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महाराजा सयाजीराव गायकवाड हे फक्त आधुदनक भारतातील सगळयात प्ागदतक 
राजे होते असे नाही तर भारतासारखया बहुसाांसककृ दतक िेशाचे ‘बौदधिक नेतकृतव’च ते करत 
होते. धम्व, जात, तत्वज्ान, दशक्षण, िातकृत्व, सांशोधन, शेती, उद्ोग, आरोगय, करीडा, 
सादहतय, सांसककृ ती, लदलत कला, प्ाचयदवद्ा, पुरातत्व, आांतरराष्ट्ीय सांबांध, सवातांत्यलढा 
इ. मानवी समाजाचया सव्व अांगाांना कवेत घेणाऱया के्षत्ात तयाांनी दनमा्वण केलेले मानिांड 
आजही भारतासाठी आिश्व आहेत. तयामुळे ते आधुदनक भारताचे दनमा्वते आदण महणूनच 
खरेखुरे ‘महानायक’ सधुिा आहेत. 

महापुरुषाांचे दचांतन हे फक्त इदतहासाचया सवपनरांजनासाठी दकां वा इदतहासाचा पोकळ 
अदभमान बाळगणयासाठी करायचे नसते. आपलया समकालीन जगणयातील समसयाांची 
उत्तरे शोधणयासाठी, आपला जीवनसांघष्व सकारातमक करणयासाठीसधुिा या महापुरुषाांचे 
पुनवा्वचन आवशयक असते. इदतहास दजतका वसतुदनष्ठपणे आपण वत्वमानाशी जोडू 
दततका आपलया समाजाचा भदवष्यवेध आपलयाला अचूकपणे घेता येईल.

सयाजीरावाांचा ‘उिोउिो’ करणयासाठी सयाजी ज्ानमालेची दनदम्वती केलेली नाही. 
आजचया आपलया धादम्वक आदण जातीय सांघषा्ववर, शेती-उद्ोगातील सांकटाांवर मात 
करणयासाठी तसेच समाज महणून आपलयातील ‘दवसांवाि’ कमी करून ‘ससुांवाि’ 
वाढवणयाचया वयापक भूदमकेतून ही सयाजी ज्ानमाला आकाराला आली. या दनदमत्ताने 
आपला तुटलेला इदतहास ‘जोडून’ वाचणयाची आदण तयातून सांवािाचे पूल उभारणयाची 
पे्रणा सवाांना दमळेल एवढे मात् नककरी.

पदहलया टपपयात साठ ई-बुक झाले आहेत. 

सयाजी ज्ानमाला 
दनदम्वतीमागील भूदमका

lll
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सचिव

महाराजा सयाजीराव गायकवाड 
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दिनेश पाटील 
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सयाजीरावाांनी वयाचया १४ वया वषषी १८७७ मधये अहमिाबाि 
ये्े असपकृशयाांसोबत सहभोजन करून असपकृशयता दनवारणाचया 
काया्वला सरुुवात केली. १८८३ मधये आपलया लक्मीदवलास 
राजवाड्यातील खाजगी खांडोबाचे मांदिर असपकृशयाांसाठी 
खुले केले. १८८४ मधये फुलेंचया बडोिा भेटीत तयाांची 
समाजसधुारणेवरील तीन वयाखयाने सयाजीरावाांनी आयोदजत 
केली होती. या वयाखयानाांचे दवषय अनुकमे ‘िदलतोधिार’, 
‘स्तीसवातांत्य’ आदण ‘दहांिुस्ानातील शेतकरी’ असे होते. 
१८८६ मधये राजवाड्यातील असपकृशयाांसाठी वेगळया जेवणाचया 
पांगतीची पधित सयाजीरावाांनी सवत: तया पांगतीत बसनू मोडली. 
२३ जानेवारी १९१० रोजी सयाजीरावाांनी बडोद्ातील सव्व 
असपकृशय दवद्ारयाांना राजवाड्यात मोठी मेजवानी दिली.

१९०६ ते १९१० अशी ४ वषषे सयाजीरावाांनी दिलेलया 
दशष्यवकृत्तीचया जोरावर श्ीधर वयांकटेश केतकर याांनी सािर 
केलेलया ‘ि दहसट्ी ऑफ कासट इन इांदडया’ या प्बांधाला 
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अमेररकेतील कोनषेल दवद्ापीठाने १९११ मधये पीएच.डी. पिवी 
प्िान केली. सांपूण्व जगातील जातीवरील हा पदहला पीएच.
डी. प्बांध होता. ‘जात महणजे बांदिसत वग्व’ ही या प्बांधातील 
वयाखया बाबासाहेबाांनी तयाांचया जातदवषयक सांशोधनात 
आधारभूत महणून वापरली होती. २३-२४ माच्व १९१८ रोजी 
दवठ्ठल रामजी दशांिे याांनी मुांबई ये्े भरवलेलया िुसऱया अदखल 
भारतीय असपकृशयता दनवारण पररषिेचे अधयक्ष सयाजीराव होते. 
या पररषिेत माांडणयात आलेलया भारतातील पदहलया असपकृशयता 
दनवारण ठरावावर उपदस्त मानयवराांपैकरी शांभरहून अदधक 
लोकाांनी सह्ा केलया. तयामधये पदहली सही करणारी वयक्तरी 
सयाजीराव गायकवाड होते. तर दटळकदलदखत ‘गीतारहसय’ 
ग्ां्ाची दचदकतसा करताना या ग्ां्ात दटळकाांनी माांडलेली 
जातीदवषयक भूदमका अतयांत मागासलेली असलयाचे मत 
महाराजाांनी सपष्टपणे नोंिवले होते.  

१९२५ मधये सयाजीरावाांनी आपलया लक्मीदवलास 
राजवाड्यात सव्व जातीयाांसाठी सहभोजनाचे आयोजन केले 
होते. तयाचवषषी तयाांनी अमरेली ये्ील साव्वजदनक मांदिर 
असपकृशयाांसाठी खुले केले.  १९३२ मधये सयाजीरावाांनी 
कोणतयाही आांिोलनादशवाय बडोिा सांस्ानातील सव्व 
सरकारी मांदिरे असपकृशयाांसाठी खुली केली. १९३३ मधये दवठ्ठल 
रामजी दशांिे याांनी दलदहलेला ‘भारतीय असपकृशयतेचा प्श्न’ हा 
ग्ां् सयाजीरावाांना अप्वण केला. १९३६ मधये सयाजीरावाांनी 
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राजयकारभाराचया हीरकमहोतसवी प्सांगी असपकृशय उधिारासाठी 
खाजगी फां डातून एक कोटी रुपयाांचा दनधी राखून ठेवला होता. 
आजचया रुपयाचया मूलयात ही रककम १५९ कोटी रु. भरते. 
यावरून दवठ्ठल रामजी दशांिेंनी असपकृशयोधिाराचया कामाबाबत 
फुलयाांना ओलाांडून सयाजीरावाांना पदहला कमाांक का दिला 
होता याचा उलगडा होतो. 

