
‘यांचा’ दवस कधी ढळणार नाह ; 

वचारांचा मधुघट रता होणार नाह ! 

ा. एन.डी. पाट ल यां या ती ये ठ नेत ेशरद पवार यां या कृत  भावना; 
 

शवाजी व यापीठाचा ' ाचाय आर.के. कणबरकर पुर कार' ा. पाट ल यांना 
दान 

 

 

 

शवाजी व यापीठाचा ' ाचाय आर.के. कणबरकर पुर कार' ये ठ वचारवंत ा. एन.डी. पाट ल यांना दान करताना ये ठ 
नेते खासदार शरद पवार. यासपीठावर (डावीकडून) कुलस चव डॉ. वलास नांदवडकेर, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलगु  डॉ. 

देवानंद शदें, सौ. सरोज (माई) पाट ल, ाचाय बी.ए. खोत. 

 

 

शवाजी व यापीठाचा ' ाचाय आर.के. कणबरकर पुर कार' ये ठ वचारवंत ा. एन.डी. पाट ल यांना दान करताना ये ठ 
नेते खासदार शरद पवार. यासपीठावर (डावीकडून) कुलस चव डॉ. वलास नांदवडकेर, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलगु  डॉ. 

देवानंद शदें, सौ. सरोज (माई) पाट ल, ाचाय बी.ए. खोत. 



 

 

शवाजी व यापीठा या ' ाचाय आर.के. कणबरकर पुर कार' दान समारंभात बोलताना ये ठ नेते खासदार शरद पवार. 
यासपीठावर (डावीकडून) कुलस चव डॉ. वलास नांदवडेकर, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलगु  डॉ. देवानदं शदें, ा. एन.डी. 

पाट ल, सौ. सरोज (माई) पाट ल, ाचाय बी.ए. खोत. 

 

 

शवाजी व यापीठा या कै. शारदाबाई गो वदंराव पवार अ यासना या 'को हापुरातील कतृ ववान ि या' या डॉ. भारती पाट ल 
संपा दत ंथाचे काशन करताना ये ठ नेते शरद पवार व सौ. सरोज (माई) पाट ल. सोबत (डावीकडून) कुलस चव डॉ. 

वलास नांदवडेकर, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, डॉ. भारती पाट ल, कुलगु  डॉ. देवानदं शदें, ा. एन.डी. पाट ल.  

 
 

को हापूर, द. १२ जानेवार : ‘यांचा’ दवस कधी ढळणार नाह , वचारांचा मधुघट कधी रता होणार 
नाह , अशा का यमय श दांत ये ठ नेते व माजी क य मं ी शरद पवार यांनी ये ठ वचारवंत 
ा. एन.डी. पाट ल यां या सपूंण कारक द चा गौरव केला. शवाजी व यापीठाचा ाचाय आर.के 

कणबरकर परु कार आज ये ठ वचारवंत ा. एन.डी. पाट ल यांना ी. पवार यां या ह ते दान 
कर यात आला. यावेळी ते बोलत होते. व यापीठा या लोककला क ात झाले या या 
काय मा या अ य थानी कुलगु  डॉ. देवानंद शदें होते. १ लाख ५१ हजार पये, मृ त च ह, 
मानप , शाल व ीफळ असे पुर काराचे व प आहे. 
ी. पवार यांनी आप या भाषणाम ये ा. पाट ल यां या सम  जीवनसंघषाचा अ यंत ओघव या 

भाषेत आढावा घेतला. यावेळी कवीवय भा.रा. तांबे यां या क वतेचा संदभ देऊन यां या जीवन 
उ द टाचाच तुतीपर वेध घेतला. ते हणाले, शेतकर , क टकर , कामगार आद  वं चत शो षत 
वगा या ह कांसाठ  हयातभर सघंषरत राहणारे ा. पाट ल यांना ह या याच प धतीनं जीवन 
जगले, ह या या नांसाठ  लढले, लढत रा हले. आपल ंसपूंण आयु य श णासाठ , सवसामा य 



माणसा या दःुखावर फंुकर घाल यासाठ , सगंी संघष कर यासाठ  घाल वल . यांची ह  भू मका 
न या पढ साठ  अतीव मागदशक आहे. 

