजी िशदं ेव गंगाराम कांबळे सहभागी होत.े  

अशा प>तीन े गंगाराम काबंळRनी शाह7 महाराजां6या म:ृयनूतंर राजाराम महाराजा6ंया मदतीन े

आपले काय	 सWुच ठेवले. अशा या समाज सवेकांचा म:ृय ू७-२-१९५२ ला झाला. पढेु यांचा �मतृी�तभं 

को�हापरूातील टाऊन हॉल शजेारी उभारला :याच ेउlाटन डॉ. बाबा आढाव यांनी केले.  
 

२. द)ाबो सतंराम पोवार (१८८७-१९७२) -  

दmोब पोवार यांचा जLम १८८७ ला चम	कार कुटंूबात झाला. ह ेको�हापरूच ेहोत.े डॉ. आबंेडकर व 

शाह7 महाराज यांची भेट यानंीच घडवनू आणली. या भेटीतनू डॉ. आबंेडकर व शाह7 महाराज यांची मKैी 

झाली. या बरोबरच डॉ. आबंेडकर दmोबा पोवार याचंीही मKैी nढ होत गेली. 

२० माच	 १९२० 6या माणगाव प$रषदमे.ये दmोबा पोवार यांचा सिeय सहभाग होता. डॉ. 

आबंेडकरांना दmोबा पोवार नहेमीच आिथ	क मदत करत होत.े डॉ. आबंेडकर व दmोबा पोवार यांची एवढी 

घिनo मKैी होती कG डॉ. आबंेडकरांनी जी पK ेपाठिवली आहते. :याची सpुवात My Dear Dattoba 

अशी केलेली िदसत.े डॉ. आबंेडकरांना सतत आिथ	क मदत िमळावी Bहणनू दmोबा पवार आप�या 

दकुानाची जािहरात 'मकुनायक' व 'बिह"कृत भारत' या अंकात दते असत. :यां6या दकुानाच े नाव 

'लोकमाLय जोडे व पजैारा' अस ेहोत.े तर याचा पmा फेरीस माकf ट, को�हापरू िसटी असा होता. तर :याचं े

घर िशवाजीपठेेम.ये होत.े या घराम.ये डॉ. आबंेडकर वा�त@यालास>ुा होत.े दmोबा पोवार डॉ. 

बाबासाहबेां6या मदतीन े अनके दिलत चळवळीम.ये सिeय होत.े तसचे तन, मन व धनाने ते �वत:ला 

झोकून दते होत.े हा सव	 िवचार कWन शाह7 महाराजांनी दmोबा पोवारांना विकलीची सनद व 

'Bयिुनिसपालीटीच ेचअेरमन' पद दवेनू :यांचा योzय तो स:कारच केला. दmोबा पोवार शाह7 महाराजां6या व 

राजाराम महाराजां6या काळात दरबारात नोकरी कpन दिलतां6याम.ये सामािजक Cबोधन करीत होते तर 

डॉ. आबंेडकर ह े:यां6या िजवाभावाच ेिमK होत.े  

पढेु दmोबा पोवार ह ेकाँ|ेसम.ये गेले आिण आमदारही झाले. :यांच े िनधन २१ मे १९७२ ला 

झाले.  
 

३. तुकाराम आ-पाजी गणेशाचाय0 (१८९६-१९५१) - 

को�हापरू स�ंथानातील एक मह:वाच े दिलत काय	कतf Bहणजे टी. ए. गणेशाचाय	 होय. :यांच े

मळुगाव कोडोली, ता. करवीरच ेहोत.े ते मातंग जातीच ेहोत.े शाह7 महाराजांनी दिलतां6यासाठी िश!णाची 
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दारे खलुी केली. याचा फायदा गणेशाचाया	नी घवेनू ते म#ॅीक पास झाले. शाह7 महाराजांनी :याचंी ब>ुीमmा 

पाह7न :यांना विकलीची सनद िदली. 