ही प्सतावना बाबासाहेब आदण सयाजीराव हे नाते समजून 
घेणयासाठी जशी आवशयक आहे तयापेक्षाही अदधक महणजे 
असपकृशयता दनमू्वलन हा सयाजीरावाांचया धोरण आदण प्शासनाचा 
कें द्रदबांिू कसा होता हे कळावे महणून केली आहे. कारण १९०९ 
चया सयाजीरावाांचया ‘Depressed Classes’ या काांदतकारक 
दनबांधात सयाजीरावाांनी ‘असपकृशयतायुक्त भारत महणजे राष्ट्ीय 
आतमहतया आहे’ हा दसधिाांत माांडला होता. पिवी दशक्षणापासनू 
ते डॉकटरेटचया प्बांधापयांत सयाजीराव नावाचा ‘वटवकृक्ष’ 
बाबासाहेबाांचया वाळवांटातील सांघषा्वत ‘समतेची सावली’ 
महणून अखांड सा् िेत होता. अदतशय िूरदृष्टीने सयाजीरावाांनी 
बाबासाहेबाांना अमेररकेला पाठवून जादतभेि आदण वांशभेिाचे 
तुलनातमक भान असणारा वैदविक नेता राष्ट्ीय कत्ववय महणून 
घडवला होता. पुढे १९२० मधये या नेतकृतवाची अदधककृ त घोषणा 
राजषषी शाहूांनी ऐदतहादसक माणगाव पररषिेत केली हे आपण 
जाणतोच. सयाजीराव आदण बाबासाहेब याांचयातील नाते 
समजून घेणयाचा प्यतन आपण पुढील टपपयाांचया आधारे करू. 
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भारतातील दशक्षण आदण दशष्यवकृत्ती माफरी 
 बाबासाहेब मॅदट्क झालयानांतर ककृ ष्णाजी अजु्वन 

केळूसकराांनी सी.के.बोले. याांचया हसते तयाांचा सतकार घडवून 
आणला. तयावेळी केळूसकराांनी तयाांचे बुधि चररत् बाबासाहेबाांना 
भेट दिले. या बुधि चररत्ाचया माधयमातूनच बाबासाहेबाांना 
बुधिाचा पदहला पररचय झाला. बाबासाहेब मॅदट्क झाले. 
परांतु तयावेळी तयाांचया वदडलाांची आद ््वक पररदस्ती इतकरी 
हलाखीची होती करी बाबासाहेबाांना पुढील दशक्षण िेणे तयाांना 
शकय नवहते.    याचवषषी िामोिर यांिे याांचयामाफ्व त तयाांनी 
बाबासाहेबाांना सयाजीरावाांकडून दशक्षणासाठी दशष्यवकृत्ती 
दमळवून दिली. १९०८ ते १९१३ या ४ वषाांचया कालावधीत 
मुांबईतील पिवी दशक्षणासाठी बाबासाहेबाांना सयाजीरावाांनी 
िरमहा २५ रु. प्माणे एकूण १,८०० रु. दशष्यवकृती दिली. ही 
दशष्यवकृत्ती माफ करून सयाजीरावाांनी बाबासाहेबाांना उचच 
दशक्षणासाठी अमेररकेत पाठवले.

परिेशी दशक्षण आदण दशष्यवकृत्ती माफरी
बाबासाहेबाांना उचच दशक्षणासाठी अमेररकेलाच पाठवणयाचा 

दनण्वय सयाजीरावाांनी का घेतला? या प्श्नाचे उत्तर बाबासाहेबाांचा 
एक वयक्तरी महणून दवचार केला तर कळणार नाही. पण 
भारतातील सामादजक दवषमतेचे प्तीक महणून बाबासाहेबाांचा 
दवचार केला तर तयातून सयाजीरावाांचया िूरदृष्टीचा प्तयय 
येतो. तया कालखांडात परिेशातील दशक्षणासाठी इांगलांड हा िेश 



भीमराव ते बाबासाहेब : एक ‘काांतीपव्व’  / 10

दनवडला जात होता. जयावेळेला महाराजाांनी बाबासाहेबाांना 
कोणतया दवषयाचा अभयास करावासा वाटतो? हा प्श्न 
दवचारला तयावेळी बाबासाहेबाांनी दिलेलया उत्तराला अनुसरून 
इांगलांडऐवजी अमेररका ही दनवड सयाजीरावाांनी केली. सवत: 
सयाजीरावाांनी बडोद्ातील आद ््वक धोरणे मुखयत: अमेररकन 
आद ््वक दवचाराांना समोर ठेवून आखली होती. वाांदशक सांघष्व 
सरुू असलेली ततकालीन अमेररका वांशदवषयक सांशोधनात 
सवा्वत प्गत मानली जात होती. बाबासाहेबाांनी जातीवरचा 
पदहला शोधदनबांध ‘कासट्स इन इांदडया: िेयर मेकॅदनझम, 
जेदनसीस अँड डेवहलपमेंट’ अमेररकेत कोलांदबया दवद्ापीठात 
दशकत असतानाच (१९१६) सािर केला होता. हा योगायोग 
नवहता तर महाराजाांनी जया उदे्शाने बाबासाहेबाांना अमेररकेला 
पाठवले तया उदे्शाचया दिशेने बाबासाहेबाांनी टाकलेले हे पदहले 
पाऊल होते. 

एक दवद्ान समाजसधुारक घडवणयाचा अांतस् हेतू ठेवूनच 
सयाजीरावाांनी बाबासाहेबाांना दशष्यवकृती दिली होती. या सांिभा्वत 
अदवनाश डोळस महणतात, “खरां महणजे या काळात जगात इांगलांड 
व तयातही लांडनमधील दवद्ापीठ हे जगावर बौदधिक के्षत्ात राजय 
करत होती. ऑकसफड्व, कें दरिज याांचा शैक्षदणक के्षत्ात िबिबा 
होता. जगाचे बौदधिक कें द्र महणून ओळखले जात होते. असे 
असताना सयाजीराव गायकवाड महाराजाांनी डॉ. बाबासाहेब 
आबेडकराांची इांगलांडऐवजी अमेररकेची का दनवड केली ही 
दवचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. भारतातील जादतवयवस्ा, 
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दतचे िुष्पररणाम, तयातून िेशाला आलेले िौब्वलय याचा प्तयय 
बाबासाहेबाांना उत्तरोत्तर येत होता. सयाजीराव गायकवाड 
महाराज जगभर िौरे करत होते. जगामधये नवे काय आहे याचा 
तयाांना अखांड शोध सरुू असायचा. बडोिे सांस्ानात तयाांनी हे नवे 
ज्ान, सांस्ा याांना एक जागा करून दिली होती. दवद्ानाांशी तयाांची 
जवळीकता होती. मानववांशशास्त, समाजशास्त या दवषयातील 
अयावत अभयास अमेररकेत वांशवािाचया पावि्वभूमीवर अदधक 
प्गत झाला होता.” 

