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अध्यक्ाचें णनवेदन 
 

पद्मणवभषूि स्व. वसंतदादा पाटील हे आधुणनक महाराष्ट्राचे खऱ्या अथाने णिल्पकार म्हिता 
येतील असे एक उत्तुंर् व्यणक्तमत्त्व होते. स्व. यिवतंरावजी चव्हाि याचं्या काळात भारतीय 
स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ज्या सेनानींनी सणक्रय भार् घेतला, देहदंड सोसला आणि परकीय सते्तचा णनकराने 
मुकाबला केला अिा थोर लढवययापंकैी वसंतदादा पाटील हे होते. णब्रणटिाचं्या काळात त्यानंी 
स्वातंत्र्यासाठी संघषग केला आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात नवमहाराष्ट्राच्या सुदृढ रचनेसाठी अणवश्ातं प्रयत्न 
केले. सामान्य पणरस्स्थतीमध्ये जन्म घेतलेल्या वसंतदादा पाटील यानंा जन्मजात बुणिमत्ता आणि दूरदृष्टी 
याचें वरदान लाभले होते. कुमारवयातच स्वातंत्र्यसैणनक म्हिून काम करू लार्ल्यामुळे ग्रामीि भार्ातील 
जनमानसाचा अचूक अंदाज त्यानंा येत असे. ग्रामीि भार्ात कायगकता म्हिनू काम करताना त्यानंी अफाट 
लोकसंग्रह केला, समाजाचा णवश्वास सपंादन केला आणि अंर्भतू समंजसपिाने लोकसंघटन करून एक 
व्यापक सामाणजक दृष्टी प्राप्त करून घेतली. कृषी व सहकार के्त्ामंध्ये त्यानंी अतुलनीय कायग केले. 
राजकारिामध्ये स्व. यिवतंरावजी, णव. स. पारे्, वसतंरावजी नाईक, आदी धुणरिाबंरोबर काम करून 
नव्या महाराष्ट्राच्या जडिघडिीमध्ये मोठा हातभार लावला. संपन्न व सुदृढ महाराष्ट्र हे या सववांचचे स्व्न 
होते. आजचा महाराष्ट्र हा त्या स्व्नाची पणरपूती आहे असे म्हिाव ेलारे्ल. महाराष्ट्राचे णिल्प घडणवताना 
या साध्यासुध्या, मराठमोळ्या सह्याद्रीच्या पुत्ाने ‘कायगकता ते मुख्यमंत्ी’ या प्रवासामध्ये जी कामणर्री 
बजावली, ती इणतहासामध्ये पुसता न येिारी अिी आहे.  
 

अिा या महाराष्ट्राच्या सच्च्या णिल्पकाराचे चणरत् श्ी. राजा माने याचं्यासारख्या सव्यसाची 
लेखक, पत्काराकडून णलहवनू घेता आले, याचा महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाला आनंद 
वाटतो. स्व. वसंतदादा पाटील याचं्या या चणरत्ामुळे महाराष्ट्राच्या भावी णपढ्यानंा चैतन्यिील पे्ररिा णमळत 
राहील, असा मला णवश्वास वाटतो.  

 
स्थळ : मंुबई 
णद. १२ ऑक्टोबर २०११ 

 
  मधु मंरे्ि कर्णिक 
 अध्यक्, 
 महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ.  
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लेखकाचे मनोर्त 
 

१९७२ चा भीषि दुष्ट्काळ... मी ११ वषवांचचा असेन... माझी आई णजला आम्ही ‘अक्का’ म्हितो, ती 
बािीच्या तळ्यावरील रोजर्ार हमीवर काम करायची... जवळच असलेल्या बाभळीच्या झाडाला लहान 
भाऊ झोळीत लटकलेला असायचा... त्याच तळ्याच्या कामावर मोठा भाऊ दही णवकायचा, तर मी र्ोळ्या 
णवकायचो... अक्काला रोजर्ार आठवड्याला णमळायचा... तोही मामलेदार कचेरीवर रारं् लावनू... रारें्त 
अक्काचा नंबर रात्ी-अपरात्ी लार्ायचा... मजुराचंा लेकरा-बाळासंह तहसीलदार कचेरी पणरसरात 
अक्रिः तळ पडायचा. नंबर लार्ला की, अक्का पर्ार घेऊन यायची. कधी १२ रु. ३५ पैसे, तर कधी १६ रु. 
१० पैसे! अक्काच्या हातातील ते पैसे बघून आमच्या हाती खणजना लार्ल्याचा आनंद व्हायचा. त्याच 
आनंदात एकदा अक्काला मी णवचारले, ‘आपल्याला हे पसेै कोि देतं?’ अक्का म्हिाली, ‘सरकार!’ पुन्हा 
माझा प्रश्न, ‘सरकार म्हिजे कोि?’ अक्का माझा प्रश्न ऐकून र्ोंधळात पडली अन् थोडा वळे र््पच 
राणहली; पि माझे णवचारिे चालूच राणहले... ‘आपल्याला पैसे कोि देतं?’ िवेटी अक्का पटकन म्हिाली, 
‘सारं्लीच ं दादा!’ मी पनु्हा णवचारलं, ‘हे दादा कोि?’ माझ्या त्या प्रश्नाला अक्का फक्त ‘दादा... दादा’ 
एवढंच उत्तर देऊ िकली; पि ते उत्तर माझ्या हृदयावर कोरलं रे्लं. जसजसा मोठा होत रे्लो, तसे 
माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मला आपोआपच णमळू लार्ले. पढेु णिक्िाच्या णनणमत्ताने कोल्हापुरात आल्यानंतर तर 
दादाचंी महती अनुभवायलाच णमळाली आणि आपसुकपिे ‘वसंतदादा’ या व्यणक्तमत्त्वािी आपुलकीचे आणि 
णजव्हाळ्याचे अनाणमक नाते णनमाि झाले. दादािंी काडीचाही संबंध नसलेले; पि दादािंी असे नाते 
असलेले माझ्यासारखे णकती बरे अनाणमक असतील? त्याच नात्यामुळे वसंतदादा पाटील या महाराष्ट्राच्या 
णिल्पकाराच्या जीवन वाटचालीवर प्रकाि टाकण्याची सधंी मला णमळिे हे माझे भाग्यच! 
 

वसंतदादाचंा जीवनकायगकाल हा देिाच्या सामाणजक, राजकीय आणि आर्णथक के्त्ातंील 
पणरवतगनाचा काळ होता. त्या पणरवतगनाला सामोरे जाताना समाजणहत आणि बदलत्या काळाची मार्िी 
याचंी अचकू सारं्ड घालून भणवष्ट्याचा वधे घेिे, हे खूप मोठे आव्हान होते. हे आव्हान पेलण्यात ते यिस्वी 
झाले आणि म्हिनूच लोकाचं्या हृदयकसहासनावर ‘दादा’ ही उपाधी प्राप्त करून ते राज्य करू िकले. 
स्वातंत्र्यपूवग काळात देिपे्रमाने झपाटलेला आक्रमक, कठोर, धाडसी आणि छातीवर इंग्रजाचं्या र्ोळ्या 
झेलिारा क्राणंतकारक, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोककल्यािािी स्वतःची नाळ जोडून णवकासाची नवनवी 
दालने िोधण्यासाठी सतत धडपडिारा संयमी समाजसेवक, स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या काळात देिाच्या 
व महाराष्ट्राच्या राजकारिाला ‘नवा चेहरा’ प्राप्त होत असताना स्वतः सते्तत वाटेकरी न राहता णवकास 
आणि पक्संघटना सामर्थयगिाली बनणवण्यासाठी णजवाचे रान करिारा सच्चा कायगकता आणि त्यानंतरच्या 
काळाने जन्माला घातलेल्या सत्ता आणि राजकारिातील नव्या संस्कृतीत स्वतःची आणि महाराष्ट्राची 
‘अस्स्मता’ जतन करिारा किखर, मुरब्बी आणि णदलदार राजकारिी... सावगजणनक जीवनातील अिा 
णवणवध भणूमकानंा दादानंी परेुपूर न्याय णदला. तो देत असताना दुट्पीपिा आणि कावबेाजपिाला त्यांनी 
आपल्या स्वच्छ आणि खुल्या राजकारिाच्या आसपासही णफरकू णदले नाही. त्याच कारिाने आपले 
बंधुतुल्य णमत्, नेते आणि लाडके ‘साहेब’ यिवतंराव चव्हाि, इंणदरा र्ाधंी आणि राजीव र्ाधंींसारख्या 
नेत्यािंी ज्या-ज्या वळेी संघषाचे प्रसंर् उद भवले, त्या-त्या वळेी ते त्या प्रसंर्ानंा सहज आणि यिस्वीपिे 
सामोरे जाऊ िकले. १९७८-७९ हे वषग महाराष्ट्राच्या राजकीय इणतहासात ‘पाठीत खंजीर खुपसिे’ या 
वाक प्रचाराने र्ाजणवले! प्रत्यक् दादानंी मात् स्वतः त्या वाक प्रचाराचा कधीही आणि कुठेही प्रयोर् केला 
नाही. एकूिच, संघषग आणि मतभेद बाजूला ठेवनू आणि पे्रम, आपलेपिा व णवश्वासाने बेरजेच्या 
राजकारिाची कास त्यानंी आयुष्ट्यभर धरली.  
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सहकार, कृषी, उद्योर् आणि णिक्ि के्त्ातं क्राणंतकारी कायग उभे करीत असताना सामान्य 
मािसािंी असलेले णजव्हाळ्याचे नाते कधीही ढळिार नाही, याची काळजी त्यानंी जीवनाच्या िवेटच्या 
क्िापयंत वाणहली. त्याचं्या संपूिग कायावर प्रकाि टाकिे ही बाब सोपी नाही, याची जािीव ठेवनूच मी या 
छोटेखानी चणरत्गं्रथाच्या लेखनास प्रारंभ केला. दादाचं्या पणरवारातील सवग सदस्य आणि त्याचं्यावर श्िा 
असिाऱ्या अनेक चाहत्यानंी मला संदभग संकलनात मदत केली. त्या सववांचचा मी ऋिी आहे. दादाचंा 
सहवास लाभलेले हजारो लोक आहेत. त्या सववांचच्या भावनानंा प्राणतणनणधक स्वरूपात घेतलेल्या 
मुलाखतींच्या माध्यमातून स्थान देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. अनवधानाने एखाद्या संदभातील नामोल्लखे 
राणहला असेल तर तो माझा दोष पदरात घ्यावा, ही णवनंती.  
 

या चणरत्गं्रथासाठी पे्ररिा आणि प्रोत्साहन देिाऱ्या महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती 
मंडळाचे अध्यक् मधु मंरे्ि कर्णिक, सणचव सुरेि वाणंदले, ‘लोकमत’ माध्यम समहूाचे अध्यक् खासदार 
णवजय दडा, कायगकारी सचंालक देवेंद्र दडा, सहकायगकारी सचंालक ऋषी दडा, संचालक करि दडा, 
समूह संपादक णदनकर रायकर आणि ‘लोकमत’ पणरवारातील सवग सदस्याचंा मी ऋिी आहे.  
 

मला घडणविारे बापू (वडील) ज्ञानोबा माने, अक्का (आई) अनुसयाबाई आणि या लेखनकायात 
मदत करिारी पत्नी सौ. मंदा, कन्या कु. णिल्पा, बधूं भर्वान व त्याचीपत्नी मनीषा याचंा नामोल्लखे 
आवजूगन करिे हे मी माझे कतगव्य समजतो. गं्रथणनर्णमतीत महत्त्वाची भणूमका बजाविारे कोल्हापूर िासकीय 
मुद्रिालयाचे व्यवस्थापक उल्हास सावतं, सहायक व्यवस्थापक संतोष ढवळे आणि पुिे येथील फोटोकझको 
मुद्रिालयाचे व्यवस्थापक रूपेंद्र मोरे याचें आभार! 
 

