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महाराष्ट्र ातील आंबेडकरपूर्व दललत चळर्ळ 
• ब्रिब्रिश राजविीत अनेकाांनी सामाब्रजक व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न केला. यामधे्य लोकब्रितवादी याांनी गुणवते्तवर 

आधाररत सामाब्रजक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला.  

• दादोबा पाांडुरांग तर्खडकर याांनी मानवधमख आब्रण परमिांस सांस्थेच्या माध्यमातून जातीभेदाला ब्रवरोध केला. न्यायमूती 

रानडे, आगरकर, ब्रवषु्णबुवा िम्हचारी, सर रामकृष्ण भाांडारकर, बाबा पद्मनजी इत्यादी ांनी सामाब्रजक व्यवस्था 

बदलण्याचा प्रयत्न केला.  

• मिात्मा फुले, ब्रव. रा. ब्रशांदे, राजर्षी शाहू मिाराज, मिाराजा सयाजीराव गायकवाड, गोपाल बाबा वलां गकर, ब्रशवराम 

जानबा काांबळे, ब्रकसन बनसोडे याांनी सजखनशीलतेवर भर देऊन सुधारण्याचे काम िाती घेतले.  

• यामुळे दब्रलत चळवळीचा उदय झाला. 

महात्मा फुले  

• जाब्रतव्यवस्थेने ब्रनमाखण केलेल्या असृ्पश्यतेच्या समसे्यचे ब्रनराकरण करण्यासाठी सांपूणख सामाब्रजक सांरचनेची पुनरखचना 

करण्याचा ब्रवचार प्रथम मिात्मा फुले याांनी माांडला िोता.  

• त्याांनी स्त्री आब्रण शूद्राब्रतशूद्राांच्या मुक्तीसाठी लढण्याचा ब्रनणखय घेतला. 1851 मधे्य असृ्पश्याांसाठी पब्रिली शाळा 

पुण्यात सुरू झाली.  

• 1868 मधे्य त्याांनी असृ्पश्याांसाठी स्वतः च्या घरात ब्रपण्याच्या पाण्याची िाकी उघडून पारांपाररक ब्रनयम मोडले.  

• सुधारवादी ब्रवचाराांचा प्रसार करण्यासाठी कृष्णराव भालेकराांच्या मदतीने 1877 मधे्य पुण्यातून दीनबांधूची सुरुवात 

झाली. त्यातून सामाब्रजक रूढी, परांपरा आब्रण असृ्पश्याांच्या पररवतखनाच्या कल्पनेवर िीका करून जनजागृतीचे कायख 

केले गेले.  

• मिात्मा फुले याांनी त्याांच्या ब्रमत्ाांच्या मदतीने असृ्पश्याांना ज्ञान ब्रशकवण्यासाठी 'मांडळ' नावाची सांस्था स्थापन केली. 

गोपाल बाबा र्लंगकर 

• त्याांनी दब्रलत समाजातील अनेक तरुणाांना प्रभाब्रवत केले. 

• मिात्मा जोब्रतबा फुले याांच्या ब्रवचाराांनी ते रू्प प्रभाब्रवत झाले.  

• त्याांनी 1893 मधे्य दापोली येथे अनायख दोर्ष पररिार समाजाची स्थापना केली.  

• त्याांनी 'ब्रविाळ ब्रवध्वांसन' िे पुस्तक प्रकाब्रशत केले.  

• दब्रलताांमधे्य ते पब्रिले वृत्तपत् ररपोिखर म्हणून ओळर्ले जातात. 

लिर्राम जानबा र्लंगकर 

• याांच्या ब्रवचाराांमुळे आब्रण कृत्याांमुळे असृ्पश्याांमधे्य जनजागृती िोऊ लागली. 

• त्याच्या ब्रवचाराांनी अनेक तरुणाांना प्रभाब्रवत केले.  

• त्यापैकी ब्रशवराम काांबळे िे प्रमुर् िोते आब्रण ते पुण्याचे रब्रिवासी िोते.  

• वलां गकराांप्रमाणेच ते मिात्मा फुले, बाबा पद्मनजी, आगरकर आब्रण लोकब्रितवाडी याांच्या ब्रवचाराांनी प्रभाब्रवत झाले.  