१९१३ ते १९१६ या कालावधीत कोलांदबया दवद्ापीठातून 
तयाांनी एम.ए. आदण पीएच.डी. या पिवया महाराजाांचया 
दशष्यवकृत्तीवर दमळवलया. यानांतर इांगलांडमधये जाऊन 
अ ््वशास्तातील उचच पिवया घेणयाचा मनोिय फेरुिवारी 
१९१६ मधये सयाजीरावाांना पत् दलहून वयक्त केला. परांतु 
बडोद्ाचे दवद्ादधकारी आदण दिवाण याांनी दशष्यवकृत्तीची 
मुित वाढदवणयास दनयमाांचा ताांदत्क आधार घेत नकार दिला. 
यानांतर प्ा. सेलीगमन याांचया दशफारस पत्ासह िुसरे पत् तयाांनी 
महाराजाांना दलदहले. महाराजाांनी सव्व बाबींचा दवचार करून 
दशष्यवकृत्ती एक वषा्वने वाढवली. तयामुळे १९१६ ते १९१७ या 
इांगलांडमधील दशक्षणासाठी सयाजीरावाांची मित झाली. 

जून १९१६ मधये ‘नशॅनल दडदवहडनड ऑफ इांदडया-अ 
दहसटॉरीकल अँड अॅनदॅलदटकल सटडी’ हा पीएच.डी. प्बांध 
बाबासाहेबाांनी कोलांदबया दवद्ापीठाला सािर केला. असपकृशय 
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जातीतील पदहली डॉकटरेट अशा पधितीने सयाजीरावाांचया 
िूरदृष्टीतून साकार झाली. ही भारताचया सामादजक आदण 
साांसककृ दतक इदतहासातील काांदतकारक घटना होती. पुढे आठ 
वषाांनी १९२४ मधये हा प्बांध दवसतकृत सवरूपात ‘दि इवहलॅयुशन 
ऑफ प्ॉदवहनशल फायननॅस इन दरिदटश इांदडया’  या नावाने 
लांडनमधील पी.एस. दकां ग अँड सनस याांनी प्कादशत केला. 
बाबासाहेबाांनी हा ग्ां् श्ीमांत सयाजीराव गायकवाड याांना 
अप्वण करून आपली ककृ तज्ता वयक्त केली.

भारतातील चार वषषे, अमेररकेतील तीन वष्व आदण 
इांगलांडमधील एक वष्व अशी आठ वषषे सयाजीरावाांनी 
दशक्षणासाठी बाबासाहेबाांना एकूण समुारे २५,७४२ रु. दशष्यवकृत्ती 
दिली. आजचया रुपयाचया मूलयात ही रककम ९८ लाख रु.हून 
अदधक भरते. बाबासाहेबाांना आधुदनक दशक्षण िेऊन एक प्कारे 
आधुदनक भारतातील असपकृशयाांचा सववोचच नेताच सयाजीरावाांनी 
द्रषे्टपणाने घडदवला.  बडोिा सरकारचया दशष्यवकृत्ती दनयमाप्माणे 
एका दवद्ारया्वला एकिाच दशष्यवकृत्तीचा लाभ दमळत असे. 
परांतु बाबासाहेबाांना महाराजाांनी दनयम मोडून तीन वेळा 
दशष्यवकृत्ती दिली. महाराजाांनी शेकडो दवद्ारयाांना दशष्यवकृत्ती 
दिलया. परांतु बाबासाहेबाांचा अपवाि वगळता इतर कोणालाही 
िुसऱयाांिा दशष्यवकृत्ती दमळालेली नाही. यावरून बाबासाहेब 
सयाजीरावाांसाठी एक ‘दवशेष’ बाब होते याचा पुरावा दमळतो.
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१९१७ ला सयाजीरावाांनी तयाांची बडोद्ाचया दमदलटरी 
दडपाट्वमेंटमधये नेमणूक केली. वडील आजारी असलयाची तार 
दमळालयाने बाबासाहेब तातडीने मुांबईला परतले. या सांधीचा 
लाभ घेत दशष्यवकृती घेऊनही बाबासाहेबाांनी बडोद्ात काम 
केले नाही महणून तयाांचयावर सांस्ानाने केलेला खच्व तयाांनी परत 
करावा अशी पते् बडोिा प्शासनाकडून आांबेडकराांना वारांवार 
पाठवणयात आली. महाराज दनयम आदण दशसत पाळणयात 
फार आग्ही असत याचा अवाजवी फायिा या प्करणात 
प्शासनाने घेतला असणयाची शकयता अदधक आहे. या सांिभा्वत 
बाबासाहेबाांचे चररत्कार धनांजय करीर महणतात, “मधयांतरी 
बडोिा सरकारचया अदधकाऱयाांनी आांबेडकराांचया दशक्षणासाठी 
झालेला खच्व परत दमळावा महणून आांबेडकराांचया पाठीमागे 
दनषू्ठरपणे तगािा लावला होता. तयाांनी या बाबतीत दसडनहमॅ 
महादवद्ालयाचया प्ाचायाांना दलदहले. मुांबईतील सरकारी 
दशक्षणादधकाऱयाांना कळदवले. ... या सबांध प्करणात एक गोष्ट 
अशी दिसते करी, महाराजाांना या प्करणादवषयी बडोद्ाचया 
दिवाणाांनी बराच काळ अज्ानात ठेवले होते. शेवटी महाराजाांकडे 
हे प्करण गेले. तयाांनी तया प्करणावर असा शेरा मारला करी, ही 
रककम दशक्षणासाठी खच्व झाली आहे. अ्ा्वत वसलुीचा प्श्नच 
उद्भवत नाही. तरीसधुिा बडोद्ाचया सदचवालयातील अरेरावाांनी 
आांबेडकराांचा छळ ्ाांबदवला नाही. ... पुनहा एकिा बडोिे 
नरेशाांकडून ्पपड बसताच हताश होऊन शेवटी मांदत्मांडळाचया 
एका बैठकरीत १९३२ साली तयाांनी हे प्करण एकिाचे दनकालात 
काढले.” 



भीमराव ते बाबासाहेब : एक ‘काांतीपव्व’  / 14

१९३३ मधये पुणयाचया अदहलयाश्म भेटीवेळी केलेलया 
भाषणात बाबासाहेबाांनी बडोिा सोडणयाचया प्सांगावर भाष्य 
करताना सयाजीराव महणतात, “असपकृशयवगषीय पुढारी डॉ. 
आांबेडकर याांना दशक्षणासाठी मीच मित केली व तयाांना 
अमेररकेत उचच दशक्षण माझया खचा्वने दिले, ही गोष्ट खरी आहे. 
दशक्षण घेऊन परत आलयावर तयाांना मी बडोद्ात नोकरीही 
दिली होती. परांतु तयाांना राहावयास घरासांबांधी काही अडचण 
आलयामुळे ते मुांबईस गेले. ते गेलयामुळे तयाांचयावर आमचा रोष न 
होता आमहास एक प्कारे आनांिच झाला. कारण तयाांना दशकवून 
आणणयाचा आमचा मुखय हेतू तयाांनी शहाणे होऊन आपलया 
समाजाचया उधिाराचे काम करावे हाच होता व ते काम तयाांनी 
नेटाने हाती घेतलेले पाहून आमचा हेतू सफल झाला असेच 
आमहास वाटते.” यातून महाराजाांचया दवशाल मानवतावािी 
धोरणाचा पररचय होतो. 