 राजा माने 
‘णिल्पाक्र’, आनंद स्वरूप पाकग , 

यिवतं कॉलनी, कसबा बावडा, कोल्हापूर.  
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जीवनाचे तत्त्व 
 

‘जेल फोडून, हातात बंदूक घेऊन मी पुढे पळत होतो... तो एक साक्ात्कारी क्ि... 
माझ्यापाठोपाठ पळत असलेले माझे सहकारी... त्या णदविी सकाळीच मोठा पाऊस पडून थाबंला होता. 
कृष्ट्िा नदी पुराच्या नव्या पाण्याने तुडंुब भरून वाहत होती. मी पढेु पळत असताना माझ्यापाठोपाठ 
वडे्यासारखे पळिारे अण्िासाहेब पत्ावळे, बाबूराव जाधव आणि इतर सहकाऱ्याचंी होिारी ससेहोलपट 
पाहून माझ्या डोळ्यातूंन अश्ूंच्या धारा वाहत होत्या... संस्थानचे बंदूकधारी पोलीस घोड्यावरून आमचा 
पाठलार् करीत होते... र्ोळीबार करीत होते... नदीच्या पात्ातून होड्यामंधूनही पोणलसाचंा आमच्यावर 
र्ोळीबार सुरूच होता... तरीही आम्ही जीवाची पवा न करता, उरात कहमत बाळर्ून, छाती फुटेपयंत 
पळतच होतो... त्यात अण्िासाहेब पत्ावळे पोणलसाचं्या र्ोळीला बळी पडले... बाबूराव जाधवनी नदीत 
उडी घेतली... पि नदी पार करीत असतानाच पोणलसानंी त्यानंा बंदुकीच्या र्ोळीने पाण्यातच मािासारखे 
वरच्या वर णटपले! माझा बाबू पाण्यातच धडपडला!! त्याचे लालभडक पे्रत कृष्ट्िेच्या पाण्याबरोबर खाली 
वाहत रे्ले... माझ्या काळजाची आर् झाली... मी हे काय पहतोय? मािसं किासाठी अिी णनकराची झुजं 
देताहेत... ? 
 

मी कधी एकटा असलो की, मला बाबूराव जाधव आठवतात. मर् मी झटकन उठतो आणि स्वतःला 
कुठल्यातरी कामात रंु्तवनू ठेवतो. अण्िासाहेब पत्ावळेंचा चेहरा माझ्यासमोर आला की, मी थरथरतो! 
मला काही सुचतच नाही. मर् मी मािसाचं्या र्दीत णमसळतो. कातडीवर झालेली जखम णदसते. ती मलम 
लावनू बरी करता येते; पि मनाच्या काळजालाखोलवरझालेल्या जखमा कोिालाही णदसिार नाहीत. 
मला मात् त्या बेचनै करतात; म्हिून मी एकटा राहत नाही. माझ्याभोवती सतत मािसाचंा र्राडा असतो 
असे म्हितात; पि खरे सारं्,ू याबाबतीत मी स्वाथी आहे! कामाच्या र्दीत मी असा काही बुडून जातो की, 
मनातील जखमा कधी णवसरतात हे मलाही कळत नाही. णवश्वासू मािसाचं्या संर्तीत सदैव णवधायक कायग 
करीत राहिं, हा उरातल्या जीवघेण्याजखमावंरचा रामबाि उपाय आहे. हा उपाय मी केला आणि 
णवधायक कायात पडलो... मी खरं बोलिारा मािसू आहे. मािसानं खरं बोलावं... मी वसंतदादा 
पाटील... ! म्हिजे अण्िासाहेब पत्ावळे, बाबूराव जाधव आणि माझ्याइतर सहकाऱ्याचें अपुरे राणहलेले 
काम तडीस नेण्यासाठी काळाने चमत्कार म्हिून त्याचंा एक सवरं्डी, एक वडेा क्राणंतकारक म्हिनूच मला 
मारे् ठेवले... १९४६ मध्ये जेलमधून बाहेर पडताना मी णवधायक कायग करायचं ठरवलं. ते माझ्या या सवग 
त्यार्ी सहकाऱ्याचं्या आत्म्याची िपथ घेऊनच! का... ? तर माझ्या णवश्वासाखातर ते माझ्या मार्ोमार् येत 
होते. मािसं िब्दावंर णवश्वास ठेवतात. प्राि रे्ला तरी णवश्वास र्मावत नाहीत... ’ 
 

... हे होतं यिवतं ऊफग  वसतं बंडूजी पाटील... अथात वसंतदादाचं जीवनतत्त्वज्ञान! या तत्त्वािी 
इमान राखण्यासाठी ते आयुष्ट्यभर झर्डले. पद्माळ्यापासून सुरू झालेल्या त्याचं्या याप्रवासात मंुबई, णदल्ली, 
जयपूर असे णकतीतरी ट्पे आले; पि त्यानंी प्रत्येक ट््यावर, प्रत्येक वळिावर हे जीवन तत्त्वज्ञान उरािी 
घट्ट धरले होते! 
 
लढवयया बािा 
 

स्वातंत्र्यसंग्रामाचा तो काळ. १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जमगनीने पोलंडवर आक्रमि केले. 
कहदुस्थानावर राज्य करिाऱ्या इंग्लंडने फ्रान्सला सोबत घेऊन जमगनीणवरूि युि पकुारले आणि दुसऱ्या 
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महायुिाला प्रारंभ झाला. ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी व्हाईसरॉय णलनणलथर्ो यानंी कहदुस्थानही युिात सामील 
झाल्याची एकतफी घोषिा केली. इंग्रजाचं्या या णनिगयामुळे देिभर संतापाचे वादळ उठले. युिणवरोधी 
सत्याग्रहासाठी देि सज्ज झाला.  
 

माचग १९४० मध्ये युिणवरोधी भाषिाबद्दल जयप्रकाि नारायि यानंा अटक झाली. त्याच मणहन्यात 
नेताजी सुभाषचदं्र बोस यानंी णबहारमधील रामर्ड येथे ‘साम्राज्यवाद’ णवरोधी पणरषद घेतली. एणप्रल १९४० 
मध्ये डॉ. राममनोहर लोणहया यानंा, तर जुलैमध्ये सुभाषबाबूंना अटक झाली. ११ ऑक्टोबर १९४० रोजी 
वैयणक्तक सत्याग्रहाची घोषिा केली. महात्मा र्ाधंींनी पणहले सत्याग्रही म्हिून आचायग णवनोबा भाव ेयाचंी 
णनवड केली. सत्याग्रही म्हिनू दुसरे नाव होते, पणंडत जवाहरलाल नेहरू याचें! १७ ऑक्टोबर १९४० रोजी 
णवनोबा भाव े यानंी पवनारमध्ये सत्याग्रह मोणहमेला प्रारंभ केला. णतसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त िमा यानंी 
सेवाग्रामला सत्याग्रह केला; पि पंणडत नेहरंूना सत्याग्रहापूवीच इंग्रजानंी अटक केली आणि चार वषवांचची 
णिक्ा ठोठावली. र्ोऱ्याणंवरोधात देिभर असंतोष पसरला. महात्मा र्ाधंींनी वैयणक्तक सत्याग्रहाची व्याप्ती 
देिभर वाढणवण्याचा णनिगय घेतला. १९४० व १९४१ मध्ये महात्मा र्ाधंींनी वैयणक्तक सत्याग्रहाचे आंदोलन 
र्णतमान केले. महाराष्ट्रातही महात्मा र्ाधंींनी अनेक सत्याग्रहींची णनवड केली होती. त्यात एक होते, 
सातारा णजल्ह्यातील सारं्ली संस्थानातील पद्माळे या र्ावचे वसंतराव बंडूजी पाटील ! वसंतरावानंी 
तत्कालीन णबसूर या र्ावी वैयणक्तक सत्याग्रह केला आणि स्वतःला अटक करवनू घेतली.  
 
‘करेंरे् या मरेंरे्!’ 
 

दुसरे महायुि धर्धर्त असताना १९४२ साल उजाडले. महायुिाचा भडका दणक्िपूवग आणिया 
खंड पार करून कहदुस्थानाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला. जपानी आक्रमि कहदुस्थानी सीमाकंडे सरकू 
लार्ले. युिपणरस्स्थती कचताजनक बनत चालली होती. अिा पणरस्स्थतीत स्वातंत्र्यलढा णनिायक 
वळिापयंत पोहोचला पाणहजे, असे काँगे्रस नेत्यानंा वाटू लार्ले. नेताजी सुभाषचदं्र बोस देिाबाहेर जाऊन 
भारतीय स्वातंत्र्यासाठी ‘आझाद कहद सेना’ बाधंत होते. जयप्रकाि नारायि तुरंुर्ात होते, तर देिभरातील 
काँगे्रसवाद्यानंी इंग्रज राजवटीणवरोधात उग्र लढ्याचा आग्रह धरला होता. महात्मा र्ाधंी या पणरस्स्थतीवर 
कचतन करत होते आणि त्यानंा मार्ग सापडला... ‘करेंरे् या मरेंरे्’ चा नारा देिभर दुमदुमला! 
 

िुक्रवार, ७ ऑर्स्ट १९४२ रोजी मंुबईत र्ोवाणलया टँक मदैानावर काँगे्रसचे ऐणतहाणसक अणधविेन 
सुरू झाले. देिभक्ती आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीने झपाटलेल्या सुमारे दहा हजार स्वातंत्र्यसेनानींच्या साक्ीने 
मौलाना आझाद याचें िभंर णमणनटाचें भाषि झाले. ८ ऑर्स्ट १९४२ हा काँगे्रस महासणमतीच्या 
अणधविेनाचा दुसरा णदवस होता. महात्मा र्ाधंी भाषिास उठले. ‘... एकतर काँगे्रस स्वातंत्र्य णमळवील, 
नाहीतर नष्ट होईल... करेंरे् या मरेंरे्!’ असा आपल्या भाषिाचा त्यानंी समारोप केला आणि हात जोडून ते 
काही णमणनटे स्तब्ध उभे राणहले. सभार्ृह िातं झाले. अनेकाचं्या अंर्ावर रोमाचं उभे राणहले.  
 

त्या भाषिानंतर पंणडत नेहरंूनी ‘छोडो भारत’ चा ठराव माडंला. सरदार वल्लभभाईपटेल यानंी 
त्याला अनुमोदन णदले. स्वातंत्र्यलढ्याने आक्रमक आणि णनिायक वळि घेतले. प्रत्येकजि पेटून उठला. 
‘वदें मातरम्’, ‘करेंरे् या मरेंरे्’, ‘चले जाव’ च्या घोषिानंी आसमतं दुमदुमला. अणधविेनाच्या णठकािीच 
महात्मा र्ाधंींचे जाहीर भाषि होिार होते; परंतु पोणलसानंी महात्मा र्ाधंी, वल्लभभाई पटेल, पंणडत नेहरू, 
मौलाना आझाद यानंा अटक करून वरे्वरे्ळ्या तुरंुर्ात हलणवले. त्यामुळे त्या णठकािी भाषिासाठी कोिी 
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नेते उरले नव्हते. महात्मा र्ाधंीजींचे भाषि होिार म्हिनू हजारो देिभक्तानंी अणधविेनस्थळी र्दी केली 
होती. अखेर त्या सववांचसमोर अरुिा असफअली यानंी व्यासपीठावर येऊन णतरंर्ा झेंडा फडकवला आणि 
जोिपूिग भाषिास प्रारंभ केला, तोच पोलीसानंी लाठीमार सुरू केला. अश्ुधुराची नळकाडंी फोडली. 
त्यामुळे एकच र्ोंधळ उडाला. लोक धावत सुटले. पोणलसानंी धरपकड सुरू केली. या अणधविेनात 
देिभरातील क्राणंतकारक सहभार्ी झाले होते. त्यामध्ये वसंतराव बंडूजी पाटील आणि त्याचें सहकारी 
होते. त्यानंतर त्याच रात्ी ते सवग क्राणंतकारक आपापल्या भार्ातं पोहोचले. महात्मा र्ाधंी आणि इतर 
नेत्याचं्या अटकेची वाता दुसऱ्या णदविी सकाळीच देिभरातील घराघरातं पोहोचली होती. इंग्रज 
साम्राज्याच्या णवरोधात संतापाची लाट उसळली. ‘चले जाव’... ‘भारत छोडो’, ‘करेंरे् या मरेंरे्’ अिा 
घोषिा र्ावोर्ावी घुमू लार्ल्या.  
 