• त्याांनी 1902 मधे्य 'मराठा' आब्रण 'दीनबांधू' या वतखमानपत्ाांमधे्य पब्रिला लेर् प्रकाब्रशत केला.  

• असृ्पश्याांना सैन्यात नोकरी ब्रमळण्यासाठी शाळा आब्रण ग्रांथालये सुरू करण्याच्या उदे्दशाने 1904 मधे्य श्री शांकर 

प्रासाब्रदक सोमवांशीय ब्रिब्रचांतक ब्रमत् समाजाची स्थापना पुण्यात झाली. 
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राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज  

• करवीर नगरचे छत्पती शाहू मिाराज याांना 'राजर्षी' िा प्रब्रतब्रित ब्रकताब प्रदान करण्यात आला. 

•  िा ब्रकताब आत्तापयंत फक्त ब्रवश्वाब्रमत् आब्रण जनक ब्रदले आिेत. 

•  यशवांतराव उफख  छत्पती शाहू मिाराज िे जयब्रसांगराव उफख  आबासािेब घािगे याांचे पुत् िोते.  

• त्याांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कागल जिाब्रगरी येथे झाला.  

• ब्रशवाजी चतुथाखच्या मृतू्यनांतर आनांदीबाईांनी शाहू मिाराज उफख  यशवांतराव दत्तक घेतले.  

• त्यानांतर 1894 मधे्य एका भव्य समारांभात त्याांचा राज्याब्रभरे्षक करण्यात आला.  

• त्या वेळी राज्यातील पररस्स्थती त्याांच्यासाठी अनुकूल नव्हती.  

• त्यावर मात केली आब्रण अनेक सावखजब्रनक कामे केली. 

जीर्नकार्व 

• अ)सामाब्रजक कल्याणासाठी ब्रवब्रवध योजना त्याांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी ब्रवब्रवध योजना आर्ल्या आब्रण 

त्या अांमलात आणल्या. लोकाांसाठी रोजगार, मजुरीचे काम, ब्रपण्याच्या पाण्याची सुब्रवधा, तलाव, रसे्त, बांधारे 

इत्यादीसाठी काम केले. अपांग, अनाथ, गरीब, ब्रनराधार वृद्ाांसाठी वसब्रतगृिे, बोब्रडंग िाऊसेस सुरू करण्यात आली. 

कामावर गेलेल्या जनतेच्या मुलाांची काळजी घेण्यासाठी बालवाडी सुरू करण्यात आली. गुराांसाठी लष्करी छावण्या 

सुरू झाल्या. 

• ब) असृ्पश्यता ब्रनमूखलन - त्याांचा असा ब्रवश्वास िोता की असृ्पश्यता िा समाजाचा मोठा अपमान आिे.  

• म्हणून, ते नेिमी म्हणाले की असृ्पश्यता नष्ट करणे आवश्यक आिे. त्यासाठी त्याांनी कायदा केला. 

• त्याांनी सरकारी कायाखलये, शाळा, सावखजब्रनक ब्रठकाणे इत्यादी ांमधे्य असृ्पश्यतेवर बांदी घातली 'मिारवतन' पद्तीवर 

बांदी घातली. असृ्पश्याांना सरकारी कायाखलयात नोकरी देण्यात आली.  

• त्याांनी मागास माणसाला कोल्िापूर नगरपररर्षदेचे अध्यक्ष म्हणून ब्रनवडले, िी बाब अब्रतशय क्ाांब्रतकारी िोती. त्याांच्या 

वाढब्रदवशी त्याांनी रार्ीव जागाांचा जािीरनामा प्रब्रसद् केला.  

• त्यासाठी कायदा केला. राजकीय, सामाब्रजक, आब्रथखक, शैक्षब्रणक के्षत्ासाठी लागू केला. 

लिक्षण  

• शाहू मिाराजाांनी मिात्मा जोब्रतबा फुले याांचे शैक्षब्रणक कायख चालू ठेवले.  

• फुले याांच्या शैक्षब्रणक कायाखचा त्याांच्यावर प्रभाव िोता.  

• त्याांनी आपल्या राज्यात मोफत आब्रण सक्तीचे ब्रशक्षण सुरू केले. त्यासाठी कायदा केला.  

• दुगखम भागात रे्ड्यापाड्यात शाळा सुरू झाल्या.  