बाबासाहेबाांची बडोद्ातील दनवासाची वयवस्ा
१९३९ मधये बाबासाहेबाांनी दलदहलेलया ‘Waiting For 

Visa’ या आतमपर दनबांधात बडोद्ात तयाांना असपकृशयतेचे 
अनुभव कसे आले याचे दवसतकृत तपशील आले आहेत. यामधये 
ऑदफसमधये दमळणारी वागणूक, राहतया जागेसांिभा्वत आलेलया 
समसया याबाबत मादहती दमळते. ही मादहती वाचलयानांतर 
वाचक सयाजीरावाांना आरोपीचया दपांजऱयात वारांवार उभा 
करताना दिसतात. बडोद्ात पारशी गेसट हाऊसमधये अतयांत 
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वेिनािायी अनुभव वाचून आपण असवस् होतो. परांतु 
महाराजाांनी बाबासाहेबाांचया दनवासासाठी पांदडत आतमाराम 
याांचा पया्वय बाबासाहेबाांना दिला होता. याबाबतचे तपशील 
वरील आतमपर दनबांधात आढळत नाहीत. दवशेष बाब महणजे 
या सांिभा्वत बाबासाहेबाांनी महाराजाांशी काही पत्वयवहार केला 
होता याबाबतचे सांिभ्वही सापडत नाहीत. या पावि्वभूमीवर पुढील 
पत्ाचा दवचार केला असता या सांिभा्वतील महाराजाांची भूदमका 
सपष्टपणे अधोरेदखत होते. 

७ जून १९१८ रोजी बडोद्ाचे ततकालीन दिवाण मनुभाई िेसाई 
याांनी बाबासाहेबाांचया सांिभा्वने सर चांिावरकर याांना पत् दलदहले 
होते. या पत्ात िेसाई दलदहतात, “शेवटचा महत्वाचा मुद्ा एक 
दवशेष केस महणून महाराजसाहेबाांनी भीमराव आांबेडकर याांना 
सरकारी गेसट हाउसमधये राहणयाची परवानगी दिली आहे. 
तसेच भीमराव याांना राहणयासाठी नवे घर बाांधणयाचा पलनॅ 
आदण खचा्वचा अांिाज काढून लवकर काय्ववाहीचे आिेश दिले 
आहेत.” महाराजाांनी बाबासाहेबाांसाठी सवतांत् घर बाांधणयाचा 
दनण्वय घेतला तयावेळी बाबासाहेब हे उचचदशदक्षत िदलत तरुण 
भीमराव होते. १९२७ नांतर ते िदलताांचे नेते बाबासाहेब झाले. या 
पावि्वभूमीवर तर महाराज बाबासाहेबाांबाबत दकती सनमानजनक 
दवचार करत होते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबाांची 
खरी दकां मत ओळखणारा सयाजीरावाांइतका प्ाांजळ प्शासक 
भारताचया इदतहासात आजवर झाला नाही. 
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बाबासाहेबाांना दमळालेलया या जादतवाचक वागणुकरीचा 
पूवा्वध्व महणजे कुणबी-मराठा लेखक ककृ ष्णराव अजु्वन केळूसकर 
याांना बडोद्ात दमळालेली वागणूक होय. केळूसकराांना १८९७ 
मधये उपदनषिाांचे भाषाांतर करणयाचे अधषे काम दिले, तर 
अधषे काम शांकर मोरो रानडे याांना दिले. ही बाब बडोद्ातील 
रिाह्मणाांना अदजबात आवडली नाही. कारण एका शूद्राने 
वेिाांचे भाषाांतर करणे बडोद्ातील रिाह्मणाांना अपमानजनक 
वाटले. तयाांनी केळूसकराांना या कामात प्चांड त्ास दिला. परांतु 
केळूसकराांनी अदतशय दचवटपणे आदण कौशलयाने यावर मात 
केली. राजा मराठा जातीचा असनूही मराठा केळूसकराांना जे्े 
त्ास झाला ते्े असपकृशय जातीचा महणून बाबासाहेबाांना झालेला 
त्ास सवाभादवक होता. यामधये महाराजाांनी जाणीवपूव्वक 
या त्ासाकडे िुल्वक्ष केले असे महणणयाला कोणताही आधार 
सापडत नाही. तसेच या सांिभा्वत बाबासाहेबाांनी महाराजाांशी 
सांवाि केलयाचा सांिभ्व सापडत नाही. तो सांवाि झाला असता 
तर तयाचा सकारातमक पररणाम नककरी झाला असता असे 
महाराजाांचया बाबासाहेबाांबाबतचया एकूण धोरणावरून वाटते.    

दशक्षणावयदतररक्त आद ््वक पाठबळ
१९१७ मधये दशक्षणपूतषीनांतर लांडनहून परतताना बाबासाहेब 

कैसर-इ-दहांि बोटीने पुढे आले. तयाांचा सव्व मौदलक ग्ां्सांग्ह घेऊन 
येणाऱया ्ॉमस कुक अँड कां पनीचया बोटीला टॉपषेडो वािळामुळे 
भूमधय सागरात अपघात झाला. तयामुळे बाबासाहेबाांचया 
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ग्ां्सांग्हाचे नुकसान झाले. महाराजाांना हे कळलयानांतर नुकसान 
भरपाई महणून महाराजाांनी बडोिा सांस्ानाकडून ५०० रुपये मित 
बाबासाहेबाांनी न मागता दिली. आजचया रुपयाचया मूलयात ही 
रककम समुारे १३ लाख रु.हून अदधक भरते. तर नुकसान भरपाई 
महणून कां पनीकडून तयाांना ४०० रुपये दमळाले. दवमा कां पनयाांनी 
दिलेलया नुकसान भरपाईपेक्षा ही रककम जासत होती. महाराजाांचा 
बाबासाहेबाांबद्लचे पे्म आदण आिर वयक्त होतो. 

१९३१ चया गोलमेज पररषिेला उपदस्त डॉ. आांबेडकराांचे 
दवद्त्तापूण्व भाषण आदण िदलत व असपकृशयाांबद्लचे दवचार 
ऐकलयानांतर सयाजीरावाांनी खुश होऊन बाबासाहेबाांना 
लांडनमधील हनॅस दकसेंट हॉटेलमधये पाटषी दिली. या पाटषीत 
भाषण करताना सयाजीरावाांनी बाबासाहेबाांचे कौतुक करताना 
तयाांचया पूवा्वयुष्याचीिेखील उपदस्ताांना मादहती दिली. या 
सांधीचा लाभ उठवत बाबासाहेबाांनी भारतातील आपलया 
असपकृशयता दनमू्वलनाचया काया्वसाठी आद ््वक मित िेणयासांिभा्वत 
छापील दवनांती पत् पाटषीतील सव्व उपदस्ताांना वाटले. यावेळी 
या दवनांतीला मान िेऊन अनेकाांनी िेणगया दिलया. सयाजीरावाांनी 
केलेलया मितीसह (१५० पौंड) एकूण १३३५ पौंडाांची मित 
बाबासाहेबाांना यावेळी दमळाली. आजचया  रुपयाचया मूलयात 
ही रककम ४ कोटी ४४ लाख रु.इतकरी होते. ३ वेळा दशष्यवकृत्ती 
माफरी, ग्ां्ाांची नुकसानभरपाई आदण गोलमेज पररषिेतील 
मित ही रककम एकत् केली असता आजचया रुपयाचया मूलयात 
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५ कोटी ४७ लाख रु. इतकरी भरते. १८८२ पासनू पुढे ५८ वषषे 
बडोिा सांस्ानात असपकृशयोधिारासाठी केलेले काम आदण 
बाबासाहेबाांना केलेली ही आद ््वक मित याचा एकदत्त दवचार 
करता भारतातील असपकृशयोधिाराचया इदतहासात सयाजीरावाांना 
तोड नाही. परांतु िुिदैवाने या इदतहासात सयाजीरावाांचया वाट्याला 
एक ओळ येऊ नये याचयासारखी िुसरी शोकाांदतका नाही.   