१९२० माणगाव प$रषदमे.ये गणेशाचाय	 विकलांचा सिeय सहभाग होता. या घटननेतंर 

गणेशाचायाच̀ा व डॉ. बाबासाहबेाचंा घिन~ सबंंध आला. डॉ. बाबासाहबे ब$ॅर�टर झालेनतंर 

विकली6याबाबत डॉ. आंबेडकरां6या नावाचा बोड	 आप�या घरावर Cथम गणेशाचाय	 विकलांनीच 

लावला. गणेशाचाय	 विकलांनी डॉ. आबंेडकरांनी C�वलीत केलेली eांतीची �योत सतत तेवत ठेवली. 

िज��ातील काय	क:या`नी 'दिलत चळवळ' नटेान े पढेु न+ेयाचा Cय:न केला. या म.ये गणेशाचाय	 

विकलांचा वाटा मह:वाचा आह.े  

काही काळ गणेशाचाय	 ह े१९२७ ला 'िमल Hलाक	 ' बोड�गच ेसपु$रटRडंट होत.े तसचे को�हापरू 

नगर पािलकेच ेसद�यही होत.े या िशवाय इदंमूती बोिड̀गच ेसeेेटरी Bहणनूही :यांनी काम पािहले.  

डॉ. आबंेडकर को�हापरूला आले कG गणेशाचाय	 ह ेनहेमीच डॉ. आबंेडकरां6या बरोबर असायच.े 

शवेट6या काळात ते आजारी पड�यान े :यांनी िमरजे6या दवाखाLयात अडॅिमट केले. यावेळी डॉ. 

आबंेडकरांनी दवाखाLयात जावनू :याचंी िवचारपसू केली. िद. १७ जानवेारी १९५१ ला :यांच ेिनधन झाले.  
 

४. गंगाधर यशवंत पोळ (१९०० ते १९८५) - 

शाह7 महाराजां6या काळातील दिलतांच ेएक मह:वाच ेकाय	कतf Bहणजे गगंाधर यशवंत पोळ यांचा 

जLम बेळगाव िज��ातीलिचHकोडी येथे २८-०४-१९०० ला ढोर समाजात झाला. गंगाधर पोळांच ेगाव 

यावेळी को�हापरू स�ंथानम.ये मोडत होत.े गगंाधर ह े ढोर समाजातील पिहले म#ॅीक होणारे होय. पढेु 

:यांनी कॉलेजला Cवेश घतेला. को�हापरू स�ंथान व महारा"# रा�याचा Deputy Education Inspector 

Bहणनू काम केले. १९५५ पय`त :यांनीनोकरी केली व नोकरी करत असतानाच म. फुले, शाह7 महाराज व 

डॉ. आबंेडकर यां6या Cेरणेन े:यांनी समाजकाया	स सpुवात केली. 

१९१९ म.ये गंगाधर यशवंत पोळ ह ेको�हापरू स�ंथानम.ये तलाठी Bहणनू काम पहात होत.े पढेु 

जे@हा माणगाव प$रषद झाली ते@हा ते दmोबा पोवारांबरोबर सिeय सहभागी झाले. जे@हा प$रषदसेाठी डॉ. 

आबंेडकर को�हापरूात आले ते@हा डॉ. आबंेडकरांच े रे�वे �टेशनवर दmोबा पोवार बरोबर गंगाधर पोळ 

यांनी स>ुा हार घालनू �वागत केले. या घटनपेासनू डॉ. आबंेडकर व गंगाधर पोळ यां6यात �नहे िनमा	ण 

झाले. 

माणगाव प$रषदतेील डॉ. आबंेडकरांच ेऐितहािसक भाषण ऐकून गंगाधरांना Cेरणा िमळाली व ते 

डॉ. रमाकांत काबंळे, तकुाराम गणाचारी, गंगाराम कांबळे इ:यादी दिलत पढुा5या बरोबर काम कW लागले. 

तसचे को�हापरू6या बाहरेील ढोर व चाभंार समाजा6या मलुां6या िश!णासाठी 'इदंमूती राणी वसतीगहृ' 
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सWु केले व समाज काया	त �वत:ला झोकून िदले. यातनूच :यांनी गारगोटीला गरीब अ�प\ृय 

िवDा�या`साठी ७ फेbवुारी १९३८ ला एक वसतीगहृ सWु केले. 