• ते त्याांच्या शाळा, वाडे, धमखशाळा, झाडाांर्ाली, चावडी आब्रण पारा भरत असत.  

• त्याांच्या राज्यात त्याांनी ब्रशक्षणावर दरवर्षी सुमारे एक लार् रुपये र्चख केले. सवख जाती -धमांच्या मुलाांसाठी त्याांनी 

वसब्रतगृिे सुरू केली.  

• असे कायख िाती घेणारी कोल्िापूर िी देशातील पब्रिली सांस्थान िोते. 

• ते एक मिान समाजसुधारक िोते.  

• क्ाांब्रतकारक िोते. त्याच्या क्ाांब्रतकारी कायाखने मानवी जीवनाचे सवख के्षत् व्यापले आिेत.  

• त्याांच्या मिान कायाखमुळे मिाराष्टर ाची पुरोगामी प्रब्रतभा उदयास आली.  

• त्याांच्या कामब्रगरी आब्रण व्यस्क्तमत्त्वामुळे डॉ.बाबासािेब आांबेडकर भारावून गेले.  

• बाबासािेबाांच्या अफाि बुस्द्मते्तवर त्याांचा ब्रवश्वास िोता.  

• डॉ.आांबेडकराांच्या नेतृत्वार्ालीच मागासवगीयाांचे तारण िोईल असा त्याांचा ब्रवश्वास िोता.  

• त्याांनी स्स्त्रयाांच्या उद्ारासाठी रू्प कष्ट केले. त्याचे कायख अनेक ब्रपढ्ाांसाठी उत्सािी आब्रण अलौब्रकक आिे. 
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महाराजा सर्ाजीरार् गार्कर्ाड 

• बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड मिाराज िे क्ाांब्रतकारी ब्रवचाराांचे कट्टर समथखक िोते.  

• त्याच्या ब्रवचाराांमुळे आब्रण कृती ांमुळे अनेक असृ्पश्य बडोदा, अिमदाबाद येथे उदरब्रनवाखिासाठी गेले. 

• डॉ बाबासािेबाांनी आांबेडकराांना ब्रशष्यवृत्तीवर ब्रशक्षणासाठी इां ग्लां ड आब्रण अमेररकेत पाठवले आब्रण त्याांना राज्यातील 

उच्च पदावर ब्रनयुक्त केले.  

• असृ्पश्यता ब्रनवारण पररर्षदेच्या नावाने पब्रिली असृ्पश्यता पररर्षद 23 माचख 1918 रोजी मुांबईत भरली. 

• त्याचे अध्यक्ष सयाजीराव गायकवाड िोते.  

• सयाजीराव मिाराजाांनी क्ाांब्रतकारी चळवळीला सतत चालना देण्याचे मोठे काम केले. 

• सयाजीराव गायकवाड याांनी राज्याची स्स्थती सुधारण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबब्रवल्या.  

• न्यायव्यवस्था सुधारली. राज्यभरात सक्तीची प्राथब्रमक ब्रशक्षण योजना सुरू केली.  

• "प्राथब्रमक ब्रशक्षण मोफत आब्रण सक्तीची करणारी बडोदा िी भारतातील पब्रिली सांस्थान आिे."  

• कलाभुवनची स्थापना औद्योब्रगक कला ब्रशक्षणासाठी झाली.  

• त्याांनी 'श्री सयाजी साब्रित्यमाला' आब्रण 'श्री सयाजी बाल ज्ञानमाला' सुरू केली आब्रण उतृ्कष्ट ग्रांथाांचे अनुवाद प्रकाब्रशत 

केले. गावगावने ग्रांथालये सुरू केली. 

• सामाब्रजक के्षत्ात त्याांचे कायख उल्लेर्नीय आिे.  

• बुरर्ा घालण्यावर बांदी, बालब्रववािावर बांदी, सांब्रमश्र ब्रववाि, स्स्त्रयाांचा वारसा, मुली ांच्या ब्रवक्ीवर बांदी, असृ्पश्यता 

प्रब्रतबांध, ब्रवधवा ब्रववाि इत्यादी सुधारणा कायद्याद्वारे केल्या िोत्या.  

६) महर्षी लर्ठ्ठल रामजी लिंदे 

• मिर्षी ब्रवठ्ठल रामजी ब्रशांदे याांचा जन्म 23 एब्रप्रल 1873 रोजी जमस्र्ांडी, कनाखिक येथे झाला. त्याांच्या वब्रडलाांचे नाव 

रामजी आब्रण आईचे नाव यमुनाबाई िोते.  

• मिर्षी ब्रव. रा. ब्रशांदे याांनी  ब्रडपे्रस्ड क्लासेस ब्रमशन सोसायिी ऑफ इांब्रडयाची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1906 रोजी मुांबईत 

केली.  

• त्याच ब्रदवशी एब्रल्फन्स्टन रोड येथे पब्रिली शाळा सुरू झाली.  

• तसेच ठाणे, मालवण, अमरावती, अकोला इत्यादी ब्रठकाणी शाळा आब्रण वसब्रतगृिे सुरू केली. 

• 1912 मधे्य पुण्याच्या फरु्ग्खसन मिाब्रवद्यालयात असृ्पश्य आब्रण िाह्मणाांचे सांयुक्त जेवण आयोब्रजत करण्यात आले 

िोते.  

• 1917 मधे्य मुांबईत डॉ नारायण चांदावरकर याांच्या अध्यक्षतेर्ाली एक जािीर सभा झाली. 

• आांबेडकराांचा सन्मान करावा अशी मागणी त्याांनी केली.  

• त्याांनी राजकीय, सामाब्रजक के्षत्ात आब्रण असृ्पश्याांच्या प्रश्नाांवर जागरूकता ब्रनमाखण करण्याचा प्रयत्न केला. 

• अशाप्रकारे मिर्षी ब्रवठ्ठल रामजी ब्रशांदे याांनी ब्रवसाव्या शतकाच्या पूवाखधाखत अत्यांत भक्ती आब्रण ब्रन:सृ्पिपणे असृ्पश्यता 

ब्रनमूखलन आब्रण त्याच्या सवांगीण मोक्ष आब्रण ब्रवकासासाठी अथक पररश्रम घेतले.  

• मोफत आब्रण सक्तीच्या ब्रशक्षणाच्या गरजेची जाणीव करून देऊन मब्रिलाांमधे्य जनजागृती करण्यात आली.  

• मिर्षी ब्रवठ्ठल रामजी ब्रशांदे याांनी भारतीय स्वातांत्र्य चळवळीत सामाब्रजक सुधारणाांसि भाग घेतला, म्हणून त्याांना 

तुरुां गवास भोगावा लागला.  

• भारतीय समाजातील जाब्रतव्यवस्था िी भारताच्या ब्रवकासासाठी आब्रण एकां दर प्रगतीसाठी मोठा अडथळा आिे िे 

ओळरू्न त्याांनी आयुष्यभर जाब्रतव्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• मिर्षी ब्रवठ्ठल रामजी ब्रशांदे याांचे व्यस्क्तमत्त्व आब्रण कायख बहुआयामी िोते. 2 जानेवारी 1944 रोजी त्याांचे पुण्यात ब्रनधन 

झाले. 

लकसन फागूजी बंदसोडे (बनसोडे) -  

• ब्रकसन बनसोडे याांचा जन्म नागपूर ब्रजल्यात झाला. असृ्पश्याांच्या शैक्षब्रणक आब्रण आब्रथखक प्रगतीसाठी त्याांनी एक 

आदरणीय बेघर समाज स्थापन केला.  

• ब्रकसन फागुजी बनसोडे िे आांबेडकरपूवख दब्रलत चळवळीतील एक पे्ररणादायी व्यस्क्तमत्व िोते.  

• नोकरीच्या सांधी उपलब्ध असतानािी त्याांनी आपल्या कामातून दब्रलताांची व्यथा माांडली.  

• सिकाऱयाांच्या मदतीने त्याांनी 'चोर्ामेळा सुधार मांडळ' आब्रण ग्रांथालय स्थापन केले.  

• असृ्पश्याांना शैक्षब्रणक सांधी उपलब्ध करून ब्रदल्या.  

• सामाब्रजक आब्रण धाब्रमखक जागृतीबरोबरच त्याांनी शैक्षब्रणक ब्रवकासासाठी काम केले. 

• बांदसोडेप्रमाणेच आांबेडकरपूवख चळवळीतील गणेश आकाजी गवई आब्रण कालीचरण नांदा गवळी याांचे कायख 

उल्लेर्नीय आिे. 
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