वैचाररक पाठबळ
अमेररकेहून परतलेलया बाबासाहेबाांना बडोद्ाचे अ ््वमांत्ी 

करणयाचा महाराजाांचा दवचार होता. परांतु ते शकय झाले नाही. 
अखेर सयाजीरावाांनी बडोद्ाचे कायिे मांडळ असणाऱया धारा 
सभेवर आांबेडकराांची दनयुक्तरी केली. राजा दकतीही पुरोगामी 
असला तरी प्शासनात काम करणारे सव्वच घटक पुरोगामी धोरण 
सवीकारतील असे नाही. महणूनच धारा सभेवर बाबासाहेबाांना 
नेमत असताना महाराजाांनी धारा सभेवरील दनयुक्तरी सांिभा्वतील 
दनयमात सधुारणा करून दवशेष दनवडणूक कायिा केला. या 
कायद्ानुसार जया सिसयाांची असपकृशय सिसयाांसोबत कायिे 
मांडळात बसणयाची तयारी आहे तयाांनाच धारा सभेची दनवडणूक 
लढवता येणार होती. हा दनण्वय सयाजीरावाांचा असपकृशयता 
दनवारणाचा प्ामादणक आग्ह आदण सवाांना नयाय िेणयासाठीची 
तयाांची धडपड अधोरेदखत करतो. 
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१९३२ मधये गाांधी आदण आांबेडकर याांचयामधये राखीव 
जागाांवरून सांघष्व झाला होता. २२ सपटेंबर १९३२ ला टाटा सनस 
अँड कां पनीचया ए.डी. नौरोजी याांना महातमा गाांधी आदण डॉ. 
आांबेडकर याांचयातील असपकृशयाांचया सवतांत् मतिारसांघाबाबतचया 
वािासांिभा्वत दलदहलेलया पत्ात सयाजीराव महणतात, “तुमची 
तार दमळाली. मला वाटते करी, त्ाकद्त उचच दहांिू तयाांनी 
वागायला हवे, तसे वागत नाहीत. तयाांनी असपकृशयता पूण्वपणे 
िूर केली पादहजे. दहांिुतवामधील िुही टाळायची असेल तर सव्व 
जातीतील लोकाांना समान सांधी द्ायला हवी. डॉ. आांबेडकराांची 
समजूत घालू शकलो नाही, याचा खेि वाटतो. श्ी.गाांधी याांनी 
उपोषणाचा आग्ह धरू नये, तयाांचया तयागामुळे काहीही साधय 
होणार नाही,” या पत्ात तयाांनी नेमकया शबिात या प्श्नावर 
प्काश टाकला आहे. यावरून लोकाांना मित करत असताना 
यामधये तया वयक्तरीचा फक्त वैयदक्तक उतकष्व एवढा सांकुदचत 
दवचार नवहता. तर समाजाचया रचनातमक कलयाणाची दवशाल 
दृष्टी होती हेच दसधि होते.  

बाबासाहेबाांचया जडणघडणीतील ‘बडोिा अधयाया’चे 
योगिान िुिदैवाने आजपयांत अज्ात रादहले. बडोिा महाराष्ट्ाचे 
ऊजा्वकें द्र कसे होते हे समजून घेणयाचया प्वासातील बाबासाहेब 
आांबेडकर हा एक महत्वाचा टपपा आहे. हे वरील सव्व तपदशलाांचा 
एकदत्त दवचार करता सपष्ट होतो. तयामुळेच महाराष्ट्ाचे एक 
महान भूदमपुत् महणून बाबासाहेबाांचा दवचार करत असताना 
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सयाजीराव गायकवाडाांना वगळून पुढे का जाता येत नाही 
याचे नेमके मम्व भारताचे राष्ट्पती रामना् कोदवांि २०१८ 
मधये बडोद्ाचया महाराजा सयाजीराव दवद्ापीठाचया ६६ वया 
पिवीिान समारांभाचे प्मुख पाहुणे महणून केलेलया भाषणात 
सयाजीरावाांबद्ल वयक्त  केलेलया ककृ तज्तेतून सपष्ट होते. या 
भाषणात भारताचे राष्ट्पती कोदवांि महणतात, “Gaekwad III 
had sent B.R. Ambedkar abroad for higher studies 
by providing him a scholarship and later employed 
the Dalit icon in his darbar. If Gaekwad III had 
not helped Ambedkar, he couldn’t have achieved 
whatever he achieved in his life.”  

सयाजीराव, आांबेडकर आदण बौधि धम्व 
१९०६ मधये बाबासाहेबाांना दशष्यवकृत्तीसाठी केळूसकर गुरुजी 

यांिेंमाफ्व तच सयाजीरावाांकडे घेऊन गेले. केळूसकराांचे फक्त 
मराठीतीलच नाही तर कोणतयाही भारतीय भाषेतील पदहले 
बुधि चररत् १८९८ मधये प्कादशत झाले. या बुधि चररत्ामुळेच 
बाबासाहेबाांना बुधिाचा पररचय झाला. या ग्ां्ाचे बाबासाहेबाांचया 
वैचाररक जीवनातील आदण धमाांतराचया दनण्वयातील स्ान 
दनणा्वयक होते. 

सयाजीरावाांनी १९१० मधये बडोद्ातील जयुदबली बागेत 
बुधिाचा पुतळा जपानहून आणून बसवला होता. दवशेष महणजे 
या पुतळयाचया चबुतऱयावर बुधिाची वचने कोरलेली होती. हा 
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आधुदनक भारतातील बुधिाचा पदहला पुतळा होता.  बाबासाहेबाांचा 
१९१३ पासनू बडोद्ाशी असणारा प्तयक्ष सांपक्व  दवचारात घेता 
केळूसकराांचया बुधि चररत्ाबरोबरच या पुतळयानेसधुिा बुधिाचया 
समतावािाकडे नेणारी पायवाट बाबासाहेबाांचया उमेिीचया 
वयात तयार केली होती. महाराजाांचया अभयासाचया टेबलवर 
बुधिाची मूतषी दवराजमान होती. बडोद्ात बुधि जयांती साजरी केली 
जात होती. बडोद्ाचया सेनट्ल लायरिरीमधये बुधि धमा्ववरील 
जगातील सववोत्तम ग्ां् तयावेळी उपलबध होते. बडोद्ाचया 
प्ाचयदवद्ा सांस्ेने बौधि धमा्वतील मूळ ग्ां् प्कादशत केले होते. 
महाराजाांनी मराठीमधये बौधि धमा्ववरील १७ ग्ां् १९३६ पूवषी 
महणजे बाबासाहेबाांचया धमाांतराचया दनण्वयापूवषी प्कादशत केले 
होते. 

