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RESEARCH PAPER
जुलमी रझाकारी राजवटी तवरुद्ध सामन्य जनतेने केलेला हा उठाव होता. मराठवाड्यातील तरूणां नी
वैचाररक जागृती करण्यासाठी खेडोपाडी तनजामाच्या तवरुद्ध पिके वाटली. जनतेला स्वातभमानाचे धडे
स्वामीं रामानंद ततथा यां च्या नेतृत्वाखाली तदले, भारतीय स्वातंत्र्यनंतर है दराबाद संस्थान भारतात तवलीन व्हावे
ही येतथल जनतेची मागणी होती. माि तनजामाच्या महत्वकां क्षी धोरनामुळे है दराबाद संस्थानाचे भारतीय
संघराज्यात तवलीनीकरण झाले नाही, आपल्या संस्थानाला स्वतंि दजाा तमळावा या उद्दे शाने तनजामाच्या
सेनापती ने रझाकारी संघटनेला हाताशी धरून मराठवाड्यातील जनतेवर अन्याय अत्याचार करून दहशत
तनमाा ण करून सामान्य जनतेवर जुलूम करण्यासाठी इ. स. 1938 बहादू र यारगंजने है दराबाद येथे रझाकार
नावाची संघटना स्थापन केली. १ . यानंतर कासीम रझवी हा या संघटनेचा प्रमुख झाला त्याच्या कायाकाळात
मराठवाड्यातील जनतेवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले. तहं दू ची घरे लुटणे , स्त्रीवर अत्याचार करणे,
जनतेच्या मालमत्ता लुटणे , प्रततकार करणाऱ्याला मारणे हे रझाकार चे सरसापणे चालू होते . या तवरोधात
स्वामी रामानंद तीथा यां च्या नेतृत्वाखाली गोतवंदभाई श्रॉफ तवजेंद्र काबरा, आकृ वाघमारे , भाऊसाहे ब
वैशंपायन, बाबासाहे ब परां जपे , तवनायक चारठणकर, मातणकचंद पहाडे , दगडाबाई शेळके, कातशनाथ
कुलकणी, बाबुराव काळे यां नी तरुणां ना संघटीत करण्याचे काम केले .
औरं गाबाद तजल्ह्यात गोतवंदभाई श्रॉफ यां च्या नेतृत्वाखाली बाबुराव काळे मराठवाड्यात युवा तकंगमेकर
म्हणून खेड्या पाड्यात पररतचत होते . बाबुराव काळे यां नी येथील जनतेला स्वातभमानाचे धडे दे ऊन स्वतंि
संग्रामात तरुणां ची फळी उभी केली. तनझामनी केलेल्या अत्याचाराच्या तवरोधात सवा लोकां नी एक संघ
झाल्यातशवाय आपल्याला स्वतंिय तमळणार नाही. त्या साठी है दराबाद मुक्तीसंग्राम आं दोलनात महत्त्वाची
भूतमका बजावलेल्या

वंदेमातरम या चळवळीत 1938 पासून ते तरुणां ना संघटीत करण्याचे काम केले .
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अतजंठा पररसरातील सोयगाव, तसल्लोड, बनोटी, फदाा पुर, पानवळद पलोद, धोिा या गावातील आपल्या
सहकाऱ्यां ना सोबत घेऊन तनझाम राजवटी तवरुद्ध काम केले, पानवळद च्या तभकाजी पाटील यां च्या सोबत
भूतमगत सैतनकां ना अन्नधान्य पूरतवणे सैतनकां ना आश्रय दे णे, त्याना हत्यारे , रसद पोहोचतवणे हे काम बाबुराव
काळे करीत होते. या कामात त्यां ना दादा पाटील, चंद्रगुप्त चौधरी, आण्णासाहे ब चौबे, पलोदगावं चे गंगाराम
मानकर, गोतवंद चौबे, जयवंतराव दौड ,धोत्र्याचे गुलाबतशंगं ,नवलतशंग, बाजीराव पाटील, लक्ष्मी नारायण
जैसवॉल व दादासाहे ब गणोरकर या युवा सैतनकां ची साथ तमळाली. है दराबाद मुक्तीसंग्राम चळवळी मध्ये
हे अहोराि पररश्रम घेत सामान्य माणसाला रझाकारी सैन्यात तवरुद्ध गावोगावी एकि करीत गावठी हात
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बॉम्ब चालतवणे , मुक्तीसंग्रामातील सैतनकां ना बंदुकी चालतवण्यासाठी तशक्षण दे त. 3 तनझामाच्या तवरोधात
गुप्तपिके वाटणे तनषध पिके वतामानपि गावोगावी सायकलवर तफरून वाटप करीत असताना तनजामाच्या
सैन्यानी बाबुराव काळे याना पकडले व औरं गाबाद येथील हसूाल जेलमध्ये राजतकय कैदी म्हणून ठे वले होते .
हसूाल येथील जेल फोडून बाबुराव काळे आपल्या सहकायाा सह

तशताफीने बाहे र पडले '. पुढे त्यां नी

है दराबाद स्टे ट कााँ ग्रेस मध्ये तसेच आया समाज चवळीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात मोठं संघटन उभं
केलं .4
बाबुराव काळे मराठवाड्यातील तरूणाला संघटीत करून है दराबाद स्टे ट कााँ ग्रेस च्या पररषद घेण्यासाठी ते
काया करीत या कामात त्याचा उद्धवराव पाटील, आनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे , कातशनाथ जाधव,
व्यंकटराव जाधव, जनाधान मामा, सूयाभान पवार, जनाधान होतीकर, जीवनराव बोधनकर,
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अशा अनेक

स्वातंत्र्यसैतनकाशी त्याचा संबंध आला. भारतीय संघराज्यात तनजाम आपलं संस्थान तवलीन करीत नाही हे
पाहून दे शाचे गृहमंिी सरदारवल्लभभाई पटे ल यां च्या नेतृत्वाखाली पोलीस ऍक्शन सुरू झाली. भारतीय
फौजा है दराबाद संस्थान च्या चारही बाजूने घुसतवल्या. 13 मतहन्याच्या लढाया नंतर 13 सप्टेंबर 1948 मध्ये
तनजाम शरण आला व 17 सप्टेंबर 1948 रोजी है दराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाले' 6.
स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यां नी भाग घेतला, ज्याची फारशी नोंद नसलेल्या सवा स्वातंत्र्य सैतनकाच्या जीवनात स्थयाा
प्राप्त करून दे ण्यासाठी बाबुराव काळे यां नी एक उच्चतधकार सतमती स्थापन केली7 ' या सतमतीद्वारे खेड्या
पाड्यातील नोंद नसलेल्या स्वतंिसैतनकां ना सन्मानाणे जगता यावे , म्हणून त्याची स्वातंत्र्यसैतनक म्हणून
शासन दरबारी नोंदणी या सतमतीने केली.बाबुराव काळे यां नी मराठवाड्यातील युवा तकंगमेकर म्हणून वंदे
मातरम चळवळ, है दराबाद स्टे ट कााँ ग्रेस, उच्यातधकार सतमतीच्या माध्यमातून केलेल्या कायाा मुळे त्याचा
तत्कालीन सहकारी है दराबाद मुक्तीसंग्राम लढ्यातील युवा तकंगमेकर '8 म्हणून उल्लेख करीत असत.
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