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 प भूषण डॉ.कमवीर भाऊराव पाटील यांनी १९१९ म ये रयत िश ण सं थेची 
थापना क न िश णा या िव तारीकरणाला चालना िदली. यांचाच िवचार 

म यवत  ठेवून सं थेने गुणव ापूण िश णा या आधारे महारा ा या िश ण े ाला 
िदशा दे याचा य  केला ह ेकाय महारा ाला केवळ भूषणावह नाही तर ते दीप तंभा 
एवढे मागदशक आह े हणूनच रयत िश ण सं थे या शता दी वषात रयत िव ापीठ 
िनमाण हो यासाठी आव यक ती सव कारची मदत क न रयत िव ापीठ िनमाण 
केले जाईल असा िव ास क ीय मनु यबळ िवकास मं ी मा.नामदार काश जावडेकर 
यांनी  केला. 

 रयत िश ण सं थे या वतीने आयोिजत केले या शता दी महो सव शुभारंभ 
समारंभाचे मुख अितथी हणून ते बोलत होते. काय मा या अ य थानी माजी 
क ीय कृिषमं ी मा. खासदार शरदरावजी पवार ह े होते. यावेळी िस ीमचे माजी 
रा यपाल ीिनवास पाटील मा.िदलीप बंड, डॉ.राज  जगदाळे, आनंद भदे, मा.कनल 
िरजवी, आमदार शिशकांत िशद,े डॉ.एन.डी.पाटील, आमदार िदलीप वळसे पाटील, 
मा.सौ.मीनाताई जगधने, व इतर मा यवर उपि थत होते. 

 कमवीर भाऊराव पाटील यां या कायाचा गौरव क न मा.ना. काश जावडेकर 
पुढे हणाले कमवीरां या कायाचा सवात मोठा  गौरव महा मा गांधी यांनी केला आह.े 
‘साबरमती आ मात मी जे क  शकलो नाही ते आपण सव जाती धमा या मुलांसाठी 
वसितगृह िनमाण क न केले आह.े तुम या कायास माझे आशीवाद’ या सिटिफकेट 
सारखे दसुरे कोणतेही सिटिफकेट असू शकत नाही. जाितधम िवरहीत िश णाचा पाया 
कमवीरांनी घातला. याला अनुभावािधि त िश णाची जोड िदली आिण माला 

ित ा दे याचे महान काय केले आह.े कमवीरांनी रयत सेवक िनमाण केले ते आजही 
िनमाण झाले पािहजेत. यांचे िवचार म यवत  ठेवून आपण आधुिनक िश णाची कास 
धरली पािहजे. इ हशऩ, इनो हशेन व इ यूबेशन या मा यमातून भिव यातील 
संशोधक िनमाण कर याचे काम केले जात आह.े क  शासना या मा यमातून नवा 
िव ाथ  घडिव यासाठी अटल िटकिरग उ तर आिव कार योजना राबिव या जात 
आहते. या मा यमातून नवनवीन शोध लावले जातील व आपला दशे समृ  होऊ शकेल 
याची मला खा ी आह ेअसे िवचार यांनी  केले.  

 अ य ीय मनोगत  करताना खासदार शरदरावजी पवार हणाले की, 
शता दी वषात रयत िव ापीठ होत आह े ते कमवीरांचे व  होते. कमवीरांनी 
िश णा या सावि करण करणास ाधा य िदले. याला आपण गुणव ेची जोड िदली. 
आज न ा िपढीम ये िचिक सक व संशोधन  वृ ी वाढेल यासाठी काम केले पािहजे. 



इ हशऩ, इनो हशेन व इ यूबेशन या मा यमातून दशेा या िवकासाला आव यक 
असणारा िव ाथ  िनमाण कर याचे काम रयत िश ण सं थेने हाती घेतले आह.े या 
कामाला रा ीय व आंतररा ीय क ा िनमाण हावी यासाठी रतन टाटा यां या टाटा 
टे ोलॉजी या सहकायाने आपणास पुढे जाता येऊ शकेल.  

 काय माचे ा तािवक व उपि थतांचे वागत सं थेचे सिचव ाचाय                 
डॉ. भाऊसाहबे कराळे यांनी केले. यावेळी सं थे या शंभर वषा या कायाचा आढावा 
सं थेचे चेअरमन डॉ. अिनल पाटील यांनी घेतला. यावेळी साय स व टे ोलॉजी  पाकचे 
महासंचालक डॉ. रांज  जगदाळे, टाटा टे ोलॉजीचे डॉ. आनंद भद,े पुणे जनरलचे 
पो ट मा टर कनल िरझवी यांनी आपले मनोगत  केले. यावेळी कमवीर भाऊराव 
पाटील व रयत माऊली सौ ल मीबाई पाटील याचे छायािच  असलेले पो टाचे ितकीट 
व पो टाचे पाकीट, मॅ यु िलिखत कमवीर चिर  ंथाची दसुरी आवृ ी, रयत िव ान 
पि का, रयत िश ण पि का, रयत कौश य िवकास व इतर उप म िवशेषांकाचे 

काशन मा यवरां या ह ते कर यात आले. उपि थतांचे आभार सहसिचव                  
डॉ. िवजयिसह सावंत यांनी मांडले. काय माचे सू संचालन डॉ. िशविलग मेनकुदळे 
यांनी केले.  यािनिम ाने सकाळी सातारा शहरातून िविवध िच रथांसह भात फेरी 
काढ यात आली. याम ये िच रथ, लेझीम, झांज पथक, िमिलटरी व पॅरा िमिलटरी 

िश ण व इतर सव शाखेतील शाखा मुख, सेवक व िव ाथ  मो ा सं येने उपि थत 
होते.  

 

१) भातफेरीत सहभागी झालेले िव ाथ  व िच रथ 



 
२) कमवीर समाधीस अिभवादन करताना मा. ना. काश जावडेकर व इतर 

मा यवर. 
 

 
३) कमवीर भाऊराव पाटील व सौ. ल मीबाई पाटील यांचे छायािच  असले या 

पो ट ितिकटाचे अनावरण करताना ना. काश जावडेकर, मा. खासदार 
शरदराव पवार व इतर मा यवर.  



 
४) रयत िश ण सं था शता दी महो सव शुभारंभ संगी मनोगत  करताना  

क ीय मनु यबळ िवकास मं ी मा.नामदार काश जावडेकर व इतर मा यवर.  
 

 
५) रयत िश ण सं था शता दी महो सव शुभारंभ संगी मनोगत  करताना  

मा. खा. शरद पवार व इतर मा यवर.  