महाराजाांनी यांिेंना ग्ां् प्काशनात बौधि धमा्ववरील मराठी 
ग्ां्ाांना अग्कम िेणयाची सचूना केली होती. पीपलस एजयुकेशन 
सोसायटीचया ग्ां् खरेिीसाठी बाबासाहेब ग्ां्पालाांना बडोद्ाला 
पाठवत असत असे सांिभ्व सापडतात. १९०८ ते १९११ अशी तीन 
वषषे महाराजाांनी धमा्वनांि कोसांबींना िरमहा ५० रुपयाची दशष्यवकृत्ती 
िेऊन महाराष्ट्ात बौधि धमा्वचा प्सार आदण बौधि धमा्ववरील 
ग्ां्लेखनाचे काम दिले होते. बाबासाहेबाांचया धमाांतराची 
सयाजीरावाांनी केलेली ही पूव्वतयारी महणजे सयाजीराव आदण 
बाबासाहेब याांचयातील बौदधिक ऋणानुबांधाचा भककम पुरावा 
आहे. 
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बौधि धमा्वतील तांत् सांप्िायावरील अदधकारी पांदडत महणून 
जगदवखयात असणारे दबनोयतोष भट्ाचाय्व  सरुुवातीला 
प्ाचयदवद्ा सांस्ेचया गायकवाड ओररएांटल दसररजचे सांपािक 
व नांतर प्ाचयदवद्ा सांस्ेचे सांचालक एकूण २९ वषषे बडोद्ात 
काय्वरत होते. मूळचे बांगालचे असणारे भट्ाचाय्व ‘बडोद्ाचे 
भट्ाचाय्व’ महणून जगभर ओळखले जात होते. रिाह्मणी, जैन 
आदण बौधि  या दतनही धमाांचया तुलनातमक अभयासातून तयाांनी 
बौधि धमा्वतील तांत् सांप्िायाचे अननय महत्व उजेडात आणले. 
मधययुगीन दहांिू परांपरेतील शक्तरी िेवता आदण महायान पां्ातील 
प्ाज् (Prajna) या िेवताांमधील सामय िाखवून िेत भट्ाचायाांनी 
बौधि धमा्वचया बुधिोत्तर तत्वज्ानाचे महत्व अधोरेदखत केले. 

बडोद्ातील प्ागदतक कायिे आदण भारतीय राजयघटना 
१९१५ मधये सयाजीरावाांनी पुरोदहताांचया धादम्वक मनमानीला 

चाप लावणारा ‘दहांिू पुरोदहत कायिा’ बडोद्ात लागू केला. 
या कायद्ाचा हेतू पौरोदहतयाचे आदण धम्वशास्ताचे शास्तोक्त 
आदण अद्यावत ज्ान असणाऱया लोकाांडूनच हे दवधी वहावेत, 
लोकाांचया आद ््वक आदण धादम्वक दपळवणुकरीला दनबांध बसावेत 
हा होता. जगाचया आजवरचया इदतहासातील अशा प्कारचा 
हा एकमेव कायिा आहे. या कायद्ानुसार दहांिू पुरोदहत परीक्षा, 
यादज्क दवषयातील दकां वा श्ावण मास िदक्षणा परीक्षा यापैकरी 
कोणतयाही परीके्षत पास झालयास दकां वा सांस्ानाकडून दवशेष 
बाब महणून मानयता दिलेलया वयक्तरीस सांस्ानाकडून परवाना 
दमळालयावरच पौरोदहतयाचा अदधकार प्ाप्त होत होता.
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 दहांिू धमा्वतील सव्व जातीचया लोकाांना पुरोदहत होणयाचा 
अदधकार िेताना दवधीतील मांत्ाांचे अ ््व यजमानाला तयाचया 
मातकृभाषेत समजून साांगणयाचे बांधन या कायद्ाद्ारे घालणयात 
आले. परीक्षा पास होऊन परवाना घेतलयादशवाय पौरोदहतय 
केलयास दकां वा दवधींचा अ ््व मातकृभाषेत न साांदगतलयास २५ 
रुपये िांडाची तरतूि केली होती. दहांिू पुरोदहत कायिा हा एक 
प्कारे असपकृशयाांना धादम्वक सवातांत्य, धादम्वक सत्ता आदण धादम्वक 
समानता िेणारा आधुदनक भारतातील सवा्वत काांदतकारक 
काय्वकम होता. िुिदैवाने बाबासाहेब वगळता आजअखेर या 
कायद्ाचा उललेख एकाही दवद्ानाने धम्वचचषेत केलयाचा पुरावा 
सापडत नाही.    

१९३६ मधये आपलया ‘Annihilation Of Caste’ जगप्दसधि 
छापील भाषणाचया २४ वया भागात धम्वसधुारणेचा काय्वकम 
िेताना बाबासाहेबाांनी २१ वषषे आधी बडोद्ात अमलात आलेलया 
पुरोदहत कायद्ातील कलमाांचा जसाचया तसा उपयोग केला. 
यातच सयाजीरावाांचया पुरोदहत कायद्ाचे काांदतकारकतव ‘िडले’ 
आहे. बाबासाहेबाांसारखा जागदतक करीतषीचा पांदडत महाराजा 
सयाजीरावाांचया कायद्ाचा आपलया सवा्वत महत्वाचया माांडणीत 
जेवहा आधार घेतो तेवहा सयाजीरावाांचया प्ागदतक धम्वदचांतनाचे 
कालातीत सवरूप अधोरेदखत होते. तसेच सयाजीरावाांना वारांवार 
दवनांती करून १९३३ मधये िुसऱया जागदतक सव्वधम्व पररषिेचे 
अधयक्षपि सनमानाने का दिले गेले याचे उत्तर दमळते.
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सयाजीरावाांनी १९०५ मधये बडोद्ात लागू केलेलया दहांिू 
कोड दबलाचे दववाह, ित्तक, पालक आदण मुले, वारसा हकक, 
कौटुांदबक सांबांध, कौटुांदबक सांपत्ती असे एकूण ६ घटक होते. 
बडोद्ाचा दहांिू पुरोदहत कायिा २२ मे १९१३ मधये जनतेचया 
सचूनाांसाठी प्दसधि करणयात आला. लोकाांनी सचुवलेलया सचूना 
दवचारात घेऊन िोन वेळा हा कायिा िुरुसत करून ३० दडसेंबर 
१९१५ पासनू तो बडोिा दजलह्ात  लागू झाला. पुढे  १९३३ ला 
तो सांपूण्व बडोिा सांस्ानात लागू झाला. बाबासाहेबाांनी जया 
दहांिू कोड दबलासाठी मांदत्पिाचा राजीनामा दिला तयाची ही 
पायाभरणी होती. 