... आणि सारं्ली तुरंुर् फोडला 
 

महात्मा र्ाधंींचा तोच संदेि घेऊन पेटून उठलेले वसतंराव आपल्या साथीदारासंह सारं्लीला 
परतले. भणूमर्त राहून, ‘पेटा व पेटवा’ हा मंत् घेऊन त्यानंी आपल्या लढ्यास प्रारंभ केला. पद्माळे 
र्ावातील एका मळीतील छ्पर हे आंदोलन लढ्याचे कें द्र बनले. णतथूनच क्रातंीच्या प्रत्येक पावलाची णदिा 
ठरणवली जायची. वसंतरावानंी इंग्रजाचं्या णवरोधात भणूमर्त लढा उभारला. रेल्व े स्टेिन्स जाळिे, 
टेणलफोनच्या तारा तोडिे, रेल्वरे्ाडी रुळावंरून घसरणविे, चावड्या, पोलीस चौक्यावंर हल्ले करिे, या 
सवग कामासंाठी पैसा व िसे्त्र जमणवण्यासाठी इगं्रजाचं्या मालमते्तवर तसेच सावकाराचं्या घरावंर दरोडे 
टाकिे अिा मोणहमा त्यानंी राबणवल्या. हे क्राणंतयुि सुरू असतानाच पोलीसानंी सारं्ली िहरातील 
खिभार्ातील फौजदार र्ल्लीत सापळा रचून त्याचं्या खोलीवर छापा टाकला आणि वसंतराव व त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंा अटक केली. त्यानंा सारं्ली ससं्थानाच्या तुरंुर्ात ठेवण्यात आले.  
 

सारं्ली संस्थानच्या तुरंुर्ात वसतंरावाना स्वतंत् खोलीत ठेवण्यात आले होते. त्याचं्या 
हालचालींवर अणधकारी व पोणलसाचंी बारीक नजर होती. स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या अनेक लढाया बाहेर 
चाललेल्या असताना आपि तुरंुर्ात सडत राहिे वसंतरावानंा त्ासाचे वाटत होते. काहीही कराव ेआणि 
तुरंुर्ाच्या बाहेर जाऊन क्राणंतयुिाचा लढा लढत राहावा, असेच त्यानंा सतत वाटत राहायचे. त्यातूनच 
तुरंुर्ातून पळून जायचा णवचार आला. तुरंुर्ाची रचनाही आव्हानात्मक आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, 
तर णजवावर बेतायला लाविारी अिीच होती. तुरंुर्ाच्या भोवताली वीस फुटाहूंन अणधक उंचीचा तट होता. 
तटाच्या बाहेरील बाजूने खंदक होता. तुरंुर्ाच्या दणक्िेला घोड्याचंा णरसाला, पणिमेला पोलीस ठािे, 
पूवेला पोणलसाचंी णनवासस्थाने होती. त्यामुळे तुरंुर् फोडिे हे मृत्यलूा आमंत्ि देण्यासारखे होते. तरीही 
वसंतरावानंी तुरंुर् फोडण्याचा चंर् बाधंला. तुरंुर्ातील इतर क्राणंतकारकािंी संवाद साधण्यासाठी त्यानंी 
साकेंणतक भाषा तयार केली. त्या भाषेद्वारे एकमेकािंी संवाद साधला जाऊ लार्ला. संवादातून तुरंुर् 
फोडण्याचा आराखडा तयार झाला. तुरंुर्ाच्या तटावरील िस्त्रधारी पहारेकरी आणि तुरंुर्ात असिाऱ्या 
इतर पोणलसािंी लढूनच ही मोणहम यिस्वी करावी लार्िार, याची जािीव दादा व त्याचं्या 
सवगसहकाऱ्यानंा झाली होती. जे काही करायचे ते अवघ्या दहा णमणनटातंच करायचे आणि पोणलसािंी लढत 
पळून जायचे असे ठरले. अण्िासाहेब पत्ावळे व बाबूराव जाधव हे स्थानबि कैदी असल्यामुळे ते 
तुरंुर्ामध्ये मुक्तपिे वावरू िकत होते. वसंतरावानंा मात् णदवसातून दोनवळेा िौचासाठी पहारेकऱ्याचं्या 
बंदोबस्तात बाहेर आिले जायचे व पुन्हा खोलीत बंद केले जायचे. पत्ावळे व जाधव तुरंुर्ात मोकळे 
असल्याचा नेमका उपयोर् करण्याचा णनिय वसंतरावानंी केला. िौचाच्या णनणमत्ताने बाहेर पडलेल्या इतर 
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सहकाऱ्यानंी िौचालयातूनच एकमेकािंी संवाद साधला. सातेंणतक भाषेमुळे तो संवाद सातत्याने सुरूच 
राणहला.  
 

इकडे बेकायदेिीर िस्त्रसाठा करिे आणि इतर रु्न्ह्याखंाली वसंतरावाचं्या णवरोधात सारं्ली 
संस्थानाच्या न्यायाधीिापंुढे खटला चालू होता. वसंतरावाचं्या बाजूनेकायदेपंणडत ॲडव्होकेट ज. वा. 
पाटिकर यानंी वकीलपत् घेतले होते. वसंतराव कसे रु्न्हेर्ार आहेत, हे णसि करण्यासाठी पोणलसानंी 
अनेक पुराव ेसादर केले होते. ॲड. पाटिकरानंीही वसंतरावाचंी बाजू भक्कमपिे माडंण्याचा प्रयत्न केला 
होता. खटल्याचे काम तब्बल एक मणहना चालले आणि २४ जुलै १९४३ रोजी खटल्याचा णनकाल लार्िार 
असल्याचे घोणषत झाले. तुरंुर्ातील एक मणहन्याच्या वास्तव्यात वसंतराव आणि त्याचं्या सवग सहकाऱ्यानंी 
तुरंुर् फोडण्याच्या अनेक युक्त्या चर्णचल्या होत्या. त्या प्रत्यक्ात उतरायला मात् सधंीची आवश्यकता होती. 
खटल्याचा णनकाल ज्या णदविी जाहीर होिार होता, तो णदवस िणनवारचा होता. िणनवार हा सारं्लीचा 
आठवडी बाजाराचा णदवस. योर्ायोर्ाने वसंतरावाचें वकील पाटिकर याचें सेिन कोटात णविषे काम 
णनघाल्याच्या कारिावरून णनकालाची तारीख पुढे ढकलली. त्यामुळे िणनवारऐवजी सोमवारी णनकाल 
लार्िार होता. वसतंरावानंा मात् णनकाल माहीतच होता! पुन्हा तुरंुर्ात येऊन णखतपत पडण्याऐवजी 
तुरंुर् फोडिे हाच पयाय त्यानंा योग्य वाटत होता.  
 

आठवडी बाजाराचा णदवस असल्याने तुरंुर्ातील काही कमगचाऱ्यानंा बाजाराची ओढ लार्ली 
होती. आदल्या णदविी रात्ी वसतंरावानंी आपल्या सहकाऱ्यानंा णनयोजन कळणवले होते. तुरंुर्ातील 
िौचालय आणि णतथून कसे पळायचे, याचा आराखडा सववांचच्या मनात पक्का झालेला होता. कहदुराव पाटील 
या सहकाऱ्याने आपल्या खोलीकडे जाताना ‘आज पत्ावळेच्या लग्नाला जाऊ’ की ‘णसनेमाला जाऊ’ असा 
साकेंणतक णनरोप सववांचना पाठणवला. अण्िासाहेब पत्ावळे, बाबूराव जाधव तयारीला लार्ले. तुरंुर्ातील 
मदैानाच्या मध्यावर अण्िासाहेब पत्ावळे उभे राणहले आणि हातातील रुमाल उंचावनू त्यानंी सवग 
सहकाऱ्यानंा इिारा णदला. वरे्वरे्ळ्या णठकािी असलेल्या सवग क्राणंतवीरानंी त्या-त्या णठकािी 
आपल्याजवळ असलेल्या पोणलसावंर हल्ला चढणवला. त्याचंी हत्यारे णहसकावनू घेतली व सवगजि हत्यारे व 
काडतुसे घेण्यासाठी मुख्य ठाण्याकडे धावले. दुपारी २·३० वाजता वसतंराव व कहदूरावानंा िौचासाठी 
त्याचं्या खोलीतून बाहेर आिले. तुरंुर्ात केवळ दोनच पहारेकरी होते. िौचाला नेिे आणि त्यानंतर 
कैद्याला परत त्याच्या खोलीत नेऊन कुलूपबंद करिे, हा पहारेकऱ्याचंा णिरस्ता होता. त्याप्रमािे 
वसंतरावासंोबत िौचालयाजवळ पहारेकरीही आला. त्याचवळेी कहदुराव पाटीलही िौचाचे णनणमत्त करून 
तेथे आले. एकूि पणरस्स्थतीचा अंदाज घेऊन जवळ केवळ दोनच पहारेकरी आहेत, याचा फायदा घेऊन 
कहदुरावानंी एका पहारेकऱ्यावर हल्ला चढणवला. त्याच्या हातातील बंदूक णहसकावनू घेतली. लर्ोलर् 
वसंतरावानंी दुसऱ्या पहारेकऱ्यावर हल्ला करून, त्यालाही जायबंद करून त्याच्याजवळील बंदूक व 
काडतुसे णहसकावनू घेतली व त्याला कोंडले. एकच र्ोंधळ सुरू झाला. कायालय व प्रविेद्वारावर १५-१६ 
पोलीस होते. वसंतरावाचं्या इतर सहकाऱ्यानंा ठरलेल्या योजनेप्रमािे सर्ळे घडत असल्याचा अंदाज 
आला. सवगजि तुरंुर्ाच्या मुख्य द्वाराकडेधाव ू लार्ले. त्याही पणरस्स्थतीत एक पहारेकरी मुख्य 
कायालयाकडे धाव ू लार्ला. ते पाहताच पत्ावळेंनी त्याच्यावर र्ोळीबार केला. त्यात तो वाचला; परंतु 
पालथे पडून रारं्तच तो तुरंुर्ाच्या मुख्य कायालयाकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लार्ला.  
 