गंगाधर पोळवर डॉ. आबंेडकरांचा एवढा िव;ास बसला कG, राजाराम महाराजां6या कडून 

पLहाXयाम.ये बाबासाहबेांना दोन एकराचा जो hलॉट िदला गेला होतो 'वटमHु:यार �ारे' गंगाधर पोळनी 

पLहाळा तहिसलदाराकडून ता�यात घेवनू हVी मापनू घेत�या. डॉ. आबंेडकर व गंगाधर पोळ यांचा 

पK@यवहार होत होता. पढेु नोकरीतनू सवेामaु झा�यानतंर ते १९५५ ला काँ|ेसच ेसभासद झाले. तसचे 

समाजाची सवेाही सpु ठेवली. १९८५ ला :यांच ेिनधन झाले.  
 

५. मा4ती तातोबा मोरे (मा. ता. मोरे १९१३-१९९१) -  

मातंग समाजातील शाह7 महाराजा6ंया काळातील आणखीन एक दिलत काय	कतf Bहणजे मा. ता. 

मोरे होय. यांचा जLम सांगली िज��ातील पलसू तालHुयातील िभलवडी येथे १३ माच	 १९१३ ला झाला. 

मा. ता. मोरे यांनी �वातं�यपवू	 व �वातं�यानतंर अशा दोLही कालखंडाम.ये सामािजक काय	 केले. शाह7 

िमल जवळ6या मातंग वसाहतीम.ये राह7न मा. ता. नी दिलत समाजासाठीअहोराK काम केले. करवीर 

इलाका, ह$रजन सवेक सघं, Bयिुनिसपल कामगार सघं, िमस Hलाक	  हॉ�टेल, ह$रजन कLया छाKालय या 

स�ंथां6या मा.यमातनू तर ‘महा�ार' व 'माणगाव प$रषद िवशषे अंक' यां6या मा.यमातनू लेख िलह7न दिलत 

समाजाच ेCबोधन केले.  

मा. ता. मोरे ह े मातंग समाजला भषूण होत.े ते आबंेडकरवादीव ब>ुी�ट होत.े अशा या दिलत 

काय	क:या`च ेिनधन २ जनू १९९१ ला झाले.  
 

६. आबा सबु ुगवळी - 

आबा गवळी यांचा जLम माणगाव, ता. हातकणंगले, िज. को�हापरू येथे १९०३ ला झाला. आबा 

गवळी ह े म. फुले. शाह7 महाराज व डॉ. आबंेडकर या6ंया िवचाराच े होत.े माणगाव प$रषदनेतंर आबा 

गवळीच ेडॉ. आबंेडकर Cेरणा�थान झाले. यानतंर समाजासाठी मकूनायक, बिह"कृत भारत, समता, जनता, 

Cब>ु भारत या मा.यमातनू सवेा केली. यामळेु :यांची मलेुहीआबंेडकरी चळवळीम.ये सिeय झाली.  
 

७. पंजाबराव ई6रा हल�वार (१८७४ ते १९४४) - 

पजंाबरावांचा जLम को�हापरूातलाच. ते शाह7 महाराजांच े समकालीन होत.े शाह7 महाराजांनी 

आप�या समवय�क लोकानंा एकK कWन स:यशोधक िवचाराचा Cथम Cसार केला. याम.ये पजंाबराव 

सिeय होत.े ते चौथीपय`त िशकले होत.े १९२० 6या माणगाव प$रषदमे.येही :यांचा वाटा मह:वाचा होता. 
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िमस Hलाक	  बोिड̀ग6या समोरच :यांच ेघर होत.े या बोिड̀ग6या �थापनमे.येस>ुा :यांचा वाटा मह:वाचा 

होता. ते काही काळ िमस Hलाक	  बोिड̀गच ेसपु$रटRडंटही होत.े 

शाह7 महाराजां6या अकाली िनधनामळेु :यांना मोठा धHका बसला. :यांनी शाह7 महाराजांना दोन 

किवता िलह7न �>ांजली अप	ण केली. िमस Hलाक	  बोिड̀गमळेु दिलत मलुां6या िश!णाची सोय झाली. 

