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g‘mOgwYmaH$ : H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb

Hw$. AjXm ‘YwH$a nmQ>rb
~r. H$m°‘. ^mJ 1

‘hmamï´> hm XJS>Ym|S>çm§Mm Xoe, A§OZH$m§MZ H$S>oH$nmè¶m§Mm Xoe, ^bo aËZm§À¶m ImUr
¶m ‘mVrV ZgVrb nU n¥ÏdrÀ¶m ‘mobmMr bmI ZdaËZ ¶m ‘mVrZo OJmbm {Xbr. Ë¶mM
aËZm§Vrb EH$ aËZ åhUOo H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb.

kmZmMm {Xdm ‘hmamï´>mÀ¶m ‘Zm‘ZmV noQ>dUmam, bmoH$m§À¶m ‘ZmV ñdm{^‘mZ
ê$OdUmam, Xod XJS>mV ZgVmo ‘mUgm§V AgVmo ho hoê$Z BWë¶m ‘mUgm§‘Ü¶o ‘mUwgH$s
noaUmam bmoH$‘hfu, {ejU‘hfu åhUOoM H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb.

~hþOZm§À¶m ‘wbm§‘Ü¶o {ejU àgma H$aUmam Xod‘mUyg H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb.
AmVmMo gJio {ejUg‘«mQ> AmhoV nU Iè¶m AWm©Zo EH$doi OÝ‘XmË¶m ~mnmMo Zmd ~XbrZ
nU dg{VJ¥hmbm {Xbob§ {edmOr ‘hmamOm§M§ Zmd Zmhr ~XbUma Ag§ N>mVrR>moH$nUo gm§JUmao
H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb A{ÛVr¶M hmoV.

J«m‘rU ^mJmVrb {ejUmMr JaO 100 dfm©nyduM AmoiIUmam {ejU‘hfu J«m‘rU
{ejU MidirMo OZH$ hmoV. bmoH$emhrMm ‘yi Jm^m bmoH${ejU Amho Am{U ho
bmoH${ejU g‘mOmbm {dH$mgmH$S>o ZoVo ho H$‘©dram§Zr kmV hmoVo åhUyZ AZdmUr nm¶m§Zr
dUdU H$ê$Z AdKm ‘hmamï´> qnOyZ H$mTy>Z {ejUmMr J§Jm ~hþOZm§À¶m PmonS>rV Am{U
PmonS>rVë¶m ImonS>rn¶ªV ZoUmao H$‘©dra A{dñ‘aUr¶ AmhoV.

Á¶m ‘hmamï´>mÀ¶m n{dÌ ‘mVrV H$‘©dram§gma»¶m {ejU‘hfu OÝ‘mbm Ambm. Ë¶mM
‘mVrV AmOÀ¶m {ejUg‘«mQ>m§Zr {ejUì¶dñWoMo {MÌ H$em nÕVrMo {Z‘m©U Ho$bo Amho? Va
{ejUmMm g§~§Y nXì¶m§er, nXì¶m§Mm g§~§Y ZmoH$arer, ZmoH$arMm g§~§Y MmH$arer, MmH$arMm
g§~§Y N>moH$arer, N>moH$arm g§~§Y naV ZmoH$arer Aer AdñWm H$ê$Z R>odbr¶. Ë¶m‘wio
H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb ¶m§À¶m Wmoa ì¶{º$‘ÎdmMr ‘m{hVr Vê$Um§Zm hmoUo hr H$mimMr JaO
Amho.

22 gßQ>|~a, 1887 amoOr ^mD$amd nmQ>rb ¶m§Mm OÝ‘ H$moëhmnya {OëhmVrb Hw§$^moO
¶m Jmdr Pmbm. Ë¶m§Mo dS>rb nm¶Jm|S>m nmQ>rb ho amoS> H$maHy$Z hmoVo. ^mD$amdm§Mo àmW{‘H$
{ejU {dQ>o, X{hdS>r Aem {R>H$mUr d{S>bm§À¶m ~Xbr‘wio Pmbo.1902 Vo 1907 ¶m
H$mimV H$moëhmnyaÀ¶m amOmam‘ hm¶ñHy$b‘Ü¶o {eH$bo. emioÀ¶m n{hë¶m {Xder Ë¶m§Mo
~møê$n nmhÿZ {dÚmWu Ë¶m§À¶mda hgbo. embo¶ Aä¶mgH«$‘mV Vo ‘mJo Agbo Var Vo
Hw$ñVr, nmohUo, ‘„Im§~ ¶m H«$sS>màH$mamV Vo nQ>mB©V hmoVo. Vo ghmdr B§J«Or åhUOo AmVmMr
Xhmdr {eH$bo. ghmdr Zmnmg AgUmè¶m ¶m {dÚmÏ¶mªZo kmZmMr J§Jm IoS>çmnmS>çmn¶ªV
Zobr.
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H$moëhmnwamV {ejU KoV AgVmZm Ë¶m§À¶m OrdZmda ‘hmË‘m ’w$bo, emhÿ ‘hmamO,
‘hmË‘m Jm§Yr ¶m§À¶m OrdZmMm Iyn à^md nS>bm. ¶m VrZ ‘hmZ ì¶º$sÀ̈¶m ‘wioM
^mD$amdm§À¶m ‘ZmV g‘mOgodoMo ewÕ ~rO A§Hw$[aV Pmbo. {ejU hmM gd© gwYmaUm§Mm nm¶m
Amho, ¶mMr Ë¶m§Zm ImÌr nQ>br. {ejUmÀ¶m A^mdm‘wioM Amnbr {nN>ohmQ> Pmbr Amho, ¶mMr
Ë¶m§Zm AJXr Vê$U d¶mVM OmUrd Pmbr. Ë¶m‘wioM Ë¶m§Zr 1909 ‘Ü¶o H$mhr {‘Ìm§À¶m
ghH$m¶m©Zo dmido Vmbw³¶mVrb XþYJmd {dÚmWu Aml‘ hr g§ñWm ñWmnZ Ho$br d ^mD$amdm§À¶m
e¡j{UH$ H$m¶m©g àma§^ Pmbm.

H$mbo ¶m gmVmam {OëømVrb H$amS> ¶m Jmdr 1919 ‘Ü¶o gË¶emoYH$ n[afXoMo
A{YdoeZ ^abo hmoVo. J«m‘rU OZVoÀ¶m {ejUmgmR>r {ejU g§ñWm ñWmnZ H$amdr, Aer
{dZ§Vr ^mD$amdm§Zr Ho$br Am{U Vr ‘mÝ¶ Pmbr. XrZ, X{bV d ~hþOZ ‘wbm§Zm {ejU {Xbo
nm{hOo Agm {dMma Ë¶m§Zr ‘m§S>bm.

eoVH$ar åhUOoM a¶V. a¶Vobm {ejU XoUmar g§ñWm åhUyZM ¶m g§ñWobm a¶V {ejU
g§ñWm Ago Zmd XoÊ¶mV Ambo. Aem VèhoZo 5 Am°³Q>mo~a, 1919 amoOr {ejU g§ñWm ñWmnZ
Pmbr. l‘, ñdmdb§~Z d g‘Vm ¶m VrZ VÎdmda Ë¶m§À¶m e¡j{UH$ H$m¶m©Mm dQ>d¥j
AmYmabobm hmoVm. Á¶mÀ¶m hmVmbm KÅ>m d MÅ>m Zmhr Vmo ñdmdb§~r {dÚmWu Zmhr, Ago
^mD$amd åhUV AgV.