या प्रकारामुळे प्रविेद्वारावरील पोलीस घाबरले. बंदुका खाली ठेवनू त्यानंी आपले हात वर केले. 
तुरंुर्ातील घंटीजवळ असलेल्या पहारेकऱ्यावरही हल्ला करून त्याचं्याकडील बंदूक व काडतुसे णहसकावनू 
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घेण्यात आली. तुरंुर् कमगचाऱ्यानंा काय चालले आहे, याचा नेमका अंदाज येईना. भाबंावलेल्या अवस्थेतच 
त्याचंी धावपळ सुरू झाली. एवढ्यात णजनपाल खोत यानंी बंदुकीचा धाक दाखवनू णतथे असलेल्या 
पोणलसानंा दम भरला. ‘पुढे याल तर णजव ेमारीन’, असे त्यानंा दरडावत खोत आपल्या इतर सहकाऱ्यानंा 
पुढे णनघण्यास सारं्त होते. त्यातही रु्लाब नावाच्या पोणलसाने बंदूक उचलण्याचा प्रयत्न केला; पि त्याचा 
प्रयत्न र्िपतराव कोळी यानंी हािून पाडला. र्िपतरावानंी रु्लाबला बंदुकीच्या ठोिाने आडव ेपाडले; 
पि त्यात बंदुकीचे दोन तुकडे झाले. वसतंराव, र्िपतराव कोळी, कहदुराव पाटील, णजनपाल खोत, 
बाबूराव जाधव, अण्िासाहेब पत्ावळे, दत्तात्य पाटील, बाबूराव पाचोरे, सातकलर् िटेे, जयराम कुष्ट,े 
महादेव बुटाले हे सवगजि तुरंुर्ाच्या मुख्य दरवाजाजवळ येऊन पोहोचले. र्िपतराव व दत्तात्य पाटील 
यानंी रायफलींच्या खोलीत जाऊन णतथल्या बंदुका, काडतुसे आणि पोणलसाचं्या णपिव्या र्ोळा करून सवग 
क्राणंतकारकानंा आिून णदल्या. खादं्याला एक बंदूक आणि हातात एक बंदूक घेऊन सवगजि १६ बंदुका 
आणि १८० काडतुसासंह तुरंुर्ाच्या पणिमेच्या तटाकडे धावले.  
 

एव्हाना तुरंुर्ात चाललेल्या र्ोंधळाची बातमी णरसाल्यातील पोणलसानंा समजल्याने ते सावध झाले 
होते. त्यामुळे हत्यारी घोडेस्वार खंदकाजवळ जमा झाले. तटावरील क्राणंतकारकाचं्या ते लक्ात आले. 
लरे्चच कहदूराव पाटील यानंी तटावरून र्ोळीबार केला. कहदूरावाचं्या र्ोळीबारामुळे घोडेस्वार पारं्ले व 
दूर पळाले. तेवढ्यात भारतमातेचा जयजयकार करीत णजनपाल खोत यानंी तटावरून खंदकात उडी 
घेतली. त्यानंतर वसंतरावानंी उडी मारली. कहदुराव पाटील याचंी उडी खंदकातील पाण्यात पडण्याऐवजी 
कडेला दर्डावर पडल्याने ते जखमी झाले. त्याचें दोन्ही पाय मोडले. तरीही त्याचंा धावण्याचा प्रयत्न 
होताच; परंतु त्यातत्यानंा यि आले नाही. इकडे तटावर पोणलसाचं्या बंदुका र्ोळा करून आिलेल्या 
नामदेवराव कराडकर व कृष्ट्िा पेंडसे यानंी त्या बंदुका तटावरून खंदकात फेकून णदल्या आणि ते 
तुरंुर्ातील आपल्या खोलीकडे णनघून रे्ले. इतर सवग क्राणंतकारकानंी खंदकात उड्या टाकल्या. हातात 
बंदुका घेऊन हवते र्ोळीबार करीत आणि ‘णिवाजी महाराज की जय’ अिा घोषिा देत बाजारातून ते 
धावत सुटले. त्याचं्या अनपेणक्त हल्ल्याने आक्रमक बनलेले सुमारे १२५ पोलीस व घोडेस्वार त्याचंा 
पाठलार् करू लार्ले. लष्ट्कराच्या दोन र्ाड्याही पाठलार् करू लार्ल्या. पोणलसाचंा र्ोळीबार चुकवत 
क्राणंतकारक सारं्ली िहरातील मारुती मंणदरापासून जुन्या सारं्लीतून कृष्ट्िा नदीवरील पुलाकडे धाव ू
लार्ले. ‘तुरंुर् फुटला... तुरंुर् फुटला...’ या चचेने सारं्लीच्या आठवडी बाजारात खळबळ उडाली. 
अनेकजि धाव ूलार्ले. एव्हाना काही पोलीस धावत, तर काही घोड्यावर बसून कैद्याचंा पाठलार् करू 
लार्ले. वसतंराव आणि त्याचें सवग सहकारी जीव एकवटून सारं्लीवाडीकडील कृष्ट्िा नदीकाठाच्या णदिनेे 
धावत होते. वसंतराव, र्िपतराव व जयराम कुष्टेंनी पोणलसानंा रोखायचे व इतरानंी वारिा नदीतून पोहून 
कोल्हापूर संस्थानाच्या हद्दीत प्रविे करायचा असे ठरले होते. त्याप्रमािे क्राणंतकारक धावत होते.  
 

पोणलसानंी त्याचंा नदीकडे धावण्याचा रोख पाहून नदीत होड्यातूंनही पाठलार् करिारी सिस्त्र 
पोणलसाचंी तुकडी लरे्चच तैनात केली. आठवडी बाजार, मारुती मणंदरमार्े जुन्या सारं्लीतून पलुाकडे 
धावत असलेले कैदी, त्याचं्या मारे् र्ोळीबार करीत पाठलार् करिारे पोलीस हे पाहून त्या भार्ात लोकाचंी 
धावपळ उडाली होती. सारं्लीवाडीच्या कृष्ट्िा काठावरून जेव्हा हा पाठलार् चालू होता तेव्हा कृष्ट्िेच्या 
पुलावर एकच र्दी जमलेली होती. कृष्ट्िा आणि वारिा नद्याचं्या संर्माजवळ पुढे धाविारे क्राणंतकारक 
आणि पाठलार् करिारे पोलीस याचं्यात केवळ सुमारे ४०० फुटाचें अंतर होते. हा पाठलार् सुरू असतानाच 
जयराम बेलवलकर, बाब ू िटेे, महादेव बटुाले,णवठ्ठल किदे, मारुती आर्लाव,े र्िपतराव कोळी यानंी 
जवळच असलेल्या पेरूच्या बारे्त आश्य घेतला. तेथे लपून पुन्हा पढेु जाण्याचा त्याचंा प्रयत्न होता; परंतु 
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दुदैवाने बारे्च्या पलीकडे पािी असल्यामुळे ते सवगजि तेथेच अडकून पडले. वसंतराव सववांचना सारं्लीच्या 
पलीकडे सुरणक्त नेण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यापंकैी णजनपाल खोत, वसंत सावतं, दत्त ूपाटील, बाबू पाचोरे 
यानंी कृष्ट्िेत उड्या घेतल्या. ते र्तीने पोहू लार्ले. पाठलार् सुरू असताना पोणलसाचंा र्ोळीबार सुरूच 
होता. त्यात वसंतरावासंोबत धावत असलेले अण्िासाहेब पत्ावळे पोणलसाचं्या र्ोळीचीणिकार बनले. 
आता ज्यानंी नदीत उड्या घेतल्या होत्या ते सारं्लीबाहेर सुरणक्त स्थळी पोहोचेपयंत पोणलसािंी झुंज देत 
त्यानंा अडवनू ठेवायचा वसंतरावानंी णनधार केला. कृष्ट्िा-वारिा नद्याचं्या संर्माजवळील काठावरून 
धावत असतानाच वसतंरावासंोबत असलेल्या बाबूराव जाधव यानंी नदीत उडी घेतली. त्यानंा पोणलसानंी 
बरोबर हेरले आणि र्ोळीबार करून पाण्यातच णटपले. त्याचंा रक्तबंबाळ मतृदेह कृष्ट्िा नदीच्या 
प्रवाहाबरोबर वाहून रे्ला. ते पाहून बचेैन झालेले वसतंराव एका उंबराच्या झाडामारे् लपले व णतथून 
पाठलार् करिाऱ्या पोणलसावंर र्ोळीबार करू लार्ले. पोणलसानंा थोपणवण्यात त्यानंा यि आले. त्यामुळे 
णजनपाल खोत आणि इतर सहकारी नदीच्या णकनाऱ्यावर सुरणक्त पोहोचले.  
 

वसंतरावाचंी पोणलसािंी झुजं सुरूच होती. दुदेवाने त्याचं्या बंदुकीची कळ णबघडली आणि ती 
णनकामी झाली. त्याच वळेेला अनाहूतपिे वसतंरावाचंा उजवा खादंा उंबराच्या झाडाआडून उघडा पडला 
आणि पोणलसानंी ती वळे साधली! सुसाट वरे्ाने सुटलेली र्ोळी वसंतरावाचंा तो खादंा आरपार छेदून 
रे्ली. ते रक्तबंबाळ झाले. तुरंुर् फोडून णजवाच्या आकातंाने सहकाऱ्यानंा घेऊन धावलेले वसतंराव 
रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. रक्तस्त्राव होत असताना ते बेिुि पडले. तेवढ्यात पोणलसानंी चोहोबाजंूनी 
संणर्नी रोखत त्याचं्याभोवती कडे केले आणि त्यानंा ताब्यात घेतले. त्याच दरम्यान र्िपतराव कोळी आणि 
पेरूच्या बारे्त लपलेले अन्य क्राणंतकारकयानंा होडीतून घेऊन पोलीस वसंतराव जेथे होते त्या णठकािी 
पोहोचले. एव्हाना, वसंतरावानंाही िुि आली होती. िुिीवर आलेल्या वसंतरावानंी र्िपतराव कोळींना 
पाणहले आणि इतर सुखरूप णनसटलेल्या क्राणंतकारकाचंी माणहती घेऊन उद र्ारले, ‘आता मी सुखाने 
मरीन!’ आपल्या क्राणंतवीर सहकाऱ्यानंा वाचणवता वाचणवता एक क्राणंतवीर जखमी झाला. पोणलसानंी त्याच 
अवस्थेत त्यानंा व खंदकात उडी टाकताना पाय मोडलेल्या कहदुराव पाटील यानंा सारं्लीच्या णसस्व्हल 
हॉस्स्पटलमध्ये दाखल केले. या घटनेने सारं्ली पणरसर आणि त्या वळेचा सातारा णजल्हा हादरून रे्ला. 
उपचारासाठी णसस्व्हल हॉस्स्पटलमध्ये दाखल केलेल्या वसंतरावावंर डॉ. आपटे यानंी िस्त्रणक्रया केली 
आणि एका क्राणंतकारकाचा प्राि वाचला! वसंतराव जखमी झाले असले तरी त्यानंा त्याचें साथीदार कधीही 
पळवनू नेतील, अिी धास्ती पोणलसानंा वाटत होती. त्यामुळे वसतंरावानंा साताऱ्याच्या णसस्व्हल 
हॉस्स्पटलमध्ये उपचारासाठी हलणवण्याचा णनिगय झाला. त्यानंा साताऱ्याला हलवत असताना इतर 
क्राणंतवीरानंी पळवनू नेऊ नये यासाठी पोणलसानंी णविषे काळजी घेतली. इस्लामपूरमार्े न जाता 
तासर्ावमार्े वसंतरावानंा साताऱ्याला पाठणवण्यात आले. तेथेपोलीस बंदोबस्तातच त्याचं्यावर उपचार 
करण्यात आले. पुढे तुरंुर् फोडिे,िसे्त्र पळणविे, जीवघेिा हल्ला करिे यासंारखे रु्न्हे लावनू वसंतरावाचं्या 
णवरोधात सारं्ली कोटात खटला दाखल करण्यात आला. वसंतरावाचं्या िौयाची दखल घेत प्राणंतक 
काँगे्रस सणमतीने पुण्याचे ख्यातनाम कायदेपंणडत बॅ. अग्रवाल यानंा त्याचें वकीलपत् णदले. सारं्लीचे ॲड. 
र्िपतराव र्ोडबोले आणि ॲड. ज. वा. पाटिकर यानंी बॅ. अग्रवाल यानंा मदत केली. वसतंरावाचं्या 
णवरोधातील खटल्याचा णनकाल काय लार्िार हे सववांचनाच ठाऊक होते. २१ सप्टेंबर १९४४ रोजी 
खटल्याचा णनकाल जाहीर झाला. वसंतरावानंा सहा वष े सक्तमजुरी आणि ५०० रुपये दंडाची णिक्ा 
ठोठावण्यात आली. णजवाची पवा न करता लढिाऱ्या स्वातंत्र्यवीराच्या अंर्ावर तुरंुर्ात चौकडा िटग आणि 
पँट चढणवण्यात आली. स्वातंत्र्यासाठी मृत्यूिी संघषग करण्याची कहमत राखिारे वसंतराव येरवड्याच्या 
तुरंुर्ात दंडाबेडीची णिक्ा भोर्ू लार्ले... .  
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करवीरनर्रीत जन्म 
 