परंत ुमलु�च ेकाय? यांसाठी :यांनी Cय:न केले. 

पजंाबराव ह ेमहारा"# समतावादी मडंळ, करवीर इलाखा बिह�कृत प$रषद, दि!ण महारा"# स:य 

Cसारक मडंळ, दिलत Cजामडंळ6या मा.यमातनू पजंाबराव दिलत चळवळ साभंाळत होत.े पढेु सवा`6या 

सहकाया	न ेपजंाबरावांनी डॉ. आबंेडकरांनी �थापन केले�या दिलत फेडरेशनची शाखा को�हापरूात �थापन 

कWन फुले-शाह7-आबंेडकरी िवचाराचा ते Cसार कW लागले. :यांना शाह7 महाराजांनी दानवाड ता. िशरोळ 

येथे जिमन िदली. अशा या दिलत काय	क:या`च ेिनधन िद. ६-११-१९४४ रोजी झाले. 
 

८. गणपत बापूजी पोवार (१८८४-१९७४) 

को�हापरू स�ंथानातील एक मह:वाच े दिलत पढुारी Bहणजे गणपत पोवार होय. याचं े मळू गाव 

पLहाळा तालHुयातील माजनाळ होय. :यांच ेवडील बापजूी पोवार ह ेनोकरी िनिमmान ेको�हापरूला आले. 

को�हापरूातच गणपत पवार मोठे झाले. ८ नो@हRबर १९१९ ला शाह7 महाराजांनी एक आदशे काढून 

साव	जिनक िठकाणी जातीभदे कर+यास मनाई केली. यावेळी िस>ाथ	 नगर मधील गगंाराम काबंळे, म. स.ु 

िलगाडे व इतरां6या बरोबर, गणपतपोवार महानगरपािलके6या जवळील साव	जिनक नळावर पाणी 

भरणेसाठी गेले, ते@हा तेथे :यांना सवा`6याकडून िवरोध होऊनबरीच मारहाण झाली. :यावेळी शजेारील चच	 

मधील 'बेकर' यांनी :यांना सरं!ण िदले. शाह7 महाराजांनी या जखमी मलुांना सोनतळी कॅBपवर नवेनू 

औषधोपचार केला. पढेु आरोपीना अटकही केली. या जखमी मलुां6याम.ये गणपत पोवार आघाडीवर 

होत.े 

पढेु शाह7 महाराजांनी गणपत पोवारांना िशलाईच ेदकुान काढून िदले. १९३४ ला डॉ. आबंेडकरांनी 

या दकुानाला भेट िदली. यावेळी गणपत पोवार व आबंडेकर यांच ेसबंंध जा�तच जवळच ेिनमा	ण झाले. 

पढेु ते को�हापरू नरगपािलकेच ेसभासदही झाले. वाध	Hयान ेगणपत पोवाराचं े िनधन २८-०२-१८७४ ला 

झाले.  
 

९. 7ानदेव िभकाजी खोचीकर (१९०६-१९९१) - 

�ानदवे खोचीकर याचंा जLम खोची ता. हातकणंगले, िज. को�हापरू येथे १९०६ ला झाला. 

माणगाव प$रषदलेा ते वया6या १५-१६ @या वष� गावात�या मोठ्या माणसां6या बरोबर हजर होत.े 

माणगाव प$रषदनेतंर ते आबंेडकरांच ेभाषण ऐक+यासाठी कवठे िपरान व रिहमतपरुला चालत गेले. कवठे 
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िपरान येथे स:या|ह कWन :यांनी तेथील साव	जिनक िठकाणची अ�प\ृयता न~ कर+याचा Cय:न केला. 