 
उपे तां या यायासाठ  संघष करावयाचा हणूनच सावज नक जीवनात उतरले या ा. पाट ल 
यांनी वधीमंडळात या आप या पदाचा उपयोग सदैव समाजात या शेवट या माणसा या यथा 
मांड यासाठ , सोड व यासाठ  के याचे सांगून ी. पवार पुढे हणाले, वातं यो र काळातील 
सवसामा यां या यथा सोड व यासाठ  काँ ेसची वचारधारा पुरेशी ठरत नस याचे ल ात 
आ यानंतर यातून शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे आद  भतृींनी या वचारांशी फारकत घेऊन 
शेतकर  कामगार प ाची थापना केल . यातून साकारले या दाभाडे बंधातून स ेतील फोलपण 
ल ात आणून दले. या वचारांचे आकषण ा. पाट ल यां या मनात नमाण झाले. ते हापासून 
आजतागायत या वचारांशी ामा णक राहून यांनी आपले काय चाल वले आहे. थोरले मेहुणे 
असलेले ा. पाट ल वधीमडंळात वरोधी प नेते तर मी स ा ढ प ाचा मं ी, अशी अव था 
होती. मा , ते जे हा वधीमंडळात बोल यास उभे राहात, ते हा संपूण वधीमंडळ यांचा श द न ्
श द कानात साठवनू ठेव यासाठ  उ सुक असे. यां या मांडणीम ये य तीगत वाथ कधीह  
डोकावला नाह . समाजा तीची तळमळच यां या श दाश दांतून पाझरत असे. सामा य माणसा या 
हताचीच भू मका यांनी सात याने घेतल . 
वसतंदादा पाट ल यां याशी १९७८ साल  मतभेद होऊन स ेतून बाहेर पड यानंतर या काळात 
आपण मु यमं ी झा यानंतर या मं ीमंडळात ा. पाट ल यांचा सहकार खा याचा मं ी हणून 
समावेश होणे, हा यां या जीवनातील फार मोठा अपघात होता, असे सांगून ी. पवार हणाले, 
त पवू , नांची जाण, यांची मांडणी इथवर मया दत कामकाज असले या ा. पाट ल यांनी मं ी 
हणून आ ण शासक हणून आपल  उ म छाप पाडल . काम हातात घेतलं क , ते शंभर ट के 

यश वी झालचं पा हजे आ ण यातून सामा य माणसा या जीवनात प रवतन झालंच पा हजे, 
अशी यांची भू मका असे. कापूस एका धकार योजना, वतं  कृषी उ प न बाजार स म यांची 
थापना हे यां या कारक द तील अ तशय मह वाचे आ ण यश वी नणय. मा , यां या यश वी 

अमंलबजावणीसाठ  यांनी दौरे काढून अखंड महारा  पजूंन काढला आ ण या योजनांचा लाभ 
शेतक यांना मळतो क  नाह , याची चाचपणी केल . शेतक यांसाठ  यांनी सात यानं आ ह  आ ण 



आ मक भू मका घेतल . यासाठ  कृतीचीह  कधी तमा बाळगल  नाह , आजह  बाळगत नाह त, 
अशी भावना यांनी मांडल . 

