
दशेा या िश ण व थलेा िदशा दे याच ेकादशेा या िश ण व थलेा िदशा दे याच ेकादशेा या िश ण व थलेा िदशा दे याच ेकादशेा या िश ण व थलेा िदशा दे याच ेकाम कमवीरां या रयतम कमवीरां या रयतम कमवीरां या रयतम कमवीरां या रयतन ेकेलेन ेकेलेन ेकेलेन ेकेले....    

मामामामा. . . . शरद पवार यांच े ितपादन शरद पवार यांच े ितपादन शरद पवार यांच े ितपादन शरद पवार यांच े ितपादन     
सातारा ( ितिनधी)  

 िश ण ह े समाजपिरवतनाचे एकमेव साधन आह.े यापासून गोरगरीब  
समाजातील एकही िव ाथ  वंिचत रा  नये यासाठी यां या िश णाची काळजी 
कमवीरांनी शंभर वषापूव  घेतली हणूनच ामीण भागातील गुणव ेला संधी तर 
िमळालीच तसेच देशा या िश ण व थेला यो य िदशा दे याचे काम कमवीर 
भाऊराव पाटील यांनी थापन केले या रयत िश ण सं थेने केले आह े असे 
गौरवपूण उदगार माजी क ीय कृषीमं ी व रयत िश ण सं थेचे अ य            
मा. खासदार शरदराव पवार यांनी  केले.  

 रयत िश ण सं थेने कमवीर समाधी पिरसर येथे आयोिजत केले या १३१ 
ा कमवीर जयंती समारंभात अ य ीय मनोगत  करताना ते बोलत होते. 

काय माचे मुख पा णे सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाचे कुलगु  डॉ. िनतीन 
करमळकर ह ेहोते.  

 कमवीरां या शै िणक व सामािजक कायाचा गौरव क न                            
मा. खा. शरदरावजी पवार पुढे हणाले कमवीरांनी समाजातील सामा य 
कुटंुबातील मुलां या िश णाचा िवचार केला व यासाठी आपले संपूण आयु य  
वेचले यामुळेच गेली शंभर वष समाज सं थे या पाठीमागे ठामपणे उभा रािहला. 
आज आधुिनक काळात समाजाला आव यक असलेले ान आिण तं ान 
िव ा याना दे यासाठी सं था किटब  असून यासाठी टाटा टे ॉलॉजी या 
सहकायाने आधुिनक तं ान िव ाथाना दे याचा य  करत आहोत.  

 सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाचे कुलगु  डॉ. िनतीन करमळकर यांनी 
आपले िवचार  करताना सांिगतले की, पुणे िव ापीठाने कमवीरांना डी. िलट 
पदवी दऊेन िव ापीठाचाच स मान उंचावला आह.े खरेतर एका नामांिकत 
िव ापीठाने कमवीरांसार या चाल या बोल या िव ापीठाला िदलेली ही पदवी 
आह.े कमवीरांचा िवचार म यवत  ठेवून िश णाचा दजा उंचाव यासाठी आपण 

य  केला पािहजे. या िश णातून चािर य आिण चिरताथ या दोह ची सांगड 
घालता आली पािहजे. अ णांनी माला ित ा िदली, े ता िदली व 
वसितगृहा या मा यमातून सहजीवनाची व सहिश णाची संक पना जवली. 



आज या काळात चॉईस बेसड् े डीट िस टीम या मा यमातून वेगवेग या 
िव ापीठातून ानाची दवेाण घेवाण झाली पािहजे ती आजची गरज आहे
िवचार कमवीरांनी शंभर वषापूव
आदश डो यासमोर ठेऊन आपण वाटचाल क यात असे आवाहन यांनी केले

 काय माचे ा तािवक व 
डॉ. भाऊसाहबे कराळे यांनी केले
सं थे या गतीचा आलेख सं थेचे चेअरमन डॉ
यावेळी भारता या माजी रा पती ितभाताई पाटील यांनी पाठिवले या 
शुभसंदशेाचे वाचन ाचाया डॉ
आभार सहसिचव ाचाय डॉ
सू संचालन डॉ. िशविलग मेनकुदळे यांनी केले
गीत सादर केले.  

काय मास िस ीमचे 
िज हापिरषदेचे अ य  संजीवराजे नाईक िनबाळकर
हा. चेअरमन अॅड. भगीरथ िशदे

डॉ. भारती पाटील, डॉ. मोहन पाटील
सं था पदािधकारी मा.िवलास महािडक
कुटंुबीय, जनरल बॉडी सद य

ा यापक, िश क, रयत सेवक

 

 
 
 
 
 
 
कमवीर जयंती िनिम  सातारा शहरातून काढले या शोभाया ेत सहभागी 
झालेला िच रथ व रयतचे िव ाथ  

काळात चॉईस बेसड् े डीट िस टीम या मा यमातून वेगवेग या 
िव ापीठातून ानाची दवेाण घेवाण झाली पािहजे ती आजची गरज आहे
िवचार कमवीरांनी शंभर वषापूव  िश ण े ात जव याचा य  केला
आदश डो यासमोर ठेऊन आपण वाटचाल क यात असे आवाहन यांनी केले

काय माचे ा तािवक व उपि थतांचे वागत सं थेचे सिचव ाचाय 
भाऊसाहबे कराळे यांनी केले. यावेळी कमवीरां या जीवनकायाचा आढावा व 

सं थे या गतीचा आलेख सं थेचे चेअरमन डॉ. अिनल पाटील यांनी मांडला
यावेळी भारता या माजी रा पती ितभाताई पाटील यांनी पाठिवले या 

भसंदशेाचे वाचन ाचाया डॉ. ितभा गायकवाड यांनी केले. सव उपि थतांचे 
आभार सहसिचव ाचाय डॉ. िवजयिसह सावंत यांनी मानले

िशविलग मेनकुदळे यांनी केले,  ा. संभाजी पाटील यांनी रयत 

काय मास िस ीमचे माजी रा यपाल मा. ीिनवास पाटील
िज हापिरषदेचे अ य  संजीवराजे नाईक िनबाळकर, आ. शिशकांत िशदे

भगीरथ िशद,े मा. सुिजत जगधने, डॉ. प लवी वधमाने
मोहन पाटील, मा. सुधीर धुमाळ, मा. भाकर दशे

िवलास महािडक, ाचाय डॉ. अ ण आंधळे
जनरल बॉडी सद य, आजी माजी लाईफ मबर, वकर 

रयत सेवक, कायकत व िव ाथ  मो ा सं येने उपि थत होते

कमवीर जयंती िनिम  सातारा शहरातून काढले या शोभाया ेत सहभागी 
झालेला िच रथ व रयतचे िव ाथ   

काळात चॉईस बेसड् े डीट िस टीम या मा यमातून वेगवेग या 
िव ापीठातून ानाची दवेाण घेवाण झाली पािहजे ती आजची गरज आह.े हाच 

े ात जव याचा य  केला. यांचा 
आदश डो यासमोर ठेऊन आपण वाटचाल क यात असे आवाहन यांनी केले.  

वागत सं थेचे सिचव ाचाय            
कायाचा आढावा व 

अिनल पाटील यांनी मांडला. 
यावेळी भारता या माजी रा पती ितभाताई पाटील यांनी पाठिवले या 

सव उपि थतांचे 
िवजयिसह सावंत यांनी मानले. काय माचे 

संभाजी पाटील यांनी रयत 

ीिनवास पाटील, 
शिशकांत िशद,े सं थेचे 

प लवी वधमाने,             
भाकर दशेमुख, 

अ ण आंधळे, कमवीर 
वकर , शाखा मुख, 

कायकत व िव ाथ  मो ा सं येने उपि थत होते. 

कमवीर जयंती िनिम  सातारा शहरातून काढले या शोभाया ेत सहभागी 



कमवीर समाधीस अिभवादन करताना मा
मा. डॉ. िनतीन करमळकर

कमवीर जयंती सोह यात मागदशन करताना सं थेचे अ य  
मा. खा. शरदरावजी पवार

कमवीर जयंती सोह यात िवचार  करताना कुलगु  मा
करमळकर. 

कमवीर समाधीस अिभवादन करताना मा.खा. शरदरावजी पवार
िनतीन करमळकर व इतर मा यवर  

 
कमवीर जयंती सोह यात मागदशन करताना सं थेचे अ य  

शरदरावजी पवार, ासपीठावर इतर मा यवर  

कमवीर जयंती सोह यात िवचार  करताना कुलगु  मा

 
शरदरावजी पवार, कुलगु  

 
कमवीर जयंती सोह यात मागदशन करताना सं थेचे अ य                      

 
कमवीर जयंती सोह यात िवचार  करताना कुलगु  मा. डॉ. िनतीन 