�ानदवे खोचीकर पढेु मुबंईला गेले व तेथेआबंेडेकरां6या सहवासात व चळवळीत सिeय झाले. पढेु मजरू 

प!ात, दिलत फेडरेशनम.ये व �लॉक अ.य! Bहणनू ते सतत चळवळीत रािहले. एकंदरीत खोचीकर 

खेड्यात राह7न स>ुा आबंेडकरी चळवळीत ओढले गेले व आय"ुयभर फुले-शाह7आबंेडकर-राजाराम 

महाराज यांच ेिवचार समाजात पसरिव+यासाठी झगडले. :यांचा म:ृय ू७ जलैु १९९१ ला झाला.  
 

१०. दिलतिम: मा. ई. कुरणे (१९२२-१९८९) - 

माधवराव ई;रा कुरणे यांचा जLम हरेले, ता. हातकणंगले, िज. को�हापरू येथे २ जानवेारी १९२२ 

ला झाला. :यांच ेिश!ण मिॅ#क पय`त झाले होत.े िवDाथ� दशते असतानाच ते दिलत चळवळीकडे ओढले 

गेले. मा. ई. कुरणRनी शगुरिमलम.ये नोकरीधरली. पढेु नोकरी करत करत :यांनी चळवळ िजवंत ठेवली. या 

काळात :यांनी कामगार यिुनयनचहेी काम केले. १९४५ ला दादासाहबे िशकf 6यामळेु :यांचा आबंेडकरांशी 

सपंक	  आला. डॉ. आबंेडकरां6या आदशेान ेमा. ई. कुरणे ६५ सद�यांसह पणुे स:या|हात सािमल झाले. 

:यांनी िज�हा लोकल बोड	, िज. प. ि�वकृत सद�य Bहणनू काम पािहले. या बरोबरच दिलतांना िनवारा 

िमळावा Bहणनू :यांनी को�हापरूम.ये हौिसगं सोसायटीची �थापना केली. पढेु ते िज�हा म.यवत� बँकेत 

सद�य Bहणनू गेले ते@हा :यांनी दिलतांना बकेँकडून मदत िमळवनू िदली. मा. ई. कुरणे यांनी आर. पी. 

आय6या मा.यमातनू आमदारकGची िनवडणकुही लढिवली होती. :यांचा सव	 प!ीय स:कार २ जानवेारी 

१९८९ ला झाला व :यांच ेिनधन १५ ऑHटोबर १९८९ ला झाले.  
 

११. दादासाहेब म�हारराव िशक;  (१९०७-१९८५) - 

दादासाहबेाचंा जLम को�हापरू िज��ातील हातकणंगले तालHुयातील नागाव या गावी १९०७ ला 

महार जातीत झाला. :यांच े विडल शाह7 महाराजां6या दरबारांम.ये ह�ल�वार Bहणनू काम पहात होत.े 

दादासाहबेाचं े िश!ण को�हापरूातच झाले. दादासाहबेाचंी व डॉ. आबंेडकरांची भेट दादासाहबे १४,१५ 

वयाच ेअसतानाच को�हापरू म.ये झाली. अव�या १९ @या वष� :यांनी 'गpड' नावाच ेसा�ािहक सWु केले 

व फुले-शाह7-आबंेडकरां6या िवचाराचा Cचार व Cसार कW लागले. माणगाव प$रषद, को�हापरू स�ंथा, 

दिलत Cजा प$रषद, अिखल भारतीय शड्ेय�ुड का�ट फेडरेशन आिण आमदारकG6या मा.यमातनू 

दादासाहबेानी दिलतां6या उ>ारासाठी काय	 केले. :याचं ेमह:वाच ेकाय	 Bहणजे ते आमदार असताना डॉ. 

आबंेडकर जयंती िदनी साव	जिनक स�ुी म0ुयमKंी यशवंतराव च@हाण यां6याकडून मजंरू कWन घेतली. 

अशा या काय	क:याच े २६ िडसRबर १९८५ रोजी को�हापरूातील िस>ाथ	नगगर यथेे राह:या घरी िनधन 

झाले.  