अजून एक नवा सांिभ्व या दृष्टीने दचांतनीय आहे. १९४० मधये 
भारतात पदहलयाांिाच बी.एन.राव याांचया नेतकृतवाखाली नेमलेलया 
दहांिू कोड दबल सदमती ही दहांिू कोड दबलाचा आरांभदबांिू होता. 
या सदमतीचे एक प्मुख सिसय वही.वही.जोशी होते जयाांनी सांसककृ त 
धम्वसांदहतेतील दहांिू कायद्ाांचा इांग्जी मसिुा तयार केला. दहांिू 
कोड दबलाला जोशींचे सवा्वदधक योगिान असलयाचे बी.एन.राव 
याांनी या सदमतीचया अहवालात महटले आहे. दवशेष महणजे वही.
वही. जोशी हे बडोिा सांस्ानचया उचच नयायालयाचे नयायाधीश 
होते. जया दहांिू कोड दबलासाठी १९५१ ला बाबासाहेबाांनी 
आपलया कायिे मांदत्पिाचा राजीनामा दिला तया दहांिू कोड 
दबलाची अांमलबजावणी सयाजीराव महाराजाांनी १९०५ लाच 
महणजे याअगोिर ४५ वषषे सरुू केली होती. महाराजाांचया 
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काांदतकारक कायद्ाांबाबत बाबासाहेब दलदहतात, “बडोिे 
सांस्ानात सामादजक सधुारणाांदवषयी जे कायिे करणयात आले 
ते युरोप व अमेररकेतील कोणतयाही सधुारलेलया राष्ट्ाचया ति् 
दवषयक कायद्ापेक्षा पुढारलेले आहेत.” जगभरातील प्गत 
राजयघटनाांबरोबर सयाजीरावाांचया या कायद्ाांनी भारतीय 
राजयघटनेला नककरीच ऊजा्व  पुरवली. महणूनच या दृष्टीनेही 
सयाजीरावाांचा आिश्व बाबासाहेबाांसमोर होता असे महणायला 
सांधी आहे.

१९३९ मधये सयाजीरावाांचया दनधनानांतर ‘जनता’मधये 
दलदहलेलया मकृतयुलेखात बाबासाहेबाांनी तयाांचया वैयदक्तक 
जीवनात आदण असपकृशयोधिाराचया कामात महाराजाांचे असणारे 
काांदतकारक योगिान सपष्टपणे नोंिवून ठेवले आहे. बाबासाहेब 
दलदहतात, “श्ी. सयाजीराव महाराजाांचे दनधन ही माझी वैयदक्तक 
फार मोठी हानी झाली आहे. तयाांचे उपकार मी केवहाही दवसरणार 
नाही. मला तयाांनी जे दशक्षण दिले तयामुळे आजची योगयता मला 
प्ाप्त झाली. असपकृशय जातीवर तयाांचे फार मोठे उपकार झाले 
आहेत. तयाांचाइतके असपकृशय जातीसाठी िुसऱया कोणीही काय्व 
केले नाही. ... तयाांनी सव्व सामादजक घाणेरड्या चालींचा अभयास 
करून तयातील िोष काढून टाकणयात पुढाकार घेतला. सवत:चया 
प्जेचया कलयाणासाठी इतके सतत प्यतन िुसऱया कोणतयाही 
सांस्ादनकाांनी केले नाहीत. ... सयाजीराव महाराजाांचया मकृतयूने 
दहांिुस्ानातील एक फार मोठा मनुष्य नाहीसा झाला व बडोिे 
सांस्ान फार मोठ्या राजयकतया्वला मुकले. महाराष्ट्ातील एक 
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दवभूदत नाहीशी झाली. सामादजक सधुारणाांचा पुढारी नाहीसा 
झाला. असपकृशयाांचा एकमेव कैवारी गेला.” यावर अदधक भाष्य 
करणयाची गरज नाही.  

जीवनाचया शेवटचया टपपयात बाबासाहेबाांनी महातमा 
फुलयाांचे चररत् दलदहणयाचा मनोिय धनांजय करीराांसमोर 
वयक्त केला होता आदण प्ककृ तीची दस्ती पाहता माझयाकडून 
हे काम होणयाची शकयता नाही असेही ते करीराांना महणाले 
होते. भारताला अज्ात असणारी आणखी एक बाब महणजे 
बाबासाहेबाांना सयाजीरावाांचे चररत् दलहायचे होते. या सांिभा्वत 
महाराजाांचया दनधनानांतर महाराजाांचे नातू आदण बडोद्ाचे 
उत्तरादधकारी प्तापदसांह महाराजाांना १० ऑकटोबर १९५० रोजी 
बाबासाहेबाांनी पत् दलदहले. या पत्ात तयाांनी महाराजाांचे चररत् 
दलदहणयाची इचछा वयक्त केली होती.यावरून बाबासाहेबाांचया 
वैयदक्तक आदण सामादजक जीवनात महातमा फुलयाांनांतरचे स्ान 
सयाजीरावाांचे होते ही बाब अधोरेदखत होते. महणूनच ‘भीमराव 
ते डॉ. आांबेडकर’ या काांतीपवा्वचा इदतहास महाराजा सयाजीराव 
गायकवाड याांना वगळून दलदहता येणार नाही. नवया दपढीतील 
पुरोगामी सांशोधकाांनी या दृष्टीने माग्वकमण केले तर सव्व जातींना 
जोडणारा पुरोगामी इदतहास भककमपणे पुढे येईल. पररणामी 
महाराष्ट् खऱया अ्ा्वने ‘पुरोगामी समाजरचनेची प्योगशाळा’ 
महणून सांपूण्व िेशाला माग्विश्वक ठरेल. 

lll
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१) दशवसकृष्टीचे दनमा्वते - सागर मोदहते
२) ककृ तीशील सतयशोधक - दिनेश पाटील
३) राजषषी शाहू - दिनेश पाटील
४) एक ‘काांतीपव्व’ - आांबेडकर  
     - दिनेश पाटील
५) िानशूर महाराजा सयाजीराव 
      - डॉ. राजेंद्र मगर

६) िामोिर सावळाराम यांिे - राजश्ी किम
७) खासेराव जाधव - दशवानी घोंगडे
८) ककृ ष्णराव अजु्वन केळूसकर  
     - सरुक्षा घोंगडे
९) सादवत्ीबाई फुले - दशवानी घोंगडे
१०) दवठ्ठल रामजी दशांिे - पवन साठे
११) गांगारामभाऊ महसके  - दिनेश पाटील
१२) ररयासतकार गो. स. सरिेसाई    
      - दिनेश पाटील
१३) योगी अरदवांि घोष - डॉ. राजेंद्र मगर
१४) महाराणी दचमणाबाई सयाजीराव  
       गायकवाड - सरुक्षा घोंगडे
१५) कम्ववीर भाऊराव पाटील  
       - दशवानी घोंगडे
१६) बडोद्ातील वेिोक्त - राजश्ी किम
१७) धम्व खाते - सरुक्षा घोंगडे
१८) दहांिू पुरोदहत कायिा - िेवित्त किम
१९) तुलनातमक धम्वदचांतक - िेवित्त किम
२०) जातदवषयक दचांतन - सरुक्षा घोंगडे
२१) इांदिराराजेंचा काांदतकारक दववाह   
       - िेवित्त किम

२२) दहांिू कोड दबल - िेवित्त किम
२३) िुसरी जागदतक सव्वधम्व पररषि  
       - डॉ. राजेंद्र मगर
२४) सक्तरीचा प्ा्दमक दशक्षण कायिा   
       - राजश्ी किम
२५) स्तीदवषयक काय्व - दशवानी घोंगडे
२६) मराठी भाषा, सादहतय व सांसककृ ती  
       - दनलोफर मुजावर
२७) सांसककृ त दशक्षण - दनलोफर मुजावर
२८) धमा्वनांि कोसांबी - दनलोफर मुजावर
२९) बौधि धम्व - सौरभ गायकवाड
३०) मराठी पत्करीता - सौरभ गायकवाड
३१) नानासाहेब दशांिे - िेवित्त किम
३२) महातमा गाांधी - दिनेश पाटील
३३) श्ीधर वयांकटेश केतकर    
       - सौरभ गायकवाड
३४) प्ाचयदवद्ा - सौरभ गायकवाड
३५) आरोगय आदण वयायामदवषयक    
       काय्व - दशवानी घोंगडे
३६) अदखल भारतीय मराठा दशक्षण   
       पररषि - सतयनारायण आरडे
३७) भारताचा सवातांत्यलढा  
       - राहुल वणवे
३८) महाराजा सयाजीराव आदण 
      जगप्वास  - दिनेश पाटील
३९) दनवय्वसनी, चाररत्यवान, साव्वभौम  
       राजा - बाबा भाांड
४०) लदलतकला - धारा भाांड मालुांजकर

सयाजी ज्ानमाला नामसचूी 
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४१) राजा रवी वमा्व - धारा भाांड मालुांजकर
४२) बालगांधव्व - धारा भाांड मालुांजकर
४३) िािासाहेब फाळके 
       - धारा भाांड मालुांजकर
४४) बडोद्ातलया वासतू  
       - धारा भाांड मालुांजकर
४५) सांगीत दशक्षण - धारा भाांड मालुांजकर
४६) बडोद्ाचे कलाभवन 
       - सौरभ गायकवाड
४७) बकँ ऑफ बडोिा - िेवित्त किम
४८) िुष्काळ िौऱयाचया नोंिी 
       - दिनेश पाटील
४९) शेतीदवकास - िेवित्त किम
५०) उद्ोग दवकास - सौरभ गायकवाड
५१) सहकार दवकास - राहुल वणवे
५२) जलदनयोजन (जलसांवध्वन) 
       - डॉ. राजेंद्र मगर
५३) पूरदनवारण - डॉ. राजेंद्र मगर
५४) सतयशोधक धामणसकर 
      - सतयनारायण आरडे

बाबा भाांड - ९८८१७४५६०४,  दिनेश पाटील -९६२३८५८१०४,  

डॉ. राजेंद्र मगर -९४२०३७८८५०, धारा भाांड मालुांजकर - ९८८१७४५६०८

 महेश मोधे - ८७८८२०८९९०

आपणास वरील पैकरी काही ई-बुक हवे असलयास सांपक्व  करावा

५५) बडोद्ाचा लक्मीदवलास पलेॅस 
       - पवन साठे
५६) लोकपाळ राजा सयाजीराव : चररत्  
       - बाबा भाांड
५७) यशवांतराव चवहाण - दिनेश पाटील
५८) धम्व दवचार - बाबा भाांड
५९) राजाराम शास्ती भागवत - बाबा भाांड
६०) छत्पती शाहू - बाबा भाांड
६१) महाराजा सयाजीराव  ‘प्जासत्ताक’  
       राजा - अदनल वकटे 
६२) महातमा फुले, मामा परमानांि आदण  
      सायाजीरावाांना पते् - मामा परमानांि 
६३)  बहुजनाांचया दशक्षणासाठी मित 
        - बाबा भाांड
६४)  आरक्षण : सायाजीरावाांचे आदण      
        शाहुांचे - दिनेश पाटील
६५)  िानशूर महाराजा सयाजीराव आदण   
        जमशेटजी टाटा - डॉ. राजेंद्र मगर
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cenejepee meÙeepeerjeJe ØekeâeefMele meeefnlÙe :

r ceneje°^ Meemeve : 25 Keb[eleerue 62 «ebLe = 26642 he=‰s
ceje"er :
l Yee<eCe meb«en : 2 «ebLe  l he$emeb«en : 3 «ebLe
l ieewjJeieeLee : 1 «ebLe  l meÙeepeerjeJe uesKeve : 2 «ebLe 
l megØeMeemeve : 2 «ebLe  l peieØeJeeme : 3 «ebLe
l efMe#eCe megOeejCee : 1 «ebLe  l Dee"JeCeer Je uesKe : 3 «ebLe
l meÙeepeerjeJe Ûeefj$es : 5 «ebLe  l megOeejCee : 10 «ebLe = SketâCe 32 «ebLe
English
l Spechess & Adresses : 2 Books l Letters : 4 Books

l Writings of Sayajirao : 2 Books l Administration : 1 Books

l World Tour Reports : 3 Books l Education Reforms : 3 Books

l Biographies : 5 Books  l Total English Books : 20

efnvoer :
l meÙeepeerjeJe keâe uesKeve : 1  l mJeleb$Ùe Ùegæ kesâ meceLe&keâ : 1
l meÙeepeerjeJe peerJeveer : 2  l Yee<eCe meb«en : 2 
l he$e meb«en : 3   l ieewjJeieeLee : 1 =  10 «ebLe
meeefnlÙe mebmke=âleer ceb[U DeeefCe Dekeâeoceer :  5 «ebLe
l cenejepee meÙeepeerjeJe š^mš :    30 «ebLe
l meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue. Deewjbieeyeeo
   keâLee, keâeobyejer, Ûeefj$Ùe, Fefleneme, yeesOekeâLee, efkeâMeesj keâeobyejer, hegâues, Deebyes[keâj, 
   efueefKele - mebheeefole     13 «ebLe

l ceneje°^ Meemeve ØekeâeefMele «ebLe MeemekeâerÙe «ebLe ieej DeeefCe DeefOeke=âle efJe›esâles meekesâle ØekeâeMeve 
ÙeebÛeskeâ[s GheueyOe.
l meÙeepeerjeJe š^mš, Meemeve Je meekesâle ØekeâeMeveeÛeer cenejepee meÙeepeerjeJeebÛeer Jejerue «ebLe 
GheueyOe :

meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue.,115 cenelcee ieebOeerveiej, Deewjbieeyeeo 431005
cees. : 9881745605, 9881745604

lll
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