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क नड तालु यातील दुल त वातं य सेनानी 
 
 
डॉ. भेल डे जगद श यंकटराव 
इितहास वभाग मुख, िशवाजी कला, वा ण य व व ान महा व ालय, 
क नड, ता. क नड ज. औरंगाबाद. 
 

तावना 
है ाबाद मु  सं ाम हे भारतीय वातं य ल यातील शेवटचे व मह वपूण पव होते. 15 ऑग ट 1947 

रोजी ट शां या जुलमी राजवट तून ट श सा ा यांतगत असलेला भारत वतं  झाला.यावेळ  भारताम ये 
टशरा या यित र  जवळपास साडेपाचशे यावर सं थाने ह  वतं  होती. यापैक  अनेक सं थानांनी 

भारतीय संघरा यात सामील होणे पसंत केल.े हैदराबाद सं थानात 80 ट के जनता ह  हंदू असून येथे 
िनजामाची स ा होती. जुलमी व अ यायी राजवट म ये येथील जनता जीवन जगत होती. टश 
अंमलाखालील भागात वातं यासाठ  सघंष सु  असताना याचे लोन हैदराबाद सं थानातह  आले. िनजामा या 
जुलमी राजवट व  व आप या ह कासाठ  येथील सुिश त त णांनी व वध संघटनां या मा यमातून लढा 
उभारला. िनजाम व कासीम रझवी या रझाकार संघटनेने सनदशीर मागाने होणारे आंदोलन िचरडून 
टाक याबरोबरच रझाकार संघटनेकडून सं थानातील जेवर अन वत छळ केला जात होता. सं थानां या 
वलीनीकरणाचा  या वेळेस िनमाण झाला यावेळेस िनजामाने वतःचे रा य वतं  ठेव याची भूिमका 
घेतली जी ादेिशक य वतं  भारता या णे हताचे न हते. वतं  भारत सरकारने पोलीस कायवाह  
क न िनजामा या जोखडातून सं थानातील जेला मु  केले. त पूव  सं थानाम ये उभारले या वातं य 
चळवळ म ये मराठवा यातील वामी रामानंद तीथ, गो वंदभाई ॉफ, दगंबरराव बंद,ू यामराव बोधनकर 
यासार या असं य जणांनी नेतृ व केले. पोिलस कायवाह  व व वध वचारसरणीतुन दले या ल यामुळे 
िनजामा या जुलमी जोखडातून हैदराबाद सं थान वतं  झाला. 
 हैदराबाद मु सं ामाम ये सं थानातील सवच भागातून िनजामा या वरोधात संघष उभारला होता. 
ारंभी स वनय मागाने चळवळ ला सु वात झाली होती. हैदराबाद माणेच औरंगाबाद हे िनजामा या स ेचे 

मह वाचे क  होते. औरंगाबाद हे राजधानी पासून दूर असलेला भाग अस यामुळे िनजामाने वशेष ल  या 
भागाकडे दलेले होते. मराठवा याम ये िनजामा या व  उभारले या चळवळ चे औरंगाबाद हे मह वाचे क  
होते. व ाथ  चळवळ वंदे मातरम चळवळ यासार या चळवळ  औरंगाबाद येथून स वनय मागाने सु  झा या 
हो या. िनजामा या अिधका यांनी स वनय मागाने सु  झाले या चळवळ  दडपशाह  मागाने दडपून टाक या. 
     क नड हे औरंगाबाद ज ातील मह वाचे ठकाण होते. िनजामकालीन तालु याचे ठकाण असलेले 
क नड हे िनजामा या रा याचे शेवटचे तालु याचे ठकाण होत.े क नड तालु यातील बराच भाग हा टश 
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राजवट त होता. यामुळे िनजामा या राजवट स लागूनच टशांचे रा य होते. क नड तालु यातील िशवना 
नद या एका बाजूची साडेबारा गावे टश अंमलाखाली होती तर िशवना नद या दुस  या बाजूला िनजामाचे 
रा य होते. िनजामा या सं थानातील इतर भागा माणे क नड तालु यातह  िनजामा या अिधका  यांकडून 
अन वत अ याचार होत होते. कािसम रझवी या रझाकार सै याने या प रसरात हैदोस घातला होता. क नड 
येथे राहत असले या चाऊस या िनजामा या अिधका याकडून तालु यातील जेवर अ याय-अ याचार होत 
होता. या अ यायी व अ याचार  राजवट चा क नड तालु यातील जेकडून ितकार केला जात होता. क नड 
तालु यातील िनजामा या वरोधात उभार यात आले या चळवळ चे नेतृ व कमवीर काकासाहेब देशमुख यांनी 
केले. काकासाहेब देशमुखांबरोबर तालु यातील अनेकांनी या चळवळ त मह वपूण भूिमका घेतली होती. 
गावागावातून या चळवळ चे नेतृ व उदयाला आले होते.  