{ejUm‘Ü¶o emar[aH$ l‘mMr à{Vð>m àñWm{nV H$aÊ¶mMm ¶eñdr à¶ËZ ^mD$amdm§Zr
Ho$bm. {dÚmÏ¶mªZr {ejU KoV AgVmZm H$m‘ Ho$bo nm{hOo d {ejUmMm IM© ^mJdbm nm{hOo,
Ago Vo åhUV AgV. g§ñWoMm X¡Z§{XZ H$ma^ma nmhVm ¶mdm åhUyZ Ë¶m§Zr {H$bm}ñH$a
H$maImÝ¶mVrb H$m‘mMm amOrZm‘m {Xbm. dg{VJ¥hmVrb {dÚmÏ¶mªZm ^moOZ, nwñVHo$, døm,
nmQ>r ¶m§Mm IM© ^mJ{dÊ¶mgmR>r bmoH$m§Mm gh^mJ {Z‘m©U Ho$bm. XÿYJmd, H$mbo, Zob} ¶m
{R>H$mUr àW‘ Or dg{VJ¥ho ñWmnZ Ho$br hmoVr Ë¶mMm IM© ^mJ{dÊ¶mgmR>r àg§Jr Ë¶m§Zr
Amnbr nËZr bú‘r~mB© ¶m§Mo ‘§JigyÌ XoIrb {dH$bo hmoVo. 1919 ‘Ü¶o a¶V {ejU g§ñWoMr
ñWmnZm Oar Pmbr Agbr Var Amnë¶m ì¶mnH$ H$m¶m©g ê$n XoÊ¶mgmR>r 1924 ‘Ü¶o
^mD$amdm§Zr gmVmam ¶oWo gd© Y‘m©À¶m, n§WmÀ¶m d OmVrÀ¶m {dÚmÏ¶mªgmR>r EH$ dg{VJ¥h
H$mT>bo. 1927 gmbr ‘hmË‘m Jm§YtZr ¶m dg{VJ¥hmbm ôQ> {Xbr Voìhm gd© OmVrY‘m©Vrb
{dÚmWu EH$Ì amhVmV ho nmhÿZ Ë¶m§Zm Iyn AmZ§X Pmbm hmoVm.

^mD$amdm§À¶m nËZrZohr Amnbo gd© OrdZ dg{VJ¥hmÀ¶m H$m‘mVM XoÊ¶mMo R>a{dbo. nwT>o
Va Ë¶m§Zr Amnbo gd© OrdZM g§ñWogmR>r ì¶VrV Ho$bo.

H$moëhmnwamV AgVmZm Vo {XJ§~a O¡Z ~mo{S>ªJ‘Ü¶o amhmV AgV. ho ~mo{S>ªJ 1905 ‘Ü¶o
amOfu emhÿ§Zr gwê$ Ho$bo hmoVo. 1908 ‘Ü¶o {‘g ³bmH©$ hmoñQ>ob ¶m Añn¥í¶ ‘wbtÀ¶m
dg{VJ¥hmÀ¶m CX²KmQ>Z H$m¶©H«$‘mbm Jobo åhUyZ Ë¶m§Zm Xþgè¶m§Xm ñZmZ H$amdo bmJob, hm AmXoe
Z nmië¶m‘wio Ë¶m§Zm dg{VJ¥hmVyZ H$mTy>Z Q>mH$bo Jobo. ~mimgmho~ ImZ{dbH$a ¶m Ë¶m§À¶m
{‘ÌmZo Pmbm àH$ma EoHy$Z Ë¶m§Zm emhÿ ‘hmamOm§À¶m dmS>çmda AmUbo d amOdmS>çmÀ¶m {dÚmWu
H$jmV Ë¶m§Mr amhÊ¶mMr gmo¶ Ho$br.
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1932 ‘Ü¶o H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb ¶m§Zr ¶w{Z¶Z ~mo{S>ªJ hmD$g ¶m ZmdmZo dg{VJ¥h
nwUo ¶oWo ’$½¶w©gZ Q>oH$S>rÀ¶m ‘mJo Agboë¶m dS>ma dñVrOdi PmonS>çm ~m§YyZ gwê$ Ho$bo.

4 E{àb 1933 amoOr ~S>moÚmMo g§ñWm{ZH$ g¶mOramd Jm¶H$dmS> ho gmVmam ¶oWo
Ambo. Voìhm Ë¶m§Zr emhÿ ~mo{S>ªJbm AmdOy©Z ôQ> {Xbr. ‘hmamOm§Zr {dÚmÏ¶mªMr {dMmanyg
Ho$br. {VWë¶m ^mH$ar d {nR>bo ¶mMm AmñdmX KoVbm. Vo ñdV: {ejUmMo MmhVo hmoVo.
Ë¶m§Zr ^mD$amdm§Zm 4000 ê$n¶m§Mm MoH$ {Xbm d Ë¶mVyZ ~hþOZ g‘mOmbm ‘hmJS>o B§J«Or
{ejU ‘mo’$V {‘imdo, Aer BÀN>m àH$Q> Ho$br.

1935 ‘Ü¶o {gëìha Á¶w{~br ê$ab Q́>oqZJ H$m°boO Ë¶m§Zr gmVmam ¶oWo gwê$ Ho$br.
‘.’w$bo AÜ¶mnH$ {dÚmb¶ Ago Ë¶m {dÚmb¶mg Zmd {Xboo. 1940 ‘Ü¶o a¶V {ejU
g§ñWoÀ¶m dVrZo n{hbo ‘mÜ¶{‘H$ {dÚmb¶ ‘hmamOm g¶mOramd Jm¶H$dmS> ’«$s A°ÊS>
ao{gS>opÝe¶b hm¶ñHy$b gwê$ Pmbo. Ë¶mgmR>r ’$bQ>UMo amOogmho~ lr‘§V ‘mbmoOramOo
qZ~miH$a ¶m§Zr 10 EH$a O‘rZ, 1 ~§Jbm d amoI 5000 ê$. XoUJr {Xbr hmoVr.

emioVrb {dÚmÏ¶mªZm dg{VJ¥hmV amhUo, emioMr ñdÀN>Vm H$aUo, O‘mIM© {b{hoUo,
eoVrV H$m‘o H$aUo hr H$m‘o H$amdr bmJV. VoWo gd© {ejU ‘mo’$V hmoVo. H$‘dm d {eH$m hm
CnH«$‘ emioV am~{dbm OmB©.