  



IJAAR    Vol.6 No.3   ISSN – 2347-7075 
 

S>m±S>m±S>m±S>m±....Jm¢V_ harJm¢V_ harJm¢V_ harJm¢V_ har    AmiVoH$aAmiVoH$aAmiVoH$aAmiVoH$a    

                               80 

१२. िवठाबाई माधवराव काळे - 

फुले-शाह7 आबंेडकर यांचा आदश	 डोXयापढेु ठेवनू िवठाबाई काळे यांनी को�हापरूात सामािजक 

काया	स सpुवात केली. अLयाय व अ:याचारािवp> आदंोलनाम.ये :यांचा सिeय सहभाग होता. ब.ॅ 

सावरकरांची १९३७ ला को�हापरुातील िस>ाथ	नगर.ये सभा होती. याम.ये िवठाबाईचा सिeय भाग होता. 

डॉ. आबंेडकर व सान े गpुजी यांनी िवठाबाई6या घरी भोजन केले. िवठाबाईचा िसमा CEी 

आदंोलनाम.येही सिeय सहभाग होता. आर. पी. आय. न:ेया Bहणनूही :या को�हापरू िज��ाम.ये Cिस> 

हो:या. २७ जानवेारी १९९६ ला :यांच ेिनधन झाले. 
 

सारांश - 

वेदोa Cकरणानतंर स:यशोधक समाजा6या िवचारानसुार शाह7 महाराजांनी आप�या eांतीकारक 

िनण	यांनी जातीभेदाला व वण	@यव�थेला. धHका िदला. :यांनी आप�या स�ंथाम.ये bाcणेmरांसाठी ५०% 

राखीव जागा ठेव�या. तसचे वेगवेगXया जाती6या िवDा�या	साठी बोिड̀zज सpु केली. या शाह7 

महाराजां6या eांतीकारक िनण	यामळेु को�हापरुातील दिलतां6याम.ये जागतृी होऊन काही मडंळी िशकू 

लागली. तर काहीजण दरबाराम.ये वेगवेगXया िवभागात नोकरी कW लागले. शाह7 महाराजांनी 

दिलतां6यासाठी अनके िनण	य घेतले. पण या समाजातील नते:ृव पढेु आले पािहजे अस े:यांना वाटत होत.े 

१९२० 6या माणगाव प$रषदनेतंर को�हापरुात दिलत तpणां6या म.ये जागतृी होऊन शाह7 महाराजा6ंया व 

डॉ. आबंेडकरां6या आिण पढेु राजाराम महाराजां6या मदतीन े ही मडंळी समाजकाय	 कW लागली. पढेु 

महारा"#ाम.ये को�हापरू6या वरील काय	क:या`चा आदश	 घेऊन चळवळी सpु झा�या. को�हापरू स�ंथान ह े

या वेळी सामािजक सधुारण6ेया बाबतीत अ|ेसर होत.े या मळेु या स�ंथानातील दिलत काय	कतfही हळूहळू 

पढेु आले. याम.ये गंगाराम कांबळे, दmोबा पवार, दादासाहबे िशकf , गणेशाचाय	 वकGल, गंगाराम पोळ, मा. 

ता. मोरे, आबा गवळी, पजंाबराव ह�ल�वार, गणपत पोवार, �ानदवे खोचीकर, मा. ई. कुरण,े िवठाबाई 

काळे यांचा समावेश होता. या मडंळीनी फुले-शाह7-आबंेडकर यां6या Cेरणेन ेbाcणेवादास तोफ डाग+यास 

सरुवात केली व माणसालामाणसाCमाणे वाग+यासाठी को�हापरूात व महारा"#ाम.ये सघंष	केला. आज 

महारा"#ांम.ये दिलतांना राजकGय व सामािजक चळवळीम.ये जे मह:व िमळत आह े:याच ेसपंणू	 �ेय ंह े

को�हापरूचछेKपती राजिष	 शाह7 महाराज, डॉ. आबंेडकर व राजाराम महाराजां6या काळातील दिलत 

न:ेयां6या िवचाराकडे व काया	कडे जात.े  
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