क नड शहराम ये टळक मारका या ठकाणी मराठवाडा मु  सं ामाम ये सहभाग घेतले या 
तालु यातील वातं य सेनानीं या नावाचे मराठवाडा मु  सं ाम दन 17 स टबर 1948 िशलालेख1 उभार यात 
आले आहे. याम ये काकासाहेब देशमुख िम ीलाल पहाडे, नाना मो. पाट ल, कसनिसंग राजपूत, भगवानिसंग 
हजार , भगवंतराव पवार, यादवराव मा. ठोणे, जेबाज खाँ, देवराव वाघ, फक रा सा.ंसुरडकर, भा कर व. ठाकरे, 
नारायण ख. देशमुख, गो वंद देव, क याणमल पाटणी, भा करराव देशमुख, दगडूिसंग घ.राजपूत, बाळासाहेब 
िश.मोरे, दगंबर सां. कुलकण , वसंतराव मा. देशमुख, वसंतराव गो.िनभोनकर, मदनलाल उपा ये या सव 
वातं य सेनानीची नावे दे यात आली आहेत. यािशवाय अनेकांनी या वातं यल यात मह वपूण भूिमका घेऊन 

िनजामा या दडपशाह चा ितकार केला होता. य  सहभाग घेतले या अनेक वातं य सेनानींचा उ लेख तर 
कुठेच िमळत नाह . कांह  वातं य सेनानींचा उ लेख िमळतो परंतु यां या वषयीची स व तर मा हती िमळत 
नाह  असे असले तर  येथील चळवळ चे नेतृ व करणा  या काकासाहेब देशमुखां वषयीची मा हती स व तर 
व पात िमळते. काकासाहेब देशमुखां या कायाचा ठसा आजह  समाजमनावर आहे. यां या जीवन व कायाची 

मा हती “लोकराजा –मराठवाडा मु सं ामातील सश  ांतीचा नेता”2 या ंथा म ये अ युत व.भोसले यांनी 
संकिलत केली आहे. या ंथात यांनी काकासाहेबांना य  व अ य  सहकाय करणा  या क नड 
तालु यातील जवळपास साडेचारशे जणांची नावे गावासह दली आहेत. यािशवाय अनेक अ ात वातं य 
सेनानी असावेत याची नावे कुठेच आढळत नाह त. मु  सं ामानंतर क नड तालु यातील वातं य 
सैिनकां या मुलाखतीसाठ  गौरव सिमतीचे अ य  ी. पं डत ान  शमाजी३ यांनी यां या मुलाखती घेत या 
हो या याम ये बाजीराव तोताराम जाधव, सखाराम सपुडाची ढहाके, बाबू िभका मढेकर, रामभाऊ बाळा 
मोकासे, ठकाजी गोबराजी हरणकाळ- पशोर, तेजराव माधवराव भोसले, िभका संपत भोसले, ध ड बा हारिसंग 
भोसले, जनाबाई पांडुरंग सु ते, कच  रघुनाथ देशमुख-आडगाव, धरमचंद जवारमल जैन-हातनूर, तेजराव 
भोजराज पवार-खातखेडा, हरा रामदास राठोड-भारंबातांडा, वनायक दगडू पवार-धामणी, यादवराव लहण ूतायडे, 
ल मीबाई िभकन तायडे, बाबू ठकाजी आगदाळे, तापिसंग दरबारिसंग राजपूत, व ठल पाट लबा सो ने, 
सीताराम गो वंदा बागुल-नागापूर, गणेशलाल म नुलाल परदेशी-िचंचोली, सांडू सजराव पवार, कसन सदािशव 
केवट-करंजखेडा, रावसाहेब शामराव देशमुख, रावसाहेब जीवन देशमुख-घाटश ा, हाळसूबा बाळा च धे-मोहडा, 
नेमीचंद फुलचंद पाटणी, िम ठू गवनाजी मुळे, पांडुरंग बंडू लोखंडे-वासड , शंकर यंबक हावी-नेवपूर, पुंजाजी 
भागाजी सपकाळ- टाकळ अंतुर, कच बाई नारायण केवट, पचंद मा तर-क नड, म साराम येडू सोळंुके-
िचमणापूर, देवराव पाट ल मनगटे, कच  नारायण मनगटे-वाकोद, शंकर दगडू घुगे, देवराव आ ुबा घुगे, कडूबा 
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पाट लबा घुगे, सांडू रावजी घुगे, कारभार  िमठू घुगे, मालनबाई तुकाराम घुगे, कच  राजाराम घुगे, िलंबाजी 
अ हलाजी घुगे- मेहेगाव, बंडू येडू च हाण- दगाव, यंबक आनंदा काळे, दौलत भाऊराव साळंुखे, ंबक रामराव 
आ े, रामकृ ण ता याराव जाधव-पळसी, शेषराव छगनराव घाडगे-सावखेडा या ५१ जणांची नावे दली आहेत.  