a¶V {ejU g§ñWm, gmVmam hr Am{e¶m I§S>mVrb gdmªV ‘moR>çm {ejU g§ñWmn¢H$s
EH$ {ejU g§ñWm Amho. a¶V {ejU g§ñWoMr ñWmnZm B.g. 1919 ‘Ü¶o nÙ ŷfU S>m°.
H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb ¶m§À¶m à¶ËZmZo Am{U nwT>mH$mamZo H$mbo, Vm. H$amS> {O. gmVmam ¶m
{R>H$mUr Pmbr. ~hþOZ {hVm¶, ~hþOZ gwIm¶ ho C{Ôï> KoD$Z ¶m {ejU g§ñWoMr dmQ>Mmb
Mmby Amho. AmO g§ñWobm ZwH$VrM e§^a df} nyU© Pmbobr AmhoV. ¶m {ejU g§ñWoMm
{dñVma AmO ‘hmamï´>mÀ¶m 14 {OëømV Am{U H$Zm©Q>H$mVrb EH$m {OëømV Pmbobm Amho.
IoS>çmnmS>çmVrb ‘wbm‘wbtÀ¶m àmW{‘H$ {ejUmnmgyZ Vo Cƒ{ejUmn¶ªVÀ¶m {ejUmMm dgm
g§ñWoZo CMbbobm Amho. H$‘dm d {eH$m gmaIr A{^Zd ¶moOZm am~dyZ ¶m ‘wbm§Zm {ejU
XoÊ¶mMo Am{U ñdmdb§~r {ejU hoM Am‘Mo ~«rX hm {ZYm©a KoD$Z a¶V {ejU g§ñWoZo
¶eñdr à¶ËZ Ho$bo AmhoV. AmO g§ñWoMr 43 d[að> ‘hm{doÚmb¶o, 444 ‘mÜ¶{‘H$
{dÚmb¶o, 07 ì¶mdgm{¶H$ ‘hm{dÚmb¶o, 47 nyd© àmW{‘H$ {dÚmb¶o, 62 àmW{‘H$
{dÚmb¶o, 91 dg{VJ¥ho, 08 Aml‘emim AgyZ 769 BVH$m emIm{dñVma Amho. g§ñWoV
EHy$U 12,965 godH$ H$m¶©aV AgyZ 4,44,135 {dÚmWu {ejU KoV AmhoV. Agm AmO
g§ñWoMm AdmT>ì¶ {dñVma AmO AmnUmg nmhmd¶mg {‘iVmo.

Jm§Yr hË¶oZ§Va gmVmam ¶oWo Jm§YrOtZm lÕm§Obr dmhÊ¶mgmR>r O‘boë¶m g ôV
VËH$mbrZ ‘w»¶‘§Ìr ~mimgmho~ Ioa ¶m§À¶m {damoYmV AneãX H$mT>bo. åhUyZ g§ñWoMo AZwXmZ
~§X H$aÊ¶mMm {ZU©¶ KoVbm. AË¶§V n[al‘mZo H$mT>bobr a¶V {ejU g§ñWm ~§X nS>Ê¶mMm
YmoH$m CËnÞ Pmbm. Voìhm EH$m gmdH$mamZo H$‘©dram§Zm gm§{JVb§ H$s ‘r ‘XV H$aVmo nU
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Vw‘À¶m dg{VJ¥hmbm ‘mP§ Zmd Úm. Voìhm H$‘©dra H$S>mS>bo, EH$doi ‘r OÝ‘ XoUmè¶m ‘mÂ¶m
~mnmM§ Zmd ~XbrZ nU ‘mÂ¶m dg{VJ¥hmbm {Xbob§ N>ÌnVr {edmOr ‘hmamOm§M§ Zmd H$YrM
~XbUma Zmhr.

Ë¶m§Zr ñdV: VgoM e§H$aamd ‘moao, Ho$edamd OoYo, ~mnwOr gmiw§Io AmXtZr ‘hmamï´>mV
P§PmdVr Xm¡am H$ê$Z g§ñWogmR>r n¡em§Mm nmD$g nmS>bm. ^mD$amdm§Zr Amnbr ~mOy OZVonwT>o
‘m§S>br.52 {XdgmV 53000 ê$n¶o g§ñWobm XoUJr {‘imbr. eodQ>r 23 OmZodmar, 1949
amoOr gaH$maZo AZwXmZ Mmby Ho$bo.

^mD$amdm§Zr {ejUm{dof¶r nwamoJm‘r {dMma ‘m§S>bo. {ejU gmÜ¶ ZgyZ gmYZ Amho,
Ago Vo åhUV AgV. {ejUmVyZ ZdM¡VÝ¶, Zd‘mZd d Zdg‘mO {Z‘m©U Pmbm nm{hOo,
Agm Ë¶m§Mm {dMma hmoVm. {ejU ¿¶m, ehmUo ìhm, nmbH$m§Mo Xm[aÐ AmS> ¶oD$ XoD$ ZH$m,
Km‘ JmiyZ {eH$m, g‘mOmÀ¶m Cn¶moJmgmR>r {eH$m Ago ‘m¡{bH$ {dMma H¥$VrVyZ AmUbo.
{ejU ho ‘mUgmÀ¶m {dH$mgmMo ‘yi gmYZ Amho. {ejUm‘wio ‘mUyg ~hþlwV hmoVmo Ago Vo
åhUV.

^ì¶ Xoh¶ï>r, N>mVrda ê$iUmar nm§T>ar ew «̂ XmT>r, à^mdr ì¶{º$‘Îd, nhmS>r AmdmO,
A‘moK dº¥$Ëd hr Ë¶m§Mr d¡{eîQ>ço hmoVr. nwÊ¶mV Cƒ {ejUmgmR>r R>odboë¶m ‘wbm§H$arVm
^mD$amd ñd¶§nmH$mMo gm{hË¶ S>mo³¶mda KoD$Z AZdmUr ¶oV AgV. ñdV: Vo IoS>çmnmS>çmV
AZdmUr {’$ê$Z OmVnmV Z nmhVm hþema ‘wbo {eH$Ê¶mgmR>r gmVmè¶mV AmUV AgV.

^maV gaH$maZo 26 OmZodmar, 1959 bm Ë¶m§Zm nÙ ŷfU {H$Vm~mZo gÝ‘m{ZV Ho$bo.
^mD$amd Voìhm åhQ>bo hmoVo, ‘bm OZVm OZmX©ZmZo {Xbobr H$‘©dra hr nXdr Ë¶mhÿZ loð>
Amho. Vo Amnë¶m ZmdmImbr a¶V godH$ Aer nXdr bmdV. {ejUmbm EH$ Zdr Ñï>r
^mD$amdm§Zr {Xbr.

l‘ H$am d {eH$m, ñdmdb§~r {ejU ho Ë¶m§À¶m {ejUH$m¶m©Vrb Zdo VÎdkmZ hmoVo.
{ejUmÀ¶m AmS> J[a~r ¶oV Zmhr, hm EH$ ZdrZ {dMmaM Ë¶m§Zr Amnë¶m H$m¶m©VyZ ‘m§S>bm.
^mD$amdm§Zr AZoH$ ‘wbo {ejUmgmR>r naXoemV nmR>{dbr hmoVr. naXoemV Cƒ{dÚm{d ŷ{fV
hmoD$Z Ambobo {dÚmWu naV g§ñWo‘Ü¶oMo H$m‘ H$ê$ bmJbo.