स्वातंत्र्यपूवग काळातील सारं्ली संस्थानातील पद्याळे हे सात-आठि े लोकवस्तीचे र्ाव. त्या 
काळच्या सातारा णजल्ह्यातील दणक्िेच्या टोकाचे र्ाव. सारं्ली िहरापासून ८ णक. मी. अंतरावर कृष्ट्िा 
नदीच्या काठी बसलेले. पद्यादेवीचे स्थान असल्याने र्ावाचे नाव पद्याळे! कृष्ट्िा नदी आणि णतचे पािी हा 
पद्याळे आणि आसपासच्या नदीकाठावरील र्ावाचं्या जीवनसंस्कृतीचा अणवभाज्य भार्. याच र्ावातील 
बंडूजी पाटील आणि त्याचं्या पत्नी रुस्क्मिीबाई. या दाम्पत्याला पणहले पुत्रत्न िामरावाचं्या रूपाने प्राप्त 
झाले. दुसरे पुत्रत्न यिवतं ऊफग  वसतंा! पाटील याचें मूळ आडनाव कदम. तुळजापूरच्या आई 
तुळजाभवानीचे मानकारी असलेले हे कदम घरािे. महाराष्ट्राची कुलस्वाणमनी आई तुळजाभवानीच्या 
साणन्नध्यातच मानकरी म्हिनू या घराण्याचे पूवगज वाढले. त्या पैकी सहावी णपढी सारं्ली णजल्ह्यात आली. 
त्यानंी कृष्ट्िाकाठी पद्याळे येथे जमीन घेतली. ते ितेी करू लार्ले. पढेु र्ावची पाणटलकी या पणरवाराकडे 
आली आणि तेव्हापासून या घराण्याला कदमऐवजी ‘पाटील’ हे नामाणभधान णमळाले. कोल्हापूरच्या जुन्या 
संस्थान असलेल्या कार्लच्या जर्दाळेपाटील कुटंुबातील रुस्क्मिीबाई या बंडूजींच्या पत्नी. वसतंाचा 
जन्म १३ नोव्हेंबर १९१७ रोजी कोल्हापुरात झाला. भणवष्ट्यात स्वातंत्र्यलढ्यात आणि महाराष्ट्राच्या 
राजकारि-समाजकारिात इणतहास घडणविारे हे बाळ णदवाळी अमावास्येच्या रात्ी जन्माला आले. 
करवीरणनवाणसनी आई महालक्ष्मीच्या नर्रीत ज्या राजर्णष िाहू महाराजानंी समता आणि बंधुत्वाचा संदेि 
रूजणवला, त्याच भमूीत णदवाळीणदविी जन्मलेले हे बाळ पाटील पणरवाराच्या कौतुकाचा णवषय ठरले. 
त्यामुळे हे बाळ मोठेपिी नाव काढील, अिीच चचा र्िर्ोतात होत राहायची. पाटील आणि जर्दाळे 
पणरवार आनंदात होता. मोठ्या आनंदाने आणि हौसेने बाळाचा नामकरि णवधी पार पाडला. वसंताचे 
पाळण्यातील नाव यिवतं! पाळण्यातील नाव यिवतं ठरले तरी त्याचें वसंत हेच नाव पुढे रूढ झाले. 
बाळासह पाटील पणरवार काही णदवसानंी पद्याळ्यात आला.  
 

पणहल्या महायुिाचा तो काळ होता, १९१४ साली सुरू झालेले जमगनी णवरूि इंग्लंड याचं्यातील 
महायुि त्या काळात णटपेला पोहोचले होते, त्या युिाचा पणरिामभारतावर असिाऱ्या इंग्रज 
राजवटीवरदेखील होत होता. इंग्रजाचें लोकावंरील अत्याचार वाढतच होते. त्यातच ्लेर्च्या साथीने 
भारतावर आक्रमि केले. १९१८ साली ्लेर्च्या साथीने थैमान घातले. ्लेर्ची साथ एखाद्या र्ावात 
दाखल झाली की, त्या साथीने कुटंुबेच्या कुटंुबे बळीपडायची. या साथीला पद्याळे र्ावही अपवाद ठरले 
नाही. पद्याळ्यावरही ्लेर्च्या साथीने आपला णवळखा घट्ट केला. अनेक कुटंुबातंील कती मािसे ्लेर्ने 
पटापट मरू लार्ली. बंडूजी पाटलाचं्या कुटंुबावरही या साथीने घाला घातला. रुस्क्मिीबाई व बंडूजी 
यानंा ्लेर्ची लार्ि झाली. उपचाराची सधंीही न देता काळाने बंडूजी व रुस्क्मिीबाईंना आपल्या कवते 
घेतले. अवघ्या एका तासाच्या फरकाने माता-णपत्याचंा मृत्यू झाला. िामराव त्या वळेी साडेतीन वषवांचचा 
होता,तर वसंता केवळ दहा मणहन्याचंा होता. बंडूजींची आई ‘ताई पाटलीि’ या नावाने ओळखली जायची. 
कत्या मुलाच्या णनधनाने ताईवंर दुःखाचा व संकटाचंा डोंर्र कोसळला. लहान-लहान नातवडें उघड्यावर 
पडली. आता त्यानंा कसे वाढवायचे, हा प्रश्न त्याचं्यापुढे उभा राणहला. कुटंुबाची र्ावात तीस एकर जमीन 
व राहते घर होते. जमीन कोि कसिार आणि कुटंुबाचा उदरणनवाह कसा होिार, या कचतेने ताई पाटलीि 
ग्रासल्या होत्या. त्यानंी अखेर जाित्या लोकािंी, पै-पाहुण्यािंी सल्लामसलत केली. णकतीही संकटे आली 
तरी णधटाईने त्यानंा तोंड देिे हा त्याचंा कपड होता. त्याच कारिाने मार्ग णनघाला. िामराव व दहा 
मणहन्याचं्या वसंताला त्याचं्या आजोळी कार्लला मामाकंडे पाठणवण्याचा णनिगय झाला. दत्तात्य तातोबा 
जर्दाळे-पाटील हे िामराव व वसंताचे मामा. त्यानंीच दोघाचें संर्ोपन केले, वाढणवले आजी ताई 
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पाटलीि यानंी कुटंुबाची तीस एकर जमीन व घर कोटगस ऑफ वॉडगस च्या ताब्यात णदली. त्यापोटी दरमहा 
कुटंुबाला २५ रुपये पोटर्ी णमळू लार्ली. कार्लमध्ये िामराव व वसंताचा साभंाळ मामा-मामींनी मोठ्या 
लाडाने व पे्रमाने केला.  
 

काळ कोिासाठी थाबंत नाही. तो पुढे जात होता. १९२८ मध्ये साडेतेरा वषवांचचा िामराव व दहा 
वषवांचचा वसतं कार्लहून आपल्या पद्याळे र्ावी आजीकडे परतले. दहा वषवांचचे बालपि कार्लमध्ये मामाकडे 
कसे रे्ले. हे दोन्ही भावानंा समजलेही नाही. ताई पाटलीि यानंा मात् वसंताला णिकवनू मोठे करायचे 
होते. त्यासाठी त्यानंी त्याला िाळेत घालण्याचा णनिगय घेतला. पद्याळ्यात णिक्िाची सोय नव्हती. त्यावर 
र्ावातच िाळा सुरू करण्याणिवाय दुसरा पयाय नव्हता. िाळा सुरू झाल्यास र्ावातील सवगच मुलाचंी सोय 
होिार होती. र्ावचे पाटील लक्ष्मि पाटील व ताई पाटलीि यानंी प्राथणमक िाळा सुरू करण्याचा णनिगय 
घेतला. त्याच काळात ज्ञानू लक्ष्मि सकंपाळ हा सातवी पास होिारा र्ावातील पणहला मुलर्ा र्ावात आला 
होता. ज्ञानू संकपाळ यालाच िाळेचा णिक्क करायचा णनिगय झाला. िाळेला जार्ा नव्हती म्हिनू आजीने 
आपल्या स्वतःच्या घरातील पडवीची जार्ा िाळेला णदली आणि पद्याळ्यात प्राथणमक िाळेचे वर्ग सुरू 
झाले. िरीरयष्टीने सडपातळ,चुिचिुीत असलेला वसतंा अभ्यासात हुिार होता. त्याला अभ्यासात र्ोडी 
णनमाि झाली. त्याच्या अभ्यासावर व प्रर्तीवर संकपाळ रु्रुजी खूि होते. वामन पाटील, श्ीमती 
कोळी,िकंर मोरे या वर्गणमत्ाचं्या संर्तीत वसंताचे प्राथणमक णिक्ि सुरू होते. चौथीपयंतचे णिक्ि तेथेच 
झाले.  
 

याच काळात ितेातील भाजीपाला, र्वत सारं्लीला नेिे आणि णमळालेल्या पैिातून सारं्लीच्या 
बाजारात कुटंुबाला लार्िाऱ्या वस्तंूची खरेदी करिे हा पद्याळ्यातील र्ावकऱ्याचंा णदनक्रम असायचा. 
प्राथणमक णिक्ि घेत असताना वसंताही सारं्लीला जात-येत असे. बहुतेक वळेा सारं्लीला पायीच जाव े
लार्ायचे. त्याच काळात १९२९ मध्ये महात्मा र्ाधंींनी देिात कायदेभरं्ाचा लढा जोमाने चालणवला होता. 
हा लढा देिात आणि महाराष्ट्रात जोर धरत होता. स्वातंत्र्यवीराचं्या िौयाच्या बातम्या सारं्लीला जािे-
येिे असलेल्या वसतंाच्या कानावंर पडत होत्या. त्या बातम्यानंी वसतंाच्या कोवळ्या मनावर देिपे्रम आणि 
स्वातंत्र्यलढ्याचे संस्कार होत होते. देिभरात स्वातंत्र्य चळवळीतील घडिाऱ्या घटना आणि घडामोडी 
ऐकून व वाचनू वसंताचे मन पेटून उठत होते.  
 
