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गोषवारा:    
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या ां ितकारी जीवनातून नागपूर या पु यभमूीला वगळता येणे कठीण 
आहे तर नागपूर े ातील ऐितहािसक कायातून कामठी े ाला वगळणे कठीण आह.े कामठीचे नाव 
उ चारताच आिण िबडी मजुरां या चळवळीची आठवण काढताच एक िन ावंत िनिभड व िन यी 
यि  आप या डो यासमोर उभी राहते ती हणजे  अॅड. दादासाहेब कंु भारे हे होत. यां या कायाचा 

अमीट असा ठसा िवदभातील न हे तर महारा ातील समाजमनावर उमटला आहे. िबडी मजुरांना 
मजुरांचा दजा देणारा १९६४ चा ‘आय. डी. अॅ ट’, १९६६ चा ‘िबडी िसगार अॅ ट’ िबडीकामगारांना 
िमळणारा भिव य िनवाह िनधी, संसदेतील अनुसू िचत जाती-जमाती फोरमची िनिमती या ऐितहािसक 
घटनांम ये अॅड. दादासाहेब कंु भारे यांच ेमोलाचे योगदान आह.े या कायामुळेच ते िबडी कामगारांचे 

अ णीनेतेठरलेत. अॅड. दादासाहेब कंु भारे यांनी िबडी कामगारांची चळवळ यश वीपणे चालिवली व आंबेडकरी चळवळीत मह वाची भू िमका 
बजावली. 
 
मु य श द- अॅड. दादासाहेब कंुभारे, दी ाभूमी, कामठी, िबडी कामगार, बाब ूहरदास, िबडी मजदू र संघ, अन.ु जाती-जमाती संसदीय फोरम, िबडी 
िसगार अॅ ट 
 
अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे ारंिभक जीवन :        

राजक य, सामािजक, आिथक व धािमक वातं य नाकार यात आले या एका महार कुटुंबात अॅड. दादासाहेब कंुभारे तथा नारायण ह रचरण 
कंु भारे यांचा ज म २३ माच, १९२३ ला नागपूर िज ातील कामठी या गावी झाला. दादासाहेबां या विडलांचे नाव ह रचरण कंुभारे व आईचे 
ल मीबाई हे होते. यां या कुटंुबाची आिथक प रि थती अ यंत दयनीय होती. यांची आई ल मीबाई िहचे िनधन ते लहान असतांनाच झा याने 
यां या विडलांनी आई व वडील अशी दु हेरी भू िमका सांभाळून आप या अप यांचे संगोपन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या न या िवचारांनी 
े रत होणा या व बदलत असले या समाजाची, प रि थतीची जाणीव यां या विडलांना होती यामुळेच आप या मुलांनी भरपूर िशकावे असे यांना 

वाटत होते. 
 दादासाहेब कंुभारे यांचे वग ८ पयतचे िश ण कामठीतील शासक य आय. ई. एम. शाळेत झाले. तर दहावी पयतचे िश ण नागपूर या 
शासक य पटवधन शाळेतून झाले तर यांचे महािव ालयीन िश ण नागपु रातील त कालीन मॉरस व आज या वसंतराव नाईक शासक य कला व 
समाजिव ान सं था नागपूर येथून झाल.े या काळात बाबासाहेब आंबेडकरां या िवचारांचा भाव यां यावर पडू लागला होता. महािव ालयीन 
िश णासाठी चोखामेळा वसितगृहात राहत असतांना यांनी चोखामेळा वसितगृहातील महा मा गांध या स काराचा आिण मानप  भेटीचा काय म 
उधळून लावला होता. तर १९४२ म ये नागपुरात भरले या अ. भा. दिलत प रषदे या िनिम ाने यांनी ‘ दयाचे बोल’ नावाचे एक किवतांचे पु तक 
संपािदत केले होत.े पु ढे यानंी नागपू र या शासक य िवधी महािव ालयात काय ा या अ यासासाठी वेश घेत यानंतर हळूहळू यांचे ल  िबडी 
मजुरांकडे जाऊ लागले, बाब ूहरदास एल. एन. यां यानंतरिबडी मजुरांचा कुणीही वाली राहीला न हता. यामुळे दादासाहेबांनी िबडी मजुरां या ांना 
हात घालायला सु वात केली. यामुळे अ यासाकडे दु ल  झा याने ते दोनदा परी ेत अनु ीण झालेत.शेवटी १९५१ म ये यांनी विकलीची परी ा 
पास केली. 
 
अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे िबडी कामगार चळवळीतील योगदान :      

काय ाचे िश ण घेत असतांनाच दादासाहेब कंु भारे िबडी कामगारां या चळवळीत भाग घेऊ लागले होते. कामठी शहरातील अनेक 
वयोवृ ांनी यांना बाबू हरदास यांचा वारसा पुढे चालवायचाआ ह केला होता. िबडी कामगारसु ा आपले  दादासाहेबांनी सोडवावे अशी िवनंती 
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यांना करीत होते. या सवाचा प रणाम होऊन िबडी कामगारां या ासाठी आपण झटलो पािहजे असे यांना वाटू लागले यासाठीच यांनी मजूर 
काय ाचे िवशेष अ ययन केले. दादासाहेबांनी आप या कायाची िदशा िनि त केली व यांनी कामठी, नागपूर, भंडारा िज हा इथेच न हे तर जबलपूर, 
दु ग, रायपूरपयत दौरे काढून िबडी कामगारां या अ यायाला वाचा फोड याचे काय केल.े िमल मजूर व इतर कामगारांसारख ेकायदे व सवलती िबडी 
मजुरांना िमळवून िद यािशवाय राहणार नाही असे िवचार ते आप या भाषणातून मांडत होते. िबडी कामगारां या चळवळीला कायदेशीर प ा  
हावे हणून मोठ्या य नाने १९३२ म ये बाबू  हरदास एल. एन. यांनी थापन केलेली ‘िबडी मजदू र संघ’ या संघटनेचे पुन जीवन केले व िबडी 

मजदू र संघा या शाखा कामठी, नागपूर, भंडारा, ग िदया, जबलपूर, रायपूर इ यादी मुखिठकाणी थापन के या व िबडी कामगारां या लढ्याला 
सनदशीर व प ा  क न िदले. 
 दादासाहेबांनी िबडी कामगारां या ाका रताआता य  कृती काय मांना सु वात केली. यांनी १९५६ म ये नागपूर या पी. के. 
पोरवाल िबडी फॅ टरीत स या ह केला तररामकृ ण रामनाथ िबडी फॅ टरीत आमरणउपोषणाचालढा िदला. परंत ु या आंदोलनाची दखल िबडी 
कारखा या या मालकांनी व शासनाने घेतली नाही. वाढलेली मजुरी दे यासही मालक तयार न हते यामुळे यां या नेतृ वाखाली िबडी मजुरांनी 
‘जेलभरो आंदोलन’ आरंिभले, हे आंदोलन सतत २ मिहने चालू रािहले. शेवटी सरकारने म य थी केली व ह े आंदोलन संपले. सभा,आंदोलने, 
स या ह, आमरण उपोषण यामुळे मालक वग जुमानत नाही. शासनसु ा गंभीर दखल घेत नाही हणून दादासाहेबांनी सनदशीर व कायदेशीर चळवळ 
उभारण,े मालकां िव  खटले भरणे यावर भर दे यास सु वात केली. दादासाहेबां या िबडी मजुरां या दीघकालीन आंदोलनाचा प रणाम हणजे १९६४ 
म ये िबडी मजुरांना ‘आय. डी. अॅ ट’ ओ ोिगक िववाद काय ाखाली मजुरांचा दजा ा  झाला. दादासाहेब आता महारा  आिण क शासनाकडे 
िबडी मजुरांना पगारी सु ी, वेतनकज देणे, नोटीस देऊन कामांव न कमी करणे इ यादी माग यांसाठी सतत य नशील होते. याचाच प रणाम हणून 
१९६६ म ये ी. डी. संजीव या मजूर मं ी असताना क शासनाने ‘िबडी िसगार अॅ ट’ पास केला. 
 यशवंतराव च हाण मु यमं ी असतांना ग िदयात ी. मनोहरभाई पटेल यां या िबडी कारखा यासमोर १९६७ म ये मोठा स या ह केला 
आिण मु यमं ा या म य थीने सा ािहक सु ी पदरात पाडून घेतली. १९६८ म ये ‘जयभारत सोसायटी’ थापन क न त कालीन महारा ाचे 
मजूरमं ी ना. नािसकराव ितरपुडे यां या म य थीने िबडी कारखानदारांकडून क चा माल घेऊन यांनी मजुरांना िवड्या बांधून दे याचे काम िमळवून 
िदले. १९६८ म येच िबडी िसगार अॅ ट या अंमलबजावणीसाठी यांनी कामठी, तुमसर, ग िदया या मुख िठकाणी खर लढा िदला. १९६८ म येच 
राजल मी चौक ग िदया इथे मोठा स या ह कर यात आला. या सव लढ्याचे ेय दादासाहेबांनाच आहे. यां या या कायामुळेच शासनसु ा आता 
यां या कायाची आिण तावाची िवशेष दखल घेऊ लागले होते एवढेच नाही तर महारा  शासनाने यांची िनयु  ‘ि प  सिमती’ व टँिडंग कमेटी’ 

वर केली. 
 
अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे आंबेडकरी चळवळीतील योगदान :      

महािव ालयीन जीवनाम यचे दादासाहेबांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या िवचारांचा भाव पडला होता. १९४९ म ये यांनी ‘शेड्यु ड 
का ट फेडरेशनचे’ मुखप  हणून ‘िस ाथ’ या िनयतकािलकाचे संपादन केले. पु ढे १९५४ म ये जे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भंडारा 
मतदारसंघाची पोटिनवडणूक राखीव जागेक रता लढिवली ते हा यांचा य  संबंध बाबासाहेबांशी आला. या िनवडणुक त यांनी मोठ्या जोमाने 
बाबासाहेबांचा चार केला. या िनवडणुक त बाबासाहेब जरी िवजयी होऊ शकले नाही तरी कंु भारेयांनी िनवडणूक चारादर यान केले या कायामुळे 
बाबासाहेबांनी यांची शंसा केली होती, आिण यांना आयु या या शेवट या णापयत शोिषत, गरीबव दिलतांची सेवा करावी असा आशीवादही 
बाबासाहेबानंी िदला होता. 
 ६ िडसबर १९५६ ला बाबासाहेबांचे महाप रिनवाण झा यानंतर नागपुरात यां या मृिति यथ मारक बनवावे हणून एक सिमती थापन 
केली गेली होती यात दादासाहेबां चे योगदान मह वाचे आह.े महारा  शासना या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर च र  व साधने काशन सिमतीचे ते 
सद यही होते. १९५८ म ये यांची िनयु  अिखल भारतीय रपि लकन प ाचे सिचव हणून झाली. १९६४ या रपि लकन प ा या बेघरां या भूमी 
आंदोलनात यांनी मह वाची भू िमका वठवली. अॅड. कंु भारे यां याकायाना बघून कमवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी १९६३ म ये यांची िनयु  प. 
पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मारक सिमती नागपूर या काया य पदी केली. दी ाभूमी ही जगातील सम त बौ ांची पावनभूमी या दी ाभूमीवरील 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महािव ालय हे देखील दादासाहेब कंु भारे यां या प र मातून उभे रािहले. यां याच सहकायाने िभ िुनवासही उभे रािहले. 
बाबासाहेबां या ध म ांतीचे लोण सात याने सवदू र पसरत राहन ‘मी सारा भारत बौ मय करीन’ ही बाबासाहेबांनी केलेली ित ा पूण हावी अशी 
यांची तळमळ होती. रपि लकन प  अभंग रािहला पािहजे यासाठी यांनी शेवटपयत य न केले. 

 
अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे रा यसभेतील काय :        

१९७२ म ये दादासाहेबांची िनवड रा यसभेवर झाली. रा यसभेतही यांनी िबडी कामगारां या ावंर आपली भावी भू िमका मांडली. 
१९७२ म येच क शासनाने सरकारी सेवेत पदो नतीम ये जी आर णाची तरतूद केली ती सव िवभागात लागू  कर यासाठी यां चे योगदान मह वाचे 
आहे. दादासाहेब क शासना या‘आर ण ि या वयन उपसिमती’ चे अ य  असतांना यांनी सव सरकारी सं थांम ये आर ण लागू  करयावर भर 



अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे काय आिण कतु व 
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िदला. दादासाहेब म मं ालया या ‘संसदीय स लागार सिमती’ चे मुख सद य होत.े यावेळी यांनी असंघटीत आिण भूिमहीन मजुरां या िवशेषतः 
िबडी मजुरांसाठी कायदे बनिव याम ये मह वाची भू िमका वठिवली. यांनी ामीण भागात अनुसू िचत जाती-जमाती या लोकांवर होणा या अ याय व 
अ याचाराला थांबिव यासाठी संसदेत अनेक उपयु  सूचना क न ‘ ोटे शनऑफ िसिवल राईट अॅ ट’ ला भावशाली बनिव यात मह वाचे काय 
केले. 
 आज संसदेत असले या अन.ु जाती- जमाती संसदीय फोरमचे दादासाहेब सं थापक उपा य  होते. नंतर ते या फोरमचे कायवाह सु ा 
रािहले. यांनी संपूण भारतातील दिलत, आिदवासी कमचा यां या सम या सोडिव यासाठी गैर िमक संघटन हणून ‘क याण महासंघ’ थापन केला. 
यां याच ेरणेन े िद लीत ‘जन सामािजक याय सिमती’ची थापना कर यात आली होती. क  सरकार या ‘रा ीय एका मता कौि सल या’ 

संचालकसिमतीचेही ते सद य होते. आिशया खंडाची चौथी बौ  प रषद जपान या टोिकयो शहरात भरली होती या प रषदेला ते भारत सरकारचे 
ितिनधी हणून उपि थत होते. संसदेमधील यां या पृहनीय कायामुळे स टबर १९७५ म ये लंडन येथे झाले या ६२ या आंतरसंसदीय प रषदेला 

भारत सरकारचे ितिनधी हणून ते गेले होते. अशा कारचा स मान महारा ातील फार कमी सद यांना िमळाला आह.े १९७७म य े नवबौ ांना 
अनुसूिचत जाती जमाती या सवलती िमळा या यासाठी यांनी िद ली येथे उपोषण केले व संपूण देशाचे ल  या ांकडे वेधून घेतले. 
 
अॅड. दादासाहेब कंुभारे यांचे इतर मह वाचे काय :        

िबडी या उ ोग समूहापुरतेच दादासाहेबां चे काय मयािदत न हते तरनागपूर व भंडारा िज ात अनेक िठकाणी खिनज संप ीचे साठे होते. 
ितथेही काम करणारा वग होता यां या ांना दादासाहेब कंु भारे यांनी वाचा फोडली. िमल मजूर आिण कॅ यूअल टेिलफोन कामगार संघटना’, 
‘कोतवाल संघटना’ इ यादी सव संघटनां या कायाला अितशय ेमाने तळमळीने साथ िदली. 

अॅड. दादासाहेब कंु भारे यांनी १९६१ म ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या वािभमानी समाजो ारा या चळवळीतील अमर सेनानी ‘बाब ू
हरदास एल. एन.’ यां या मृिति यथ ‘हरदास ए युकेशन अँड क चरल सोसायटी’ ची िनिमती केली.या सं थे या वतीने दादासाहेबांनी ‘हरदास 

ाथिमक शाळा’ काढली तर या ाथिमक शाळेतूनच पु ढे ‘हरदास हाय कूल’ ची िनिमती केली. दादासाहेबांनी िन: वाथ  भावनेतून नागपूर येथे ‘जनता 
ि ंट ग ेस’ ची िनिमती केली यामुळेच ा. जो े  कवाडे यां या नेतृ वाखाली सा ािहक ‘जयभीम’ प  कािशत होऊ शकले. मराठवाडा िव ापीठ 
नामांतराचा  सुटावा हणून संघषरत चळवळीला दादासाहेबांनी मोठाच आधार िदला. यां या कायाचे मु यांकन या. चं शेखर धमािधकारी यां या 
श दात, “भारतीय मजूर चळवळीचा जे हा के हा इितहास िलिहला जाईल ते हा िबडी मजुरां या े ात ी कंु भारे यांनी केले या बहमोल कायाचा व 
सेवेचा उ लेख के याखेरीज तो इितहास पूण वाला पोचणार नाही.” याव न दादासाहेब कंु भारे यां या महनीय कायाची क पना येते. 
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