9 ‘o 1959 amoOr ^mD$amd nmQ>rb ¶m§Mo {ZYZ Pmbo. ^mD$amd nmQ>rb ¶m§Zr a¶V
{ejU g§ñWoÀ¶m gd© emim d ‘hm{dÚmb¶m‘Ü¶o H$‘dm d {eH$m hr ¶moOZm Mmby H$ê$Z
l‘à{Vð>oMo ‘hÎd nQ>dyZ {Xbo. ñdmdb§~r {ejU hm à¶moJ ~hþYm XoemV n{hbmM Agmdm.
Joë¶m 100-150 dfmªV ^mD$amd nmQ>rb ¶m§À¶m gmaIm bmoH$moÎma nwê$f Pmbm Zmhr.
Ë¶m‘wioM åhUmdogo dmQ>Vo,

AmXe©M Vy bmoH$Zm¶H$ Y‘©g§ñH¥$VrMm
AJ«XÿV Vy g‘mOnwê$f kmZH«$m§VrMm

PmonS>rV Vy hgV bm{dbm {dÚoMm Xrn
~hþOZ hgbm OiVm eVH$m§Mo nmn
{dÚoÀ¶m ¶m XrnñV§^mg {Ìdma d§XZ
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2. संि  च र
कमवीर भाऊराव पाटील यांचा ज म यां या आजोळी को हापूर सं थानातील कंुभोज 

गावी २२ स टबर १८८७ रोजी झाला. ते ऐतवडे बु ुक यथेील पाटील घरा यातील होते. ह ेघराणे 
धािमक वृ ीचे व ससंुकृत होते. यांचे दोघे पूवज िदगंबर जैन मनुी बनल ेहोते. भाऊराव परंपरागत 
अथाने धािमक नसल ेतरी धमाचे मम ते जानीत होते. मानवधम यांनी आचरणात आणला आिण 
इतरांना िशकिवला.

भाऊरावांची राहणी अ यंत साधी होती. खादीच े धोतर व नेह  शट हा यांचा वेष. 
सु वातीला खां ावर घ गडी अस.े नंतर या काळात ती गलेी आिण हातात काठी आली. झणुका-
भाकर आिण ताक क या ह े यांचे नेहमीच ेजेवण.

साधी राहणी, सावजिनक कायाची आवड आिण क  क न मालावर नंदनवन 
फुलिव याची िज  यांनी वत:चे पणजोबा दवेग डा यांचेपासनू घेतली. वािभमानाचा, करारी 
बा याचा आिण सेवाभावी वतृीचा वारसा यांना वडील पायग डा यांचेपासनू िमळाला. कणखर 
शरीरय ी, स यिन ा व अलौिकक धैय यांचा लाभ यांना मातो ी गंगाबाई यां यापासनू झाला.

भाऊरावांच े ाथिमक िश ण सु वातील आजोळी कंुभोज येथ ेझाले. कंुभोज सटु यानंतर 
विडलां या सतत होणा-या बद यामळेु यां या ाथिमक िश णाची हळेसांड झाली. दिहवडी, 
िवटे इ यादी िठकाणी शाळे या पटावर यांचे नाव असे. पण शाळेचा व यांचा फारसा संबंध 
आला नाही. हडपणा व बंडखोरी यांतच यांचा वेळ जात असे. समवय काचे ते नेत ेहोते.

िवटे येथ े पाणी भर यास अ पृ यांना बंदी होती. हा अ याय सहन न होऊन भाऊरावांनी 
रहाट मोडून िविहरीत टाकला. िव ाथ दशेपासनूच ते अ याय व िवषमता यांिव  दडं थोपटून उभ े
रािहले.

सन १९०२ त े १९०९ या कालावधीत भाऊराव हाय कूल िश णासाठी को हापरू येथ े
होते. त ेजैन बोिडगम ये राहन राजाराम हाय कूलम ये िश ण घेऊ लागले.

अ पृ य मलुां यासाठी िनघाले या "िमस लाक हो टेल" या समारंभात हजर 
रािह याब ल पु हा आंघोळ कर याचा जैन बोिडग या सपु रटेडेचा आदशे पाळ याच े
भाऊरावांनी नाकार यामळेु यांनी जैन बोिडगमधून हकालप ी झाली. यानंतर त े राजवाड्यावर 
जाऊन रािहले.
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राजवाड्यावर राह यास िमळा यामळेु भाऊरावांना छ पती शाह महाराज यांचा सहवास 
लाभला. महाराजांचे िवचार व काय यांचा खोल ठसा भाऊरावां या मनावर उमटला. यांची दु ी 
अिधक िवशाल झाली. दिलत व उपेि त समाजाब ल यांना अिधक क णा वाटू लागली. 
यां या ह कासाठी व उ ारासाठी झगड याचे िवचार भाऊरावां या मनात घोळू लागले.

सन १९०७ म ये इ लामपूर येथे एक िव ाथ  वगाबाहरे बसनू िशकत असलेला 
भाऊरावांना िदसला. चौकशी के यानंतर तो अ पृ य अस याचे सांग यात आले. यांचे नाव 

ानदवे वुनाथ घोलप. याला भाऊरावांनी आप या घरी नेले व वत: या पं ला बसवनू जवे ू
घातले. याब ल यांनी आईचा मारही खा ला. ानदेव को हापूर येथील िमस लाक 
हो टेलम ये भाऊरावांनी वेश िमळवनू िदला. या या िश णासाठी मदतही िदली. वत: या 
िव ाथ दशेपासनूच भाऊरावांनी दिलतां या व उपेि तां या िश णाच ेकाय हाती घतेले.

भाऊरावाची अ यासात फारशी गती न हती. ी.भागवराव कुलकण  या यां या 
वगिश कांनी यांना इं जी सहा या इय ेतून मॅ ीकम ये न चढिव यामळेु भाऊरावांनी 
महाराजांकडे विशला लावला. कत यकठोर भागवरावांनी आपला िनणय बदल याचे नाकारल.े 
या कत यिन  िश कांब ल भाऊरावां या मनात िनमाण झालेला आदर आयु यभर यां या 
उदगारातनू प  होत असे.

क ाळू, धाडशी व ामािणक भाऊरावांना मुंबई येथील ज हरेी शेठ मािणकचदं पानचंद 
यांनी मोती पारख याची कला िशकिव याचा य न केला. भाऊरावांना यात रस वाटेना. िनिजव 
मोती पारख यापे ा सजीव मो यांची पारख कर यासाठी भाऊरावांचा ज म झाला होता. बेकार 
भाऊरावांची यां या प नीदखेत यां या विडलांनी कानउघाडणी के यामळेु यांनी गहृ याग केला 
व त ेसातारा येथ ेखाजगी िशकव या क  लागले. 'पाटील मा तर' हणून त े िस ीस आले.

सन १९०९ म य ेदधुगाव यथे े ाम थां या मदतीने भाऊरावांनी 'दधुगाव िव ाथ  आ म' 
सु  केला. हा शै िणक योग चांगलाच यश वी झाला.

सन १९१३-१४ या समुारास भाऊरावांनी कोरेगाव येथील शेतक-यांना संघटीत क न 
यांची सहकारी संघटना थापन केली होती. शेतक-यां या िहताकडे भाऊरावांच ेसतत ल  असे.

भाऊरावांनी काही काळ िवमा एजंट हणनू काम केले. या काळात धिनकांच े मोठ्या 
रकमेच ेिवमे यांनी शै िणक सं था या नावाने क न ायला लावले.

सन १९१४ म ये को हापूर येथील डांबर करणात ी.ल े यांचेिव  खोटी सा  ायचे 
भाऊरावांनी नाकार यामळेु यां यावर खोटे आरोप ठेऊन यांना तु ं गात डांबल.े यांचा अनि वत 
छळ केला. छळास कंटाळून यांनी तु ं गात तीन वेळा आ मह यचेा य न केला होता. छळास 
कंटाळून यांनी तु ं गात तीन वेळा आ मह येचा य न केला होता. यातनूही ते जगले. यांच े
हातनू पुढे महान काय हायच ेहोते. भाऊराव िनद ष सटुले. शेवटी स याचा िवजय झाला.
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सन १९१४ ते १९१६ या कालावधीत भाऊरावांनी ओगले लास व सचे व १९१६ त े
१९२१ या कालावधीत िकल कर दस यां या ल खडी कारखा याचे पिहले िव े त े ितिनधी 
हणनू यश वी काम केले. कामगारां या मलुां या िश णासंबंधी दोन योजना यांनी िकल कर 

कारखा या या मालकवगास सचुिव या हो या. यांनी यापैक  एकही योजना वीकारली नाही. 
यामळेु भाऊरावांनी राजीनामा िदला. सन १९२२ म ये यांनी धनजीशा कुपर यां या सहकायाने 

सातारा रोड येथे नवा ल खडी कारखाना उभा केला. कामगारां या मलुां या िश णासाठी 
न यातील काही िह सा खच कर याचे िदलेले आ ासन कूपरनी न पाळ यामळेु भाऊराव याही 
कारखा यातनू सन १९२४ म य े बाहेर पडले. कामगारांचे िहत व यां या मलुां या िश णाच े

य न यांचा यांनी सतत पाठपुरावा केला. यानंतर यांनी वत:ला पूण वेळ िश णकायालाच 
वाहन घे याचे ठरिवले.

भाऊराव यां यापुढे महा मा फुले यांचा आदश होता. यांनी फु यांचे कायच पुढे चालिवल.े 
यांनी स यशोधक समाजा या चळवळीत स य भाग घेतला व भावी काय केल.े आप या 

ओज वी वकृ व वाने भाऊरावांनी ामीण महारा  हलवनू सोडला. चारासाठी यांनी तमाशा व 
जलसे यांतिह भाग घेतला. अडचणी या संगी यांनी ढोलकेही वाजिवले.

समाज बोधनाची अशी एकही सं था, सभा, प रषद, चळवळ िकंवा या यानमाला 
आढळणार नाही िक याम ये भाऊरावांच े म खच  पडल ेनाहीत. समाजातील िवषमता व अिन  

ढी यांिव  बंड पुकारणे हा यांचा िपंड होता. अ पृ यतेिव  बंड, वण यव थेिव  बंड, 
अंध येिव  बंड, पंि पंचािव  बंड, जरठकुमारी िववाहािव  बंड, कामगारां या 
िपळवणकू िव  बंड, सामािजक व आिथक िवषमतेिव  व अ यायािव  बंड, बडंाचा झडा 
हाती घेणे भाऊरावांचा थायीभाव होता.

काल,े ता.कराड, िज.सातारा येथील स यशोधक समाजा या परीषदते ता.५-९-१९१९ रोजी 
भाऊरावांनी बहजनसमाजा या िश ना ठी एक शै िणक सं था थापन कर यासंबंधी ठराव मांडून 
तो संमत क न घेतला. यानसुार यांनी ल का या सहकायाने काले येथे ता.४-१०-१९१९ रोजी 
रयत िश ण सं थेची थापना केली. या िठकाणी सं थेमाफत एक वसितगहृ, एक ाथिमक शाळा 
व एक रा शाळा काढून शै िणक कायाला ारंभ केला.

सन १९२४ म य ेरयत िश ण सं थेचे सातारा या िज ा या िठकाणी थलांतर क न तेथ े
सव जातीधमा या िव ा यासाठी एक िम  वसितगहृ सु  केले. या वसितगहृाचे सन १९२७ म य े
रा िपता महा मा गांधी यां या शभुह त े ' ी छ पती शाह बोिडग हाऊस' असे नामकरण झाल.े 
सव जातीधमाची मुले भावडां माण े एक  राहतात. एक  जेवतात व एक  काम क न 
वावलंबनाने िश ण घेतात ह े पाहन गांधीजी हणाल,े 'भाऊराव, साबरमती आ मात जे मला 

जमले नाही ते तु ही येथे यश वी क न दाखिवले आह.े तमु या कायास माझे आशीवाद आहते.' 
गांधीजी णीत ह रजन-सेवक संघाकडून या वसितगहृाला सन १९३३ पासनू दरसाल पाचशे पय े
मदत िमळू लागली.
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गांधी व आंबेडकर यां यामधील पुण ेकरारा या मृ यथ भाऊरावांनी पुणे येथे सन १९३२ 
म ये यिुनयन बोिडग हाऊस सु  केले व बहजनसमाजातील मलुां या उ च िश णाची सोय केली. 
वसितगहृजीवनातनू िव ा यावर यो य सं कार करता येतात अस यांचा अनुभव होता. दिलतां या 
व उपेि तां या िश णासाठी यांनी अशी अनेक वसितगहृ े उघडली. स या रयत िश ण 
सं थेमाफत शे-पाऊणशे िठकाणी वसितगहृ ेचालवली जात आहेत.

अनाथ मलेु व बालगु हगेार यांना जु हनेाईल कोटामाफत खास सधुारगहृात पाठिवले जाई. 
या मलुांना इतर मलुां याबरोबर सवसाधारण वसितगहृात ठेवावे. वेगळे ठेव ूनये. अस ेभाऊरावांना 
वाटे. आपले िवचार यांनी रा यशासनाला पटवनू िदल.े कोटिमटेड मलुांना यांनी आप या 
वसितगहृात ठेऊन घे यास सु वात केली. मदुत संप यानंतरही सं थेमाफत यांचे िश ण पूण 
होईल अशी यव था केली. यां या पुनवसनाच े य न केल.े

ी.छ पती शाह बोिडगचा खच भागिव यासाठी रोख व धा य पाने भाऊराव मदत गोळा 
करीत. सु वातीला काही वष पुरेशी मदत िमळत नसे. बराच खच भाऊरावांना वत:करावा लाग.े 
भाऊरावांनी सव पुंजी यासाठी खच झा यानंतर यांनी नजरप नी ल मीबाई यां या दािग यांकडे 
वळली. या माऊलीने भाऊरावां या अनुपि थतीत शेवटी मंगळसू ही वत: या हाताने काढून 
िदल.े पती-प नी या या अलौिकक यागा या पायावर रयत िश ण सं थेची इमारत उभी आह.े 
आप या वैयि क संसाराची भाऊरावांनी कधीच िचंता केली नाही. कंुटूबासाठी यांनी काही केले 
नाही, काही ठेवले नाही.

दवेाची ते खूण | आला या या घरा |
या या पडे िचरा | संसाराला ||

शाळेिवना एकही खेडे अस ूनये आिण िशि त िश कािवना एकही शाळा अस ूनये अशी 
भाऊरावांची िवचारसरणी होती. सातारा िज ात ाथिमक िश णाचा सार कर याची पूवतयारी 
हणनू यांना यो य असे िश क घडिवणे आव यक होते. सन १९२१ म ये अंगापूर, िज.सातारा 

येथे भरले या बहजनसमाजा या ाथिमक िश कां या प रषदते भाऊरावांनी सातारा येथ े ेिनंग 
कॉलेज सु  करणार अस याची घोषणा केली होती. या आ ासनांची पूतता सन १९३५ साली 
झाली. या वष  रयत िश ण सं था रिज टर केली. वटवृ  ह े सं थेचे बोधिच ह बनले. सातारा 
येथे 'िस हर यिुबली रल ेिनंग कॉलेज' या नावाने एक ेिनंग कॉलेज भाऊरावांनी सन १९३५ 
म ये सु  केले. तेच आजच े महा मा फुले अ यापक िव ालय होय. एत शेीय खाजगी िश ण 
सं थेने सु  केलेले ह ेरा यातील पिहले ेिनंग कॉलेज होत.े ी-िश कां या िश णासाठी यांनी 
सन १९४२ म ये सातारा येथे 'िजजामाता अ यािपका िव ालय' सु  केले. रयत िश ण सं था 
स या आठ अ यापक िव ालय ेचालवीत आह.े

ध डेवाडी (काले) या िठकाणी रयत िश ण सं थेमाफत पिहली ाथिमक शाळा सु  झाली 
होती. सन १९३६ म ये सातारा येथ े'रावबहादरू काळे ॅि टिसंग कूल' सु  केल.े ामीण भागात 

ाथिमक िश णाचा सार कर या या हतेनेू भाऊरावांनी रयत िश ण सं थे या ाथिमक िश ण
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सिमतीमाफत १९३८ पासनू हाँलटरी ाथिमक शाळा उघड यास सु वात केली. या शाळा 
ामु याने िज हा या पि मेकडील ड गराळ भागात व पूवकडील दु काळी भागात िनघा या. या 

शाळांची सं या ५७८ पयत वाढली. येयवादी, िन ावंत व यागी िश कां या व ाम थां या 
सहकायाने या शाळा चालिव या. वांत य ा ीनंतर ाथिमक िश णाची जबाबदारी रा य 
शासनाने वीकार यामळेु यांनी या हाँलंटरी शाळा िश कांसह शासनाकडे सपुूद के या. रयत 
िश ण सं थेमाफत स या २४ ाथिमक शाळा सु  आहते. हाँलटरी ाथिमक शाळांच ेवैिश य 
व मह व रा य व क  शासना या ल ात आल े होते. हणनूच यांनी 'सावि क िश णाचा 
अ यास' कर यासाठी आले या ी िश मंडळाला या कायाची पाहणी कर याची िशफारस 
केली होती.

सन १९४० म य े सातारा येथे भाऊरावांनी 'महाराजा सयाजीराव  अँ ड रेिसडेि सयल 
हाय कूल' सु  केले. सव िश ण मोफत असाव ेअशी यांची धारणा होती. वांत य ा ीपूव च 
यांना ह े त व कायवािहत आणल,े व िनवासी िश णाची मािहतीही यांनी य ात दाखवनू 

िदली. िव ा याना रोज शारी रक म करावे लागत. गरीब व होतक  मलेु वावलंबनाने िश ण 
घेऊ लागली. माची ित ाही वाढली.

सातारा शहराबाहरे ामीण महारा ात ठीकिठकाणी हाय कू सचे उघडून भाऊरावांनी 
मा यिमक िश ण ामीण भागातील िव ा या या दारात नेल.े आप या हयातीत यांनी १०१ 
हाय कूलच े िनयोजन केले. स या रयत िश ण सं थेमाफत स वाचारशेहन अिधक हाय कू स 
चालिवली जातात. यापैक  काही फ  मलु ची आहते. समुारे शंभर िव ालयांम य े उ च 
मा यिमक िश णाची यव था आह.े काह म ये यावसाियक वा तांि क िश णाची सोय आह.े

सन १९४७ साली सातारा येथ ेभाऊरावांनी 'छ पती िशवाजी कॉलेज' उघडले. ह ेकॉलजेही 
मोफत व िनवासी होत.े गरीब िव ाथ  वावलंबनाने उ च िश ण घेऊ लागले. 'कमवा व िशका' 
योजना ज ू लागली. सन १९५४ म य े सैदापूर, ता.कराड येथे 'सदगु  गाडग े महाराज कॉलेज' 
उघडून भाऊरावांनी उ च िश ण ामीण भागात नेल.े सन १९५५ म ये सातारा येथे यांनी 
पदवीधर िश कां यासाठी एक िश ण महािव ालय उघडले. 'आझाद कॉलेज ऑफ 
ए यकेुशन' असे याच े नंतर नामकरण झाले. स या रयत िश ण सं था चाळीस महािव ालये 
चालिवते. यांपैक  एक अिभयांि क  महािव ालय, एक िवधीमहािव ालय, व दोन िश ण 
महािव ालय ेआहते. अकरा महािव ालयांम ये पद यु र िश णाची सोय आह.े

बालसंगोपन व पूव ाथिमक िश णाच ेमह व भाऊराव जाणनू होते, सन १९५४ म ये यांनी 
सातारा येथ ेएक बालवसितगहृ व एक बालकमंिदर सु  केल ेहोत.े रयत िश ण सं थेमाफत सं या 
अनेक िठकाणी पूव ाथिमक िश णाच ेवग सु  आहते.

भाऊरावांनी ी-िश णाकडे, ौढ िश णाकडे आिण यावसाियक व तांि क 
िश णाकडेही ल  िदलेल े आढळते. एकिवसा या शतकाला सामोरे जाताना या शै िणक 
त वांचा पुर कार भारत सरकार आज करीत आह,े ती त व ेप नास-साठ वषापूव च भाऊरावांनी 

य  कायवाहीत आणली होती, यातनू भाऊरावांचा पेणा िदसनू येत नाही का ?
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सन १९४८ म ये गांधी वधानंतर या काळात, रा य शासनाचा गैरसमज झा यामळेु (िकंवा 
क न िद यामळेु) शासनाने रयत िश ण सं थे या सव शाखांची ँट तहकूब केली होती. मं ा या 
खुनाचा कट के याचा आरोप क न कमवीर भाऊराव पाटील आिण रयत िश ण सं थेचे पाच 
आजीव सभासद यां या घरांची झडती घे यात आली होती. झडतीत आ ेपाह असे, काही 
सापडल ेनाही. भाऊरावांनी आरोप िस  कर याचे जाहीर आ हान िदले होते. या करणात रा य 
शासनाचा िनषेध करणारे व सं थेची टँ सु  कर याची मागणी करणारे ठराव महारा भर 
संभामधनू समंत कर यात आले. महारा  ांितक कॉ से आमदारां या उपि थतीत ठराव क न 
रयत िश ण सं थेची टँ सु  कर याची मागणी केली होती. लोकमता या दडपणामळेु अखेर 
रा य शासनाला ँट दणेे भाग पडले. दर यान या काळात महारा ातील जनतेने नैितक पािठंबा 
िदला आिण सढळ हाताने सं थेस आिथक मदतही िदली. मु ाम िनमाण केले या संकटास 
कमवीरांनी धैयाने त ड िदल ेहोत.े सं था वाचली होती. इतकेच न ह ेतर या करणामुळे सं था 
वाढली होती.

२७ नो हबर १९४८ रोजी सातारा िज हा िव ाथ  कॉ ं ेसने कमवीर भाऊराव पाटील यांना 
एक पयांची थैली अपण क न यांचा स कार केला होता. टँ बदंी या काळातच ह े घडले. 
यानंतर या काळात भाऊरावांना अनेक थै या िमळा या. अनेक स मान घडल.े सन १९५९ म ये 

रा पत याकडून 'प भषूण' हा िकताब िमळाला, पुण े िव ापीठाने 'डी.िलट.' ही स माननीय 
पदवी दऊेन गौरव केला. जनतेने पूव च यांना 'कमवीर' ही उपाधी बहाल केली होती.

भाऊरावांनी ामो नती या हतेनेू िज हाभर िफ न लोकजागतृी केली होतीच. सन १९५३ 
पासनू दर दोराबजी टाटा ट या रल वे फेअर बोडा या सहकायाने माण तालु यात 

ामो ाराचे काय केले. दवेापूर प रसरातील नऊ खडयाचा कायापालट घडिवला.
भाऊरावांनी अनेक िव ा याना उ च िश णासाठी परदशेी पाठिवल े होते. यांम ये चार 

ह रजन िव ा या या समावेश आह.े लंडन येथ ेसं थेचे वसितगहृ उघडले होत.े या वसितगहृातही 
िव ाथ  वावलंबनाने राहत.

लोकजागतृीसाठी, िश ण सारासाठी आिण सं थेला मदत गोळा कर यासाठी भाऊराव 
आयु यभर अनवाणी पायाने व उघड्या मा याने उ हापावसातनू िहंडत होते. यां या कृतीवर 
याचा प रणाम जाणव ूलागला. त ेवरचेवर आजारी पडू लागल.े संिधवात, र दाब व हदयिवकार 
यां या उपचारासाठी यांना अनेकदा हॉि पटलम ये अॅडिमट हावे लागले होत.े हॉ पीटलमधनू 
बाहरे पडताना िमळालेला िव ांतीचा स ला यांनी कधीच पाळला नाही. बाहरे पडल ेक  कायरत 
होऊन जात. सन १९५९ म ये उपचारासाठी त े पु या या ससनू हॉि पटलम ये अॅडिमट झाल.े 
यापूव  हदयिवकारा या अनेक झट यातनू त ेसावरल ेहोत.े डॉ टरां या अपे ेपे ा िकमान दहा 
वष त ेअिधक जगल ेहोत.े केवळ इ छाश या बळावर. ता.९ मे १९५९ रोजी हदयिवकाराचा 
ती  झटका येऊन भाऊरावांचे पु या या ससनू हॉि पटलम ये िनधन झाले. िनधनसमयी यां या 
मृ यशु येजवळ यांचा एक ह रजन िव ाथ  होत.े
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कमवीर भाऊराव पाटील एक झुंजार यो े होते. त े महारा ाचे भा यिवधाते होते. या 
आधिुनक भगीरथाने िश णाची गंगा गोरग रबां या झोपडीपयत आणली. या ययेासाठी ते 
राबले, खपले या येयाचा सामािजक व रा ीय वारसा आता केवळ यांचे िव ाथ , सं थेतील 
सेवक, सं थेचे िहतिचंतक व कायकत यां याकडेच न ह े तर देशातील आम जनतेकडे आला 
आह.े

िश णाच ेज ेकाय शासनाने केल ेन हते, त ेभाऊरावांनी केले. भाऊरावांनी वत:च ेकायकत 
घडिवल े होते हणून ह े श य झाल.े िचनी भाषेत एक हण आह.े 'तु हाला काही मिह यांसाठी 
तरतदू करावयाची असेल तर धा य पेरा, काही वषासाठी तरतदू करावयाची असेल तर फळझाडे 
लावा आिण िपढ्यानिपढ्यासाठी तरतदू करावयाची असेल तर फळझाडे लावा आिण 
िपढ्यानिपढ्यासाठी तरतदू करावयाची असेल तर माणसे पेरा.' भाऊरावांनी माणसे पेरा.' 
भाऊरावांनी माणसे पेरली होती. साम यवान व गुणसंप न अशी माणसे तयार करणे व यासाठी 
तळमळीने य न करणे ह ेभाऊरावां या कायाचे रह य आह.े

कमवीर भाऊराव नेहमी हणत, 'सव माणसे समान आहते. सवाना समानतेची-बंधु वाची 
वागणकू िदली पािहज.े जातीय, धािमक, सामािजक व आिथक भदावर आधा रत िवषमतेला 
मठुमाती िदली पािहजे.' सामािजक समता व एकता ह ेतर भाऊरावां या कायाचे ाणच होते.

गे या शंभर वषा या ओज वी महारा ीय परंपरेतील भाऊराव ते एक तेज वी पु ष होते. 
यानी सव समाजसेवकां या कायावर एक कारे कळसच चढिवला आह.े सवागीण, सव पश  व 
यापक काय करणारे भाऊराव ह े महापु ष होते. यांचे जीिवत काय दीप तंभा माण े भावी 

िपढ्यांना समाज जीवनातील शा त मु यांबाबत सदवै मागदशन करीत राहील.

- आ.भा.मगदमू
(a¶V {ejU सñंWoÀ¶m do~gmB©Q>dê$Z)
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१. १८८७ ज म कंुभोज ता.हातकणंगल ेिज.को हापूर (२२-९-१८८७)
२. १९०२ राजाराम हाय कूल व जैन बोिडग वेश.
३. १९०९ िश ण सारक मंडळ, दधुगाव-स य सहभाग
४. १९१२ कंुभोज येथील ी.आ णा पाटील यांची सकु या 'आद का' (ल मीबाई) 

यां याशी िववाह
५. १९१४ िकंग एडवड पुतळा- डांबर करण-को हापूर
६. १९१४ ओगले लास व स, ओगलेवाडी िव े त े ितिनधी
७. १९१६ िकल कर कारखाना, िकल कर वाडी िव े त े ितिनधी
८. १९१७ िचरंजीव आ पासाहबे यांचा ज म
९. १९१९ काल,े ता.कराड यथे े रयत िश ण सं थेची थापना (४-१०-१९१९) व 

वसितगहृ थापनेने शै िणक कायाचा ीगणेशा
१०. १९१९ थम क या.िच.शंकुतला िहचा ज म
११. १९२० आज म खादी वापराचे त
१२. १९२१ नेल ता.वाळवा येथ ेवसितगहृाची थापना
१३. १९२२ मे.धनजीशा कुपर यां या सहकायाने सातारा रोड येथे ल खडी कारखा याची 

थापना
१४. १४. १९२४ सातारा रोड येथील कुपर कारखाना सोडला.
१५. १५. १९२४ रयत िश ण सं थेच े सातारा येथे थलांतर व सव जातीधमा या 

िव ा यासाठी सातारा येथ ेिम  वसितगहृाची थापना.
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१६. १९२६ ि तीय क या िच.बेबी िहचा ज म. (मृ य ूसन १९२८)
१७. १९२७ रा िपता महा मा गांधी यांची भेट व छ पती शाह बोिडग हाऊसचे नामकरण. 

(२५-२-१९२७)
१८. १९३० प नी सौ.ल मीबाई यांचे अकाली िनधन (३०-३-१९३०)
१९. १९३२ उ च िश ण घणेा-या िव ा यासाठी पुण ेयेथ ेयिुनयन बोिडग हाऊस या िम  

वसितगहृाची थापना.
२०. १९३५ रयत िश ण सं थेचे रिज ेशन
२१. १९३५ रा यातील पिह या एत िेशय खाजगी ायमरी ेिनंग कॉलेजची सातारा येथे 

थापना.
२२. १९३६ सातारा येथे रा.ब.काळे ँि टिसंग कूलची थापना
२३. १९३८ ाथिमक िश ण सिमतीची थापना व पिहली हाँलटरी ाथिमक शाळा 

यवते र (सातारा) या खेडेगावी सु  केली. सं थेमाफत ५७८ ाथिमक शाळा 
चालिव या जात हो या.

२४. १९४० सातारा येथे पिह या मोफत व वसितगहृयु  मा यिमक शाळेची थापना
२५. १९४१ धळेु यिुनिसपािलटी तफ मानप  दान.
२६. १९४२ वडील ी.पायग डा यांचे िनधन
२७. १९४५ को हापूर यापारी वगाकडून थैली समपण व गौरव
२८. १९४७ सातारा येथे पिह या मोफत व वसितगहृयु  महािव ालयाची थापना.
२९. १९४८ सातारा िज हा िव ाथ  कॉ ेसकडून, संत गाडगे महाराज ह त े ल  .िनधी 

अपण
३०. १९४८ सं थे या माजी िव ा याकडून शेवरलेट गाडी दान
३१. १९४९ अहमदनगर िज हा लोकल बोडातफ मानप  दान.
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3. शै िणक काय

१९०९ म ये दधुगाव िज.सांगली येथील िश ण सारक मंडळा या कायात सहभाग होता.
१९१९ म य ेकाले, ता.कराड िज.सातारा या िठकाणी खेडयातील मुलां या िश णासाठी रयत 

िश ण सं थेची थापना केली. पुढे या सं थेचे कायालय सातारा येथे हलिवले.
१९२१ म ये नेल, ता.वाळवा येथे वसितगहृाची थापना केली.
१९२४ साली सव जातीधमा या िव ा यासाठी सातारा येथे एक िम  वसितगहृ थापन केल े

व १९२७ साली रा िपता महा मा गांधी यां या शभुह त ेथोर समाजसुधारक राज ी 
छ पती शाह महाराज यांचे नाव सदर वसितगहृास िदले. या वसितगहृास महा मा 
गांध नी ( यांनी थापन केले या) ह रजन सेवक फंडातनू वािषक ५०० पये मदत 
चाल ूकेली.

१९३२ साली पुण ेयेथ ेउ च िश ण घेणा या िव ा यासाठी यिुनयन बोिडग हाऊसची 
थापना केली. (िम  वसितगहृ)

१९३५ म ये रयत िश ण सं था िह काय ा माण ेरिज टर केली व ाथिमक िश कांना े ड 
कर यासाठी ेिनंग कॉलेज सु  केले.

१९३६ साली सं थेचे दसुरे अ य  मा.रा.ब.काळे यां या नावाने सातारा येथ ेपिहली मराठी 
शाळा सु  केली.

१९३८ साली सं थेतफ पिहली हाँलंटरी ाथिमक शाळा ड गराळ भागातील यवते र या 
खेडेगावी सु  केली. अशाच कारे ५७८ ाथिमक शाळा ड गराळ व दु काळी 
भागातील खेडेगावांत सु  के या.

१९४० म ये सव तरातील गोरगरीब िव ा याक रता महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां या 
नावाने मोफत व वसितगहृयु  मा यिमक शाळा सु  केली. यापुढे यांनी यां या 
हयातीत ामीण भागात १०१ मा यिमक शाळा सु  के या.

१९४२ साली मलु यासाठी िम  वसितगहृ सु  केले व ाथिमक ी िश कांसाठी 
िजजामाता अ यािपका िव ालय या नावाने ेिनंग कॉलेज सु  केले.

१९४७ साली महारा ाच ेदवैत छ पती िशवाजी महाराज यां या नावाने उ च िश ण दणेारे 
मुंबई रा या या ामीण भागातील पिहल ेमहािव ालय सातारा येथे सु  केले. ते 
सु वातीस काही वष मोफत व वसितगहृयु  हणनू चालिवले नंतर बाहरेच े िव ाथ  
घे यास सु वात केली.

कराड या तालु या या िठकाणी संत गाडगे महाराज महािव ालय ह े ामीण भागातील 
महािव ालय ह े ामीण भागातील महािव ालय सु  केले.

मौलाना आझाद यांचे पिहले िश ण महािव ालय सातारा येथ ेसु  केले.
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4. आनुषंिगक शै िणक काय

• ाथिमक िश कांचे सेवािवषयक  सोडिव या या कामी य  सहभाग व रा य 
ाथिमक िश क संघटनेला बहमोल मागदशन

• पुण ेिव ापीठ कोटावर शासनिनयु  सद य.
• महा मा गांधी िव ामंिदर, मालेगाव िज.नािशक या सं थेचे स लागार.
• ल े ए यकेुशन सोसायटी, सांगली या सं थेचे सद य.
• मुंबई रा य िद ाँ ही शीअल बोड फॉर ए यकेुशनचे सद य.
• रयत िश ण सं थेतील िविवध श िणक योगा ारे ' वावलंबी िश ण' म-माहा य' 

'कमवा व िशका योजना' ' वावलंबन- वािभमान- वा याय-समता' िह चत:ुसू ी 
इ याद चा दशेातील िश ण े ापुढे आदश.

• सहकार े ातील काय
कोरेगाव िज.सातारा येथ े गरीब शेतक यासाठी 'सहकारी शेती योजना' १९१४ म य े
कायाि वत.

• १९४० साली रयत िश ण सं थेतील सेवकांसाठी को-ऑपरेिट ह सोसायटीची थापना 
(आज सोसायटीचे बँकेत पांतर होऊन बँके या, महारा  रा यात १० शाखा)

• १९४२ साली सं था शांखासाठी/सेवकांसाठी को-ऑफरेिट ह टोअस सु  केले.
• गरीब व होतक  िव ा यासाठी आिथक साहा य व िबन याजी कज उपल ध क न 

दे यासाठी सौ.ल मीबाई पाटील फंडाची योजना (ितच ेपतपेढीत पांतर झाल ेआह.े)
• दवेापूर भागात को-ऑप.फाँिमग सोसायट्या थापून अ पभधूारकां या शेती िवकास 

क पा या मा यमातनू यांचे जीवनमान उंचावल.े
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5. सामा{Oक काय

• महा मा फुल ेयांनी थापन केले या 'स यशोधक समाज' चळवळीत स य सहभाग व 
भावी नेतृ व.

• अ पृ यता िनवारण मोिहमेत हयातभर आघाडीचे कायकत.
• रा िपता महा मा गांधी यांनी थापन केले या 'ह रजन सेवक संघ' या सं थेत सि य 

सहभाग.
• सामािजक ऐ य, याय, बंधुभाव व हरीजनो ार यांसाठी वाहन घेतले या ' ी. गाडगे 

महाराज िमशन', मुंबई या सं थेत सहभाग.
• थोर समाजसुधारक महष  िव ल रामजी िशंद ेयांनी थापन केलेले 'िड े ड लास िमशन' 

च ेिव त.
• मुंबई रा य बॅकवड लास वे फेअर बोडाचे सद य.
• सर-दोराबजी टाटा- ट, रल-वे फेअर बोडा या सहकायाने दवेापूर ता. माण, िज. 

सातारा प रसरातील ९ गावांची सवागीण िवकास योजना कायाि वत.
• ह रजनांसाठी थापन केले या संत चोखामेळा धमशाळा, पंढरपुरचे िव त.
• शिशकला सॅिनटो रयम (टी.बी.हॉि पटल) जयिसंगपूर, िज. को हापूर या सं थेचे िव त.
• पुण े येथे सामािजक समता व याय यासाठी भरले या सामािजक प रषदते स य 

सहभाग.
• सातारा िड ी ट डे हलपमट बोडाचे सद य.
• रल डे हलपमट बोड, साताराचे सद य.
• ह रजन सेवेसाठी थापन केले या िज हा बोडाचे सद य.
• िविवध उ ोगधं ातील कामगारांचे िहताची जपणूक, यासाठी संघटना बांधणी, 

कामगारां या मलुामुल ची िश णाची यव था यासाठी जाणीवपूवक सात याने य न.
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