चहा सोडला 
 

सोलापुरात घडलेल्या एका क्राणंतकारी घटनेने वसतंाचे जीवनच पालटून टाकले. देिपे्रम, त्यार् 
आणि देिासाठी काहीतरी करण्याची णजद्द त्या घटनेने त्याच्यात उफाळून आली. महात्मा र्ाधंींनी 
मद्यपानणवरोधात सुरू केलेल्या चळवळीला बळ देण्यासाठी ६ ते १९३० रोजी सोलापूर िहरातील 
काँगे्रसच्या तरुि कायगकत्यवांचनी ‘ताडी सत्याग्रह’ करण्याचा णनिगय घेतला. िहरालर्तच्या णह्परर्ा 
तलावाच्या िजेारीताडीच्या झाडाचें छोटे जंर्लच होते. त्यातून णनमाि होिारे ताडीचे उत्पादन रोखिे व 
लोकानंा व्यसनापासून परावृत करण्याच्या उदे्दिाने त्या जंर्लातील ताडीची झाडे तोडण्याचा णनधार 
तरुिानंी केला. िकेडो तरुि जमा झाले. हातात कोयते घेऊन त्यानंी ताडीच्या झाडाचंी तोड सुरू केली. 
महात्मा र्ाधंींचा जयजयकार करीत ताडीची झाडे तोडिारे तरुि अणधकच आक्रमक झाले. तरुिाचंी 
आक्रमकता आणि त्यानंी ताडीच्या जंर्लावर केलेल्या हल्ल्याची माणहती णब्रणटि डीएसपी फेअर आणि 
कलेक्टर नाईट याचं्यापयंत पोहोचली. ते तातडीने हत्यारी फौजफाट्यासह जंर्लाजवळ पोहोचले. 
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अटकसत् आणि धरपकड सुरू झाली. जमावाने घोषिाबाजी सुरू केली. जमावाचा संताप लक्ात येताच 
णब्रणटि अणधकाऱ्यानंा णतथून काढता पाय घ्यावा लार्ला. ते णतथून मारे् णफरत असताना काही तरुिानंी 
त्याचं्या वाहनासंमोर तोडलेली झाडे आडवी टाकून त्याचंा मार्ग रोखला. घोषिाबाजी आणि दर्डफेक सुरू 
झाली. एकच र्ोंधळ सुरू झाला. जमावाला रोखिे पोणलसानंा िक्य होईना. दर्डफेकीच्या माऱ्याने 
घाबरून रे्लेल्या पोणलसानंी र्ोळीबार करण्यास सुरुवात केली. र्ोळीबार सुरू होताच जमावाची पारं्ापारं् 
सुरू झाली. त्यातच पोणलसाचं्या र्ोळीबारात दोघेजि जखमी झाले. त्यामुळे जमाव अणधकच खवळला. 
र्ोळीबाराचा आधार घेऊन अणधकारी णतथून णनसटले. जमाव मात् त्वषेाने घोषिा देत, णब्रणटिाचंा णधक्कार 
करीत िहराच्या णदिनेे णनघाला. र्ोळीबारानंतर जमाव पारं्ण्याऐवजी र्दी तर वाढलीच; णिवाय सतंापही 
वाढलेला होता. णचडलेला हा जमाव िहरात येत असताना वाटेत असिाऱ्या मंर्ळवार पोलीस चौकीजवळ 
घोषिा देत थाबंला. र्ोळीबाराचा णनषेध करू लार्ला. त्यातच पोलीस ठाण्यात असलेल्या पोणलसापंकैी 
दोघानंी जमावािी उिट वतगन केले. णिवराळ भाषा वापरली; त्यामुळे जमावाचा संताप अनावर झाला. 
त्यानंी पोलीस ठाण्यावरच हल्ला केला. पोलीस ठािे पेटवनू णदले. आर्ीच्या ज्वालामंध्ये पोलीस ठािे जळत 
असतानाच जमावाने त्या दोन पोणलसानंा ताब्यात घेतले. त्यानंा दोन पोत्यातं बाधंले आणि णजवतं जाळले! 
जमावाच्या या उदे्रकाने सोलापुरातील णब्रणटि यंत्िा पार हादरून रे्ली. दोन पोलीस आणि पोलीस ठािे 
जाळल्यानंतर जमावाने िहरातील णब्रणटिाचं्या सवग सत्तास्थानावंर हल्ला करून ती ताब्यात घेण्याचा सपाटा 
लावला. न्यायालयाच्या इमारतीवर हल्ला केला आणि ती पेटवनू णदली. सोलापूर णजल्ह्याच्यासंपूिग णब्रणटि 
प्रिासनावर ताबा णमळणवला. णजल्हा कोषार्ार कायालय ताब्यात घेतले. कोषार्ारावर पहाऱ्यासाठी 
काँगे्रसचे कायगकते थाबंले. णजल्ह्याची णब्रणटि यतं्िा नेस्तनाबूत झाली आणि सोलापरुात णतरंर्ा फडकला! 
िहरावर पूिगपिे काँगे्रस कायगकत्यवांचचे णनयतं्ि आले. र्ोरे अणधकारी आपल्या कुटंुबाच्या संरक्िाच्या कचतेने 
घाबरून रे्ले. आपल्या कुटंुबातील मणहला व मुलींना त्यानंी रातोरात पणु्याला पाठवनू णदले. स्वतःचा जीव 
वाचणवण्यासाठी ते रेल्व ेस्टेिनमध्ये असिाऱ्या रेल्व ेडब्यात जाऊन दडले.  
 

सोलापुरातील या घटनेने णब्रणटि राजवटीला हादरा बसला. णब्रणटिानंी भारतीय पोलीस अणधकारी 
एम. एम. कामटे याचं्यावर सोलापुरातील पणरस्स्थती हाताळण्याची जबाबदारी सोपणवली. सोलापुरात 
णतरंर्ा फडकल्याने णबथरलेल्या णदल्ली सरकारने णब्रणटि रॉयल अल्टर रायफल्सचे एक णविषे सैन्यपथक 
सोलापूरला पाठणवले. सोलापूर लषकराच्या ताब्यात देण्यात आले. एव्हाना पोलीस अणधकारी कामटे यानंी 
लोकानंा णवश्वासात घेऊन वातावरि िातं केले होते. सोलापुरात लष्ट्करी राजवटीने लोकाचंा छळ सुरू 
केला. दोन पोणलसानंा जाळल्याचा आणि सोलापुरावर ताबा णमळणवल्याचा बदला लष्ट्कर लोकाचंा छळ 
करून घेऊ लार्ले. मारहाि आणि अटकसत् चालूच राणहले. त्यातच मल्ला्पा धनिटे्टी, णकसन सारडा, 
कुबान हुसेन आणि जर्न्नाथ किदे या क्राणंतवीरानंा अटक करण्यात आली. त्याचं्या णवरोधात खटले दाखल 
करण्यात आले. पुढे लष्ट्करी न्यायालयाने त्या क्राणंतवीरानंा फािीची णिक्ा सुनावली. ज्या णदविी त्यानंा 
फािी णदल्याची बातमी देिभर पोहोचली, तो संक्रातंीचा णदवस होता.  
 

सोलापुरातील चार हुतात्म्याचं्या फािीची बातमी वसंतापयंतही पोहोचली होतीच. तो णदवस 
िाळकरी वसतंासाठी जीवन बदलून टाकिारा ठरला. सोलापुरातील स्वातंत्र्यवीरानंी कोिासाठी लढा 
णदला? त्यानंी आपल्या णजवाची बाजी कोिासाठी लावली? देिासाठी त्यानंी बणलदान केले. आता मी 
देिासंाठी काय कराव?े णदवसभर या प्रश्नानंी बेचनै झालेल्या वसंताने संक्रातंीचा सि स्वतःही साजरा 
केला नाही आणि आपल्या सवरं्ड्यानंाही करू णदला नाही. तो त्या णदविी सायकंाळी आपल्या णमत्ासंह 
सारं्लीला आला. त्याच णदविी सारं्लीत चारं्लाच पाऊस सुरू झाला. सारं्लीहूनपद्याळ्याला जाण्याच्या 
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मार्ावरून ओढ्याला पािी आल्याने मार्ग बंद झाला. िवेटी सारं्लीत भाडं्याचंा व्यापार करिारे पद्याळ्याचे 
महादेव कोळी याचं्या घरी वसंता व त्याचे णमत् थाबंले. मनाची बेचैनी मात् संपलेली नव्हती. रात्ी सवग णमत् 
स्वातंत्र्यसंग्रामावरच चचा करीत बसले होते. सोलापूरच्या हुतात्म्याचं्या िौयावर चचा करू लार्ले होते. 
आपिही काहीतरी केले पाणहजे, असे सववांचचे मत बनले. सवग णमत्ाचं्या साक्ाने वसंताने सोलापूरच्या 
हुतात्म्यानंा अणभवादन करण्यासाठी चहा सोडण्याचा णनिगय घेतला. त्याने चहा सोडण्याची प्रणतक्ा करताच 
भारतमातेचा जयजयकार करीत णमत्ानंी वसंताच्या डोक्यावर र्ाधंी टोपी चढवनू टाळ्या वाजणवल्या. 
वसंताच्या जीवन वाटचालीतील स्वातंत्र्य आणि क्राणंतलढ्यातील हे पणहले वळि! 
 

मधल्या काळात िामरावदादाचंा णववाह झाला. पद्याळ्याजवळच्या कनाळ येथील र्िपती पाटील 
याचंी कन्या पावगती याचं्यािी ते णववाहबि झाले. िामरावदादा आणि पावगतीवणहनी पुढे वसंताच्या संपूिग 
जीवनात माता-णपत्याच्या स्थानीच राणहले. पावगतीवणहनींनी वसंताला पुत्वत साभंाळले. स्वातंत्र्याची ओढ 
लाविारे मन घडत असतानाच वसंता कुस्ती, तालमीत आणि णमत्ातं रमू लार्ला होता. र्ावातील तालीम 
हाच णमत्ाचंा अड्डा बनला होता. दणक्ि महाराष्ट्रात आणि सातारा णजल्ह्यात महात्मा फुले आणि राजषी िाहू 
महाराजाचं्या समतावादी व पुरोर्ामी णवचाराचंा जोरदार प्रसार सुरू होता. त्यात सत्यिोधक चळवळीचे 
कामही मोठ्या प्रमािात रुजू लार्ले होते. हंुडाबंदी,पुनर्णववाह, स्त्रीणिक्ि, लग्नातील मानपान या संदभात 
सत्यिोधक चळवळीने सुरू केलेले जनजार्रि र्ावार्ावापंयंत पोहोचत होते. पद्याळे र्ाव हे भणक्त 
मार्ातील. त्यामुळे वारकरी संप्रदाय आणि पढंरीची वारी हा र्ावचा णविषे णजव्हाळ्याचा णवषय होता. या 
सवग र्ोष्टींचा पणरिाम वसंताच्या जडिघडिीवर होत होता. वसंताचे चौथीपयंतचे प्राथणमक णिक्ि र्ावात 
झाले. पुढच्या णिक्िासाठी िजेारच्या कनाळ र्ावी जािे भार् होते. पाचवीचे णिक्ि तेथे झाले. सहावी व 
सातवीच्या णिक्िासाठी सारं्लीच्या पेठ भार्ातील िाळा क्र. १ मध्ये प्रविे घेतला. पद्याळ्यात पणहली 
प्राथणमक िाळा र्ावकऱ्यानंी वसंताच्याच घरी सुरू केल्याने चौथीपयंतचे णिक्ि पद्याळ्यात झाले. तेथे 
त्याने संकपाळ रु्रुजींचा आवडता. हुिार णवद्याथी म्हिून िाबासकी णमळवली होती. कनाळच्या िाळेत 
पाचवीच्या वर्ातहीतिीच िाबासकी माने रु्रुजी याचं्याकडून वसंताला णमळाली. सारं्लीच्या िाळेत 
कुलकिी रु्रुजी हे मुख्याध्यापक होते. त्या काळी सातवीच्या परीके्साठी पूवगपरीक्ा व्हायची. त्या परीके्त 
उत्तीिग झाले तरच कराड येथे होिाऱ्या सातवीसाठी त्या णवद्यार्थयाचा परीक्ा अजग दाखल व्हायचा. 
पद्याळ्याचाच वामन पाटीलहा वर्ीणमत् वसंतासोबत सातवीला होता. सातवीची पूवगपरीक्ा झाली. वामन 
त्यात पास झाला; पि वसंता मात् नापास झाला. अखेर वसंताने मुख्याध्यापक कुलकिी याचं्याकडे मोचा 
वळणवला. परीके्ची फी भरत असताना पूवगपरीके्त नापास झालो म्हिनू आम्हाला सातवीच्या परीके्स का 
बसू देत नाही? असे र्ाऱ्हािे त्यानंी माडंले. कुलकिी रु्रुजींनी त्याचे म्हििे ऐकून घेतले आणि सातवीच्या 
परीके्स बसण्यास परवानर्ी णदली.  
 