 
श ण हा सु धा ा. एन.डी पाट ल यां या जीवनाचा अ वभा य घटक अस याचे सागंून ी. 
पवार हणाले, मधुकरराव चौधर  मु यमं ी असताना च ा नाईक स मतीने नवे शै णक धोरण 
आणले. श णाचा आकृतीबंध हणून ते आणले गेले. ‘ या यात कुवत असेल, यानंच शकायचं, 
बाक यांनी थांबायचं,’ असे याचे व प होते. या आकृतीबंधा वरोधात ा. पाट ल यांनी 
रा यभरात रान उठ वले. यां या या आ मक भू मकेमुळे शासनाला हे धोरण बदलावे लागले 
आ ण श णाचा अ धकार येक मुलाला दान करावा लागला. हे यां या ल याचे फ लत होते. 
रयत श ण सं था हे तर यांचे दसुरे घरच आहे. श णा या साव क करणासाठ  यांची जी 
तळमळ आहे, या वषयी आ हा सवा या मनात नतांत कृत ता आहे, अशी भावनाह  यांनी 
य त केल . 
कनाटक-महारा  सीमा न हाह  यां या चंड िज हा याचा वषय असनू यासाठ  ते 
अखं डतपणे कायरत आहेत. यामुळेच सीमाभागात या लोकांचे यां यावर चंड ेम आहे. 
आज या काय मालाह  बेळगाव या महारा  एक करण स मतीचे कायकत उपि थत आहेत, हे 
यां या या ेमाचंच योतक आहे, असे गौरवो गार ी. पवार यांनी काढले. 
स काराला उ र देताना ा. एन.डी. पाट ल यांनी ाचाय कणबरकर यां याशी असले या आप या 
नेहाचा कृत तापूवक उ लेख केला. याच माणे या पुर काराब दल शवाजी व यापीठा ती ऋण 
य त केले. 
अ य ीय भाषणात कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांनी ा. एन.डी. पाट ल याचें जीवन हणजे मानवी 
मू यांची समरगाथा अस याचे सां गतले. ा. पाट ल यांना हा पुर कार दान करताना हा यांचा 
न हे, तर व यापीठाचाच गौरव आहे, अशी भावना यांनी य त केल . 
ारंभी ी. पवार यां या ह ते डॉ. एन.डी. पाट ल व सौ. सरोज (माई) यांना पुर कार दान क न 

गौरव कर यात आला. याच माणे व यापीठा या कै. शारदाबाई गो वदंराव पवार 
अ यासना या ‘को हापुरातील कतृ ववान ि या’ या डॉ. भारती पाट ल संपा दत ंथाचे काशनह  
ी. पवार यां या ह ते कर यात आले. 

काय मा या सरुवातीला ाचाय कणबरकर यां या जीवनावर ल च फ तीचे दशन कर यात आले. 
मा यवरां या ह ते ाचाय कणबरकर यां या तमेचे पूजन कर यात आले. मान य व ान 
व याशाखे या अ ध ठाता डॉ. भारती पाट ल यांनी मानप ाचे वाचन केले. ाचाय डॉ. बी.ए. खोत 
यांनी वागत, ा ता वक व प रचय क न दला. मह  कुलकण  यांनी सू संचालन केले, तर 
कुलस चव डॉ. वलास नांदवडेकर यांनी आभार मानले. रा गीताने काय माची सांगता झाल . 
यावेळी व यापीठा या व वध अ धकार मंडळांचे सद य, पदा धकार , रयत श ण सं थेचे 
पदा धकार , श ण, शासक य सेवक, व याथ - व या थनी व नाग रक चंड सं येने उपि थत 
होते. 
 

पुर काराची र कम गु वय खैरमोड ेयां या मतृीमं दर उभारणीसाठ ... 



कमवीर भाऊराव पाट ल यां या श दाखातर मुंबईतून बीए ऑनस झालेले ी. रामकृ ण वेताळ 
खैरमोडे यांनी आ टा येथील यू इं ल श कूलम ये तळमळीने सेवा बजावल ; मा , यांचे 
असा य आजाराने अकाल  नधन झाले. या गु ं ची चार म हने सव कारची सु ुषा कर याची 
संधी आप याला मळाल , मा  यातून ते वाचले नाह त. या खैरमोडे यांचे आ टा येथे मतृीमं दर 
उभार यात यावे, अशी भावना य त क न यासाठ  पुर कारा या रकमेपोट  दे यात आलेल  १ 
लाख ५१ हजार पयांची र कम ा. पाट ल रयत श ण सं थेचे अ य  शरद पवार यां याकडे 
सुपदू केल . यानंतर ी. पवार यानंी आप या भाषणादर यान सं थेचे चेअरमन अ नल पाट ल 
यांना यासपीठावर बोलावून सं थे या वतीने या पुर कारा या रकमेत आणखी दहा लाख पयांची 
भर घालून खैरमोड ेयांचे मारक उभार यात येईल, याची वाह  या सगंी दल . 
 