वर ल याद तील बाजीराव जाधव, सखाराम सुपडाजी डहाके राहणार पशोर व नेमीचंद फुलचंद पाटणी 
राहणार वासड  यांची य  भेट घेऊन त कालीन प र थती वषयी व यां या काया वषयीची काह  मा हती 
िमळवलेली आहे. याचबरोबर वातं य सेनानी द. सा. कुलकण  यांची मा हती यां या कुटंुबा या सं ह  
असले या कांह  कागदप ा या मा यमातून िमळवलेली आहे. या या कायाची दखल आज पयत घे यात 
आलेली नाह  अशा या दुल त वातं य सेनानीची व यां या कायाची मा हती यां याशी झाले या 
मुलाखती या मा यमातून जाणून घेऊन या शोध िनबंधा या मा यमातून दे यात आली आहे.  

नेमीचंद फुलचंद पाटणी४ यांचा ज म क नड तालु यातील वासड  येथे इसवी सन 1924 म ये झाला. 
गावाम ये िश ण दे यासाठ  िनजाम सरकारची शाळा होती या शाळेतून उदू  मा यमातून िश ण दले जात 
होते. वतन हे हमारा या माणे िनजामाला अनुकूल अशा कारची ाथना शाळेत हट या जात होती. शाळेत 
िश क हे मु लमच होते अशा या शाळेम ये चौथीपयत िश ण नेमीचंद पाटणी यांनी घेतले आहे. 
 िनजामा या अिधका याकडून धािमक छळ केला जात होता याची मा हती देत असताना नेमीचंद 
पाटणी यांनी एक करण सांिगतले एका अिधका यांने गावातील मं दराम ये घंटा वाजू नये अशा कारचा 
आदेश दला होता. घंटा वाज यामुळे िनजामा या अिधका यांनी मूत वर पाय देऊन घंटा काढून घेतली व 
हंदू ं या भावना दुखाव या या सारखे छळ िनजामा या अिधका  याकडून होत असत. नेमीचंद पाटणी यांचे 
सहकार  ंबक व यशवंता वठोबा या सहका यांना िनजामा या अिधका यांकडून मारहाण झाली होती. 
िनजामा व  सं थानात आयसमाज, क युिन ट पाट , काँ ेस या संघटनांकडून वरोध केला जात होता. 
नेमीचंद फुलचंद पाटणी यांनी इ. स. 1946 ला काँ ेसचे सभासद होऊन स य सहभाग घेतला.  
 दघी बॉडर कॅ पचे मुख िम ीलाल पहाडे यां या ेरणेने यांनी मु सं ाम म ये सहभाग घेतला 
होता. मा णकचंद पहाडे यां या गुलमंड  वर ल सभेम ये यांनी स य सहभाग घेतला होता. िम ीलाल पहाड  
यां या नेतृ वाखाली बॉडर कॅ प उभार यात आला होता याम ये यांनी सहा यक हणून काय केले. दघी 
कॅ पम ये सहा क हणून ते सहभागी झाले होते याची कॅ प मुख िम ीलाल पहाडे यांनी गो वंद भाई ॉफ 
यांना 7 जून 1984 रोजी दले या अहवालात५  यांची न द आहे. या कॅ पम ये नाना पाट ल, दगडू िसंग व 
गुलाबचंद ब सीलाल हे ह  सहभागी झाले होते अशी मा हती पाटणी यांनी दली. 17 ऑग ट 1948 रोजी 
सागग हाण चेक नाका जाळ याम ये यांनी सहभाग न दवला होता याच बरोबर 30 ऑग ट 1948 रोजी 
नागापूरचे पोलीस ठाणे उ व त क न तेथील शासन यव था न  क न गावाम ये वरा याची थापना 
केली. दघी कॅ प बावीस दवस चाल याची मा हतीह  ी. पाटणी यांनी दली. 
 हैदराबाद मु  सं ामाबरोबच ना य पधा, राजक य कायात (शंकरराव च हाण यांचे काय माम ये 
सहभाग), सामा जक  व धािमक काय मांम ये ते सहभाग न दवत असत. महारा  सरकारने यां या कायाची 
वातं यसेनानी हणून न द घेऊन यांना कशा कारे मानधनह  दरमहा द या जात होते.  

वातं य सेनानी: द . सा. कुलकण  बनशे ा हे गावं अहमदनगर या िनझामशाह कडून मुघल व 
मरा यांकडे आ ण पुढे टशांकडे गेले. है ाबाद या िनजामा या सरह ीवर अस यामुळे िनजाम राजवट शी या 
गावाचा संबंध नसला तर  मराठवाडा मु सं ाम चळवळ त या गावाचा व गावातील अनेकांचा सहभाग 
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रा हलेला आहे. याम ये स य सहभाग असलेले द .सा. कुलकण  हे एक वातं य सेनानी होते. क नड 
तालु यातील वातं य सेनानी या याद त द . सा. कुलकण  यांचे नाव आहे. िशवाय मु  सं ाम मारकावरह  
यांचे नाव आहे. वात ् ं  सं ामातील यां या योगदाना ब ल 1988 म ये धानमं ी राजीव गांधी यांनी 
यांना ता प  भेट दले आहे. 
 सन 1961 म ये आयुवद व युनानीचे महारा  बोडाने माणप  दले आहे. वन औषधींनी लोकांचे रोग 
ते दूर कर त अस यामुळे लोक यांना डॉ टर हणून ओळखत असत. क नड प रसराम ये ते िस  डॉ टर 
हणूनच ओळखले जात होते. चंड ितभाश  लाभलेले द .सा. हे सा ह यकह  होते. वता:ची पदरमोड 

क न सायकलव न क नडला येऊन ेसमधून पु तके छापून घेत असत. जानेवार  1968 म ये स कारका य 
नावाचा ंथ यु अशोक ं टग ेस मधून छापून घेतले होते. गु वार पंचपद , ी. मु ानंद नमन स ोक , 
पूणाती भजन शत समे न उ सव रंगार  देवगाव वृतांत दशन, जागृत बालाजी का य वचार दशन, सा ता 
ाम गौरव का यदशन, ी. िगरजा देवी तवन, भजन मृती, ी.गु देव दशन, फूत  गजानन, प नाके र 

वंदन, ल चंड , सह चंड , ी.गोदावर नंदन तो  महा य, बोध पु पमाला, भारत सेवक समाज िशबीर 
दशन इ याद  ंथाची रचना केली. भारत सेवक समाज और् ंगाबाद ज हा संयोजक हणूनह  यांनी काय केले 
आहे.    
 उ कृ  सा ह यरचने मुळे यांना अ.भा. ी. छ पती िशवाजी महाराज सा ह य पधा सिमितने 1979 
म ये िशवजयंती िनिम ाने घेतले या पधत ी िशवाजी महाराज आयावृत या यां या सा ह यकृती ब ल 
श ती प  दले आहे. तर 1980 म ये यांना थम ेणीतील वजयी पधक हणून श ती प क दले 

आहे.  
 वात ् ं य चळवळ तील सहभागा बरोबरच सामा जक, धािमक, सां कृितक आ ण सा ह यक कायातह  
उ लेखनीय काय द .सा. कुलकण  यांनी केलेले काय आजह  ेरणादायी आहे. या काळात सु वधांचा अभाव 
होता अशा थतीत यांनी केलेली समाजसेवा ह  मह वपूण होती. त कालीन समाजाचे िच ण यांनी 
रचले या सा ह यातून होते.   

बाजीराव तोताराम जाधव६ यांचा ज म पशोर येथे साधारणत: १९२०ते १९२५ या दर यान झाला 
असावा. िनजामा या राजवट तील ७ वी पयतचे िश ण झाले होते. मराठा कुटंुबात ज मले या बाजीरावांची 
आिथक प र थती ब  यापैक  होती. गावाम ये सव जाती-धमाचे लोक राहत होती. परंतु मु लम शासक 
अस यामुळे मु लम धम य लोकांना झुकते माप होते. बाजीरावांनी मु लमांचा कधीह  ेष केला नाह , 
वातं या नंतरह  मु लमां वषयी सहानुभूती ठेवली पा हजे असे यांचे वचार होते. अिधका  यांकडून धािमक 

छळ केला जात असला तर  फक र व गर ब मु लमांना सांभाळ याचे काय यांनी केले.  
 दघी बॉडर कॅ प संदभाम ये मा णकचंद पहाडे व िम ीलाल पहाडे या दोघां या कायाचा उ लेख क न 
याच काळात यां या माणे गावातील यापार  मु लमांना हाकलून लाव याचे काय केले होते अशी मा हती 
यांनी दली आहे. ांितवीर काकासाहेबांचे सहकार  हणून यांनी अनेकदा काका साहेबांना मदत के याची 
मा हती सांिगतली. गावांमधील लोहार ह यारे तयार क न देत होता, बाजीराव जाधव यांची आई लोहाराला पैसे 
देत असत. तलवार  बरोबरच का या व गोफणी याचा वापर ह  रजाकार  सै याला मार यासाठ  कर यात येत 
होता अशी मा हती यांनी दली. मुबारक चाऊस जमादार अस याचा उ लेख क न या या कडून जेवर 
अ याचार होत होते असे संिगतले.   
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 मु सं ामानंतर गावाम ये काह  वाद झा यास ते हाच िमटव याचे काय गावातील ित त य  
हणून बाजीराव कर त असत. अशा या वातं यसेनानी ची वतं  भारत सरकारकडून फ  न दणी झाली आहे 

परंतु कस याह  कारची सरकारकडून मदत झालेली नाह . 
सखाराम सुपडुजी डहाके७ यांचा ज म साधारणतः 1920 या सुमारास झालेला असावा.  से फयाबाद 

हणजे पशोर मधीलच एक भाग आहे येथे ते राहत असत. यां या आईचे नाव काळाबाई हौसाजी पाट ल ा 
याच गावातील हो या. गावाम ये शाळा होती, िश णाची सोय होती, परंतु यांचे िश ण झालेले नाह  आिथक 
प र थती हालाखीची होती आ ण कुटंुबाची असलेली जबाबदार  यामुळे यांना िश ण घेता आले नाह  असे 
असले तर  काकासाहेबांचे सहकार  हणून यांनी अनेकदा काकासाहेबांना मदत केली आहे. शहानुर रजाकार 
संदभाम ये काकासाहेबांना यांनी मदत केली होती यां या सोबत काम केले होते अशा कारची आठवण 
यांनी सांिगतली. यावेळेस काळुजी पाट ल मोकाशे हे गावचे पोिलस पाट ल होते तर ता या मामा हे पटवार  
होते असे यांनी सांिगतले.  

 
सारांश  
 है ाबाद मु सं ामाम ये मराठवा यातील इतर भागा माणे क नड तालु यातह  िनजामा या राजवट  
व  वातं याचा लढा उभारला होता. क नड तालु याला लागूनच टश शासनाचा अमल होता. यामुळे 
टश रा यातून िनजाम या वरोधात लढा उभार यात आला होता. िनजाम ह तूनह  मो या माणात 

वातं याचा सं ाम उभार यात आला. क नड तालु याम ये याचे नेतृ व काकासाहेब देशमुखांनी केले. 
वातं यानंतरह  काकासाहेबांनी वधानसभे सद य महणूनह  नेतृ व केले होत.े यां या सोबतच अनेकांनी या 
वातं य सं ामात सहभाग घेतला होता. यापैक  नेिमचंद पाटणी, द.सा. कुलकण , बाजीराव जाधव व 

सखाराम डहाके यां या काया वषयीची मा हती थोड शी िमळते. परंतु  असे अनेकजन होते क  केवळ यांची 
नावेच उपल ध आहेत. यां या वषयीची अिधकची मा हती िमळा यास ख  या अथाने क नड तालु यातील 
वातं य सं ामाची मा हती प  होत.े      
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