वसंता व वामनचा अभ्यास सुरू होता. ते दोघेही परीक्ा देण्यासाठी कराडला रे्ले. परीक्ा चारं्ल्या 
तऱ्हेने णदली. पुढे सातवीचा णनकाल जाहीर झाला. वसतंा परीके्त पास झाला. णमत् वामन मात् नापास 
झाल्याचे समजले. हे दोघेही परत िाळेत रे्ले व रु्रुजींना भेटून णनकालाची पडताळिी केली. तेव्हा 
वामनदेखील पास असल्याचे समजले. दोघाचं्या आनंदाला पारावार उरला नाही. र्ावात आनंदाचे 
वातावरि पसरले. सातवीच्या पणरके्स व्हनाक्युलर फायनलची परीक्ा असे त्या वळेी संबोधले जायचे. त्या 
परीके्त पास होिारे पणहले संकपाळ रु्रुजी होते आणि १९३४ साली वसंता व वामन ती परीक्ा पास होिारे 
दुसरे होते. त्यामुळे र्ावाला त्याचे णविषे भषूि वाटत होते. णनकालाच्या आनंदाने घरात व णमत्पणरवारात 
पेढे वाटले रे्ले. आता पढेु स्पेिल क्लाससाठी सारं्लीला जाव ेलार्िार होते. चालत अथवा सायकलवर 
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असाच तो प्रवास असे. त्या वळेी स्पेिल क्लास हा इंग्रजी पणहली ते णतसरीचा वर्ग मानला जायचा. त्या 
णतन्ही वर्वांचचा अभ्यास एकाच वषात पूिग केला जायचा. वसतंाने त्या वर्ात प्रविे घेतला आणि 
अभ्यासालाही सुरुवात केली. र्ावातीलच एक वर्गणमत् एकनाथ येडेकर आणि ते दररोज िाळेला जायचे. 
त्याच काळात दुदैवाने एकनाथला ्लेर्ची लार्ि झाली आणि त्यातच त्याचे णनधन झाले. वर्गणमत्ाच्या 
णनधनाने वसंता कमालीचा दुःखी बनला. त्याचे अभ्यासात व िाळेत मन लारे्ना आणि त्याने िाळा 
सोडण्याचा णनिगय घेतला.  
 

वसंताच्या िाळा सोडण्याच्या णनिगयाला िामरावदादानंीही णवरोध केला नाही. ितेीसाठी घरच्या 
मािसाची त्यानंा आवश्यकता होती. अनेक वषग जमीन पडून राणहल्याने ती व्यवस्स्थत करण्यासाठी बरेच 
कष्ट घ्याव ेलार्त होते. िामरावदादाचं्या त्या कामातील व्याप वाढला होता. अखेर वसंताने िाळा सोडली 
आणि िामरावदादानंा तो ितेीच्या कामात मदत करू लार्ला. ितेीकामातील प्रत्येक बारकाव्याचा स्वतः 
अनुभव घेतला. पद्याळ्यातील बरेच ितेकरी ितेातील र्वत कापून बैलर्ाडीने सारं्लीला न्यायचे व ते 
णवकून णमळालेल्या पैिातूंन घरात लार्िाऱ्या वस्तू णतथूनच णवकत घेऊन यायचे. त्या काळात र्वताच्या 
एका र्ाडीला पाच रुपये णमळायचे. वसंताचा र्वत कापण्यात णविषे हातखंडा होता. तो स्वतः ितेातील 
र्वत कापून ते बैलर्ाडीने सारं्लीला घेऊन जायचा आणि त्याची णवक्री करायचा. ितेातील सवग कामातं तो 
तरबेज बनला. नारं्रिी, कुळविी, पेरिी सवग कामे करू लार्ला. दहा बलैाचं्या नारं्राने ितेात नारं्रिी 
करण्याचे कामही त्याने खुबीने केले. दहा बलैाचें णनयंत्ि करून आणि त्यानंा व्यवस्स्थत हाकून चारं्ली 
नारं्रिी तो करीत असे. एकूिच ितेीच्या अथगकारिाचा आणि कामाचा प्रत्यक् अनुभव त्याने १९३५ ते 
१९३८ या कालावधीत ितेात राबून घेतला. ितेीची कामे वषगभर नसतात; मर् उरलेल्या वळेेत तालमीत 
जाऊन व्यायाम करिे, णमत्ासंोबत कृष्ट्िा नदीत तासन् तास पोहिे हा वसंताच्या आवडीचा छंद होता. 
ितेीत बारमाही काम नसायचे. त्यामुळे फावल्या वळेेत वसंताने नोकरी केली. िामरावदादाचें सासरे 
र्िपत पाटील कॉन्रॅक्टर होते. रस्ते तयार करण्याची कामे त्याचं्याकडे होती. त्यानंाही काम करिाऱ्या 
मािसाचंी र्रज होतीच. त्यामुळे र्िपत पाटील याचं्याकडे काही णदवस रोड कारकून म्हिून वसंताने 
नोकरी केली. सारं्ली-तासर्ाव रस्त्याच्या कामाची देखभाल करिे,णहिबे ठेविे आणि मजुराकंडून काम 
करून घेण्याची जबाबदारी त्याच्याकडे असे. त्यासाठी सायकलवरून प्रवास करीत उन्हातान्हात वसंता 
कामाच्या णठकािी पोहोचायचा. सोलापूर णजल्ह्यातील मंर्ळवढेा येथेही र्िपत पाटील यांनी रस्त्याचे 
कंत्ाट घेतलेले होते. त्या कामाची देखरेख वसंता दररोज पद्याळ्याहून सायकलने जाऊन करायचा. ही 
नोकरी मात् फार काळ णटकली नाही. वसंताच्या जीवनातील ती पणहली आणि िवेटचीच नोकरी ठरली. 
त्यानंतर त्याने फावल्या वळेेतआिखी एक उद्योर् केला. कार्लच्या जर्दाळे-पाटील मामाचंा मूक णचत्पट 
दाखणवण्याचा व्यवसाय होता. असे णचत्पट दाखणवण्यासाठी अनेक र्ावातं मामा णफरायचे. वसंताने 
मामाचं्या त्या व्यवसायातही त्यानंा मदत केली. णचत्पट दाखणवण्याच्या णनणमत्ताने तो र्ावोर्ावी णफरला.  
 
ग्रामणवकासातील पणहले पाऊल 
 

िाळा सोडून ितेीच्या कामात, तालमीत रमलेल्या वसतंाने र्ावातील णमत्मंडळ मोठे होते. सवग 
णमत्ाचंा र्ावातील तालीम हाच बैठकीचा अड्डा होता. तेथेच सवगजि जमायचे. र््पा मारायचे. सातारा 
णजल्ह्यात सत्यिोधक चळवळीचे लोि पसरत चालले होते. त्याचा पणरिाम तालमीत र््पा मारायला 
बसिाऱ्या वसंता आणि त्याच्या णमत्मंडळींवर होत होता. तमािा, पोवाडे आणि मनोरंजनाच्या इतर 
कायगक्रमातूंन सत्यिोधक चळवळीचे काम सुरू होते. हंुडाबंदी, लग्नातील मानपान, स्त्रीणिक्ि या संदभात 
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सामाणजक सुधारिाचंा णवचार र्ावार्ावातं पोहोचत होता. या णवचाराचंा प्रभाव वसंतावर पडत होता. देिातं 
इंग्रजाचं्या णवरोधात संताप व्यक्त होत असताना आपिही काहीतरी केले पाणहजे, ही भावना सतत रुजत 
होती. कृष्ट्िाकाठी वसलेल्या पद्याळयाला णपण्याच्या पाण्यासाठी नदीचा आधार होता. नदीच्या काठावर 
दरवषी पुराने र्ाळ साठायचा. त्यामुळे मणहलानंा नदीवर पाण्यासाठी जािे णजणकरीचे ठरायचे. 
णचखलातूनच वाट काढावी लार्ायची. र्ावकरी दरवषी झाडेझुडपे टाकून नदीकाठावर जाण्याची तात्पुरती 
सोय करायचे. त्यातून कायमची आणि सुरणक्त व्यवस्था मात् होत नसायची. र्ावाची ही समस्या वसंताच्या 
नजरेतून सुटली नाही. र्ावासाठी आपि काहीतरी केले पाणहजे, असे त्याला सतत वाटायचे. त्यासाठी 
त्याने र्ावात ग्रामसुधारिा मंडळाची स्थापना केली. काम करिारी तरुि मंडळी एकत् केली. त्याचं्यात 
र्ावासाठी काहीतरी करण्याची णजद्द णनमाि केली. त्यातूनच वसंताच्या जीवनातील ग्रामसुधारिा 
उपक्रमाची मुहूतगमेढ रोवली रे्ली. कृष्ट्िा नदीवर घाट बाधंण्याचा उपक्रम पुढे आला. वसंताचे 
ग्रामणवकासातील खऱ्या अथाने हे पणहले पाऊल! दरवषी पुरामुळे नदीकाठावर साठिारा र्ाळ आणि 
त्यातून होिारा त्ास र्ावकऱ्यानंा माहीत होता. कृष्ट्िा नदीवर घाट बाधंावा, हा णवचार जेव्हा 
वसंतानेमाडंला, तेव्हा र्ावकऱ्यानंी तो णवचार उचलून धरला. वसंताचे संघटन, णनयोजन आणि दूरदृष्टी 
याचंी चिुूक या उपक्रमात णदसली. घाट बाधंायला साणहत्य हव ेहोते, पैसा हवा होता, कारार्ीर हव ेहोते 
आणि हे सवग णिस्तबि पितीने करिारी मािसाचंी फळीही हवी होती. श्मदानातून कृष्ट्िा नदीवर घाट 
बाधंण्याचे णनणित झाले. र्ावात मारुतीचे एक पडलेले मंणदर होते. त्या मंणदराच्या पडलेल्या कभतीचे दर्ड 
घाटासाठी उपयोर्ी ठरिार होते. वसंताने र्ावकऱ्याचं्या मदतीने त्या दर्डाचंा वापर घाटासाठी केला. 
लोक श्मदानाला तयार होते. लोकाकंडून णनधी र्ोळा केला. लोकानंी णनधीरूपात जोंधळे णदले. 
लोकाकंडून अणधक जोंधळे णमळावते यासाठी वसंताने एक युक्ती काढली. एक पोते जोधळे देिाऱ्याचे नाव 
एका पायरीला णदले जाईल, असे जाहीर केले. त्याचा पणरिाम चारं्ला झाला. जोंधळ्याचंी जास्तीत जास्त 
पोती णनधी म्हिून जमा झाली. तो णवकून घाटाच्या कामासाठी पसैा उभा केला. र्ावात चनुा, दर्ड, वाळू 
जमा केली रे्ली. घाट बाधंण्याची जबाबदारी राम कुिाबा किदे व नारायि लक्ष्मि सुतार या र्ावातीलच 
कारार्ीरानंी घेतली. र्ावाची णजद्द आणि वसंताचे णिस्तबि संघटन यामुंळे घाटाचे काम दजेदार व र्तीने 
झाले. कृष्ट्िा नदीवरील घाट तयार झाला. र्ावकऱ्याचंी सोय झाली. वसंताच्या कामणर्रीवर र्ावकरी खूि 
झाले. र्ावकऱ्याचं्या णवश्वासामुळे र्ावाचे पुढारीपि आपोआपच वसंताकडे आले. वसंताच्या हाताला यि 
आहे,अिी श्िा व णवश्वास र्ावकऱ्याचं्या मनात णनमाि झाला. ग्रामसुधारिा मंडळाच्या माध्यमातून सुरू 
झालेल्या कामाला र्ती णमळू लार्ली.  
 

ग्रामसुधारिा मंडळ स्थापन करण्यापूवी वसंताने काही काळ आपल्या र्ावात राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघाची िाखाही स्थापन केली होती. सारं्ली हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख कें द्र म्हिून ओळखले 
जायचे. िाखेत कवायती आणि णिस्तीचे धडे णदले जायचे. एके णदविी वसतंाचे कामर्ार चळवळीतील णमत् 
दत्त ू येडेकर त्यानंा िाखेत घेऊन रे्ले. णिस्त आणि कवायतीमुळे वसंता प्रभाणवत झाला आणि त्यातूनच 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पद्याळे िाखेची स्थापना झाली. पुढे संघाची महात्मा र्ाधंी व काँगे्रसणवरोधी 
णवचारधारा लक्ात योताच वसंताने पद्याळ्यातील िाखा बंद केली.  
 

ग्रामसुधारिा मंडळाचे कायग सुरू असतानाच वसंतापुढे र्ावातील सावकारी अन्यायाचे एक प्रकरि 
आले. एका मणहलेने सावकाराकडून १५० रुपये कजग घेतलेहोते. त्या बदल्यात सावकाराने त्या मणहलेची 
जमीन घेतली होती. ती मणहला कजावरील व्याज भरून मेटाकुटीला आली होती. णतला कजगही णफटेना 
आणि सावकार जमीनही परत देईना. अिा अडचिीतून सोडविूक करण्याची णवनंती त्या मणहलेने 



 
 अनुक्रमणिका 

वसंताकडे केली. या प्रकरिाचा र्ाजाबाजा न होता आणि कुिालाही न दुखावता ही समस्या दूर करिे हे 
एक खूप मोठे आव्हान वसतंापुढे होते. त्यातून मार्े काढण्यासाठी वसंताने र्ावातूनच पैसे जमा करायचे 
ठरणवले. अनेकाकंडून दहा-दहा रुपये जमणवले. र्ावकऱ्याचंा त्याच्यावर णवश्वास असल्याने पैसे जमा 
झाले. त्या पैिातून त्या मणहलेचे सावकाराचे कजग चकुते करण्यात आले. सावकाराच्या घिात रे्लेली 
जमीन पुन्हा त्या मणहलेला णमळवनू देण्यात वसतंाला यि आले.  
 
झपाटलेला काळ 
 

पद्याळ्यातील संघटन आणि सामाणजक कामामुळे वसंता आता तासर्ाव तालुक्यात ‘वसंतराव 
पाटील’ म्हिून ओळखला जाऊ लार्ला. र्ावार्ावातं त्याचं्या ओळखी वाढत होत्या. कायगकत्यवांचचा सचं 
तयार होत होता. लोक सघंणटत होऊन स्वातंत्र्यासाठी लढण्याच्या ध्येयाचा आणि लढिाऱ्याचंा आदर 
करीत होते. त्या भार्ात चाललेल्या अनेक चळवळी तसे वातावरि णनमाि करण्यात यिस्वी होत होत्या. 
राजकीय, सामाणजक चळवळीत सातारा णजल्हानेहमीच अगे्रसर असे. त्याच कारिाने प्रत्येक चळवळीचे 
पडसाद र्ावोर्ावी उमटायचे. लोकमान्य णटळक आणि ॲनी बझेंट यांच्या होमरूल चळवळीमुळे १९१७ 
पासूनच सातारा णजल्ह्यात स्वातंत्र्याची जािीव आणि स्वातंत्र्यलढा याणंवषयी जनजारृ्ती सुरू झाली होती. 
१९२७ मध्ये महात्मा र्ाधंींनी स्वदेिीची चळवळ देिात सुरू केली. ही चळवळ देिभर पोहोचली. अनेक 
र्ावामंध्ये सत्याग्रही णनमाि झाले. १९२८ मध्ये साताऱ्याचे बुवासाहेब र्ोसावी व आ्पासाहेब साखळकर 
यानंी तासर्ावात सेवादलाची िाखा सुरू केली. या िाखेमुळे कायगकत्यवांचचे जाळे णनमाि झाले. काँगे्रसच्या 
प्रचारमोणहमेला र्ती णमळाली. त्याच काळात णब्रणटिानंी ‘सायमन कणमिन’ नेमले होते. त्या कमीिनच्या 
णवरोधात काँग्रसने देिभर णनषेध आंदोलन छेडले. सातारा णजल्ह्यातही णनषेधाची चळवळ उभी राणहली. 
सायमन कणमिनच्या णनषेधासाठी सारं्लीत ‘बंद’ पाळण्यात आला. त्या चळवळीत णवद्याथीहीमारे् नव्हते. 
त्यानंीही कॉलेजमध्ये ‘बंद’ पाळून णनषेद नोंदणवला.  
 

१९२९ मध्ये लाहोर येथे झालेल्या काँगे्रस अणधविेनात पणंडत जवाहरलाल नेहरू यानंी स्वातंत्र्याची 
घोषिा केली. संपूिग भारतात २६ जानेवारी हा ‘स्वातंत्र्यणदन’ म्हिून पाळण्याचा णनिगय झाला. स्वातंत्र्यणदन 
पाळण्याची चळवळ सातारा णजल्ह्यातही र्तीने पोहोचली. १९३० मध्ये तासर्ाव येथे पी. ए. काळे यानंी २६ 
जानेवारी हा स्वातंत्र्यणदन साजरा केला. सत्याग्रह चळवळ आणि णतरंर्ा झेंडा आंदोलनाने णजल्हा ढवळून 
णनघत होता. तरुिानंी तासर्ाव नर्रपाणलकेवर णतरंर्ा झेंडा फडकणवला. सारं्लीच्या णवकलग्डन 
महाणवद्यालयातही णतरंर्ा फडकणवला रे्ला. तासर्ावच्या णसिेश्वर मंणदरावर सत्याग्रहींनी झेंडा 
फडकणवला; पि णब्रणटि पोणलसानंी तो नंतर उतरणवला. झेंडा आंदोलन जोमात सुरू असताना पोणलसाचं्या 
कारवाईतून झेंड्याचे रक्ि एका मणहलेने केले. णबळािीच्या तानूअक्का कदम या मणहलेने णब्रणटि 
पोणलसापंासून झेंड्याचे रक्ि केले. अंकलखोप र्ावात र्ावकऱ्यानंी चहाबंदीचा णनिगय जाहीर केला. 
देिात णमठाचा सत्याग्रह सुरू झालेला होता. २८ ऑर्स्ट १९३० रोजी सातारा णजल्ह्यात ५० हजार 
कायगकत्यवांचनी सत्याग्रहाद्वारे णब्रणटि राजवटीचा णनषेध केला.  
 

१६ णडसेंबर १९३१ रोजी पणंडत जवाहरलाल नेहरू याचंा सातारा णजल्ह्यातून रात्ी दौरा झाला. २५ 
णडसेंबर १९३१ रोजी नेताजी सुभाषचदं्र बोस यानंी सातारा, कराड आणि वाई येथे भेटी णदल्या. या राष्ट्रीय 
नेत्याचं्या दौऱ्यामुळे णजल्ह्यातील चळवळीला बळ णमळाले.  
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त्याच काळात काँगे्रसचे प्राणंतक अध्यक् सेनापती बापट यानंी सातारा णजल्ह्याचा दौरा केला. 
काँगे्रसचा प्रचार किा पितीने केला पाणहजे, याची णदिा त्यानंी कायगकत्यवांचना णदली. १४ मे १९३५ रोजी डॉ. 
राजेंद्रप्रसाद यानंी साताऱ्याला भेट णदली. या भेटीत त्यानंा १ हजार ७६७ रुपये १२ आण्याचंी थैली अपगि 
करण्यात आली. स्वातंत्र्य चळवळीत सातारची णटळक राष्ट्रीय िाळा, तासर्ावची र्जानन व्यायामिाळा ही 
प्रमुख कें दे्र होती. तासर्ाव तालुक्यातील कुपवाड व पद्याळे ही काँगे्रसच्या प्रचाराची प्रमुख कें दे्र म्हिून 
ओळखली जायची. तासर्ावचे कचतोपतं काळे र्ावार्ावातूंन प्रभातफेऱ्या काढून कायदेभरं्ाच्या 
चळवळीबद्दल लोकजार्रि करायचे.  
 

१९३८ मध्ये कराड येथे आत्माराम पाटील याचं्या अध्यक्तेखाली ितेकऱ्याचंी पणरषद झाली. या 
पणरषदेत ितेकरी आणि ितेमजुराचं्या प्रश्नावंर चचा झाली. ‘कसेल त्याची जमीन’ ही मार्िी या पणरषदेने 
केली. त्याच वळेेला वसंतरावानंी पद्याळे येथे काँगे्रस कणमटीची स्थापना केली. वसंतराव पाटलाचं्या 
नेतृत्वाखाली पद्याळ्यात लोकजार्रिाचे काम अणधक र्तीने सुरू झाले. मोहरम, ईद आणि पढंरीच्या 
वारीच्या भोजनव्यवस्थेचे नेटके णनयोजन वसंतरावाचं्या नेतृत्वाखाली व्हायचे. पद्याळे आणि पणरसरातील 
र्ावात वसतंरावाचंी लोकणप्रयता चारं्लीच वाढलेली होती.  
 

१९३९ मध्ये तासर्ाव तालुका काँगे्रसच्या पदाणधकाऱ्याचंी णनवड झाली. त्या णनवडीची सूचना 
तासर्ावचे णव. स. पारे्, अंकलखोपचे धुळा्पा नवले, अमिापूरचे र्ोकवदराव खोत आणि तासर्ावचे 
कचतोपंत काळे यानंी माडंली. त्या सूचनेनुसार अध्यक्पदी कुपवाडचे आर. पी. पाटील, तर णचटिीसपदी 
पद्याळ्याच्या वसंतराव पाटील याचंी णनवड करण्यात आली. सहणचटिीसपदी तासर्ावचे काणिनाथ 
णदर्ंबर पोंके् याचंी णनवड करण्यात आली. तासर्ावातील रु्रुवार पेठेत काँगे्रस कणमटीचे कायालय होते. 
णचटिीसपदाची जबाबदारी णमळाल्याने वसंतरावाचें कायगके्त् व्यापक बनले. संपूिग तालुक्यात त्याचंा संपकग  
वाढला. र्ावोर्ावी जाऊन बैठका घेिे, पत्के वाटिे आणि काँगे्रस पक्ाच्या धोरिानुंसार चळवळी उभ्या 
करण्याचे काम ते करीत होते. त्याचं्या कामाला लोकाचें मोठ्या प्रमािात पाठबळही णमळत होते. 
सायकलवरून अथवा पायी र्ावोर्ावी णफरायचे, णमळेल तेथे जेवि करायचे आणि ज्या र्ावात दौरा असेल 
तेथेच राहायचे, अिा प्रकारचा वसंतरावाचंा णदनक्रम असे. अल्पावधीतच वसंतराव सवगपणरणचत झाले. 
तालुका णचटिीसपदाच्या कायामुळे सातारा णजल्ह्यातील सवगच नेत्यािंी त्याचंा सपंकग  आणि संवाद वाढला.  
 

याच दरम्यान वसंतरावाचं्या आजी आणि िामरावदादानंी त्याचं्या मारे् लग्नाचा लकडा लावला. 
कार्लच्या जर्दाळे-पाटील मामानंी आपली थोरली मुलर्ी मालतीबाईंचा प्रस्ताव लग्नासाठी 
िामरावदादा व आजींपढेु ठेवला. वसंतरावाचें बालपि मामाकंडे रे्ले होते. िामरावदादा व त्याचें 
पालनपोषि अत्यतं अडचिीच्या काळात मामानंीच केले होते. त्यामुळे मामानंी त्याचं्यासाठी बजावलेल्या 
कतगव्याची जािीव वसंतरावानंा होती. मालतीबाईंिी लग्नास होकार देऊन मामाचं्याकतगव्यउपकारातून 
मुक्त होण्याची संधी वसंतरावानंा होती. मामाचं्या प्रस्तावाची माणहती िामरावदादानंी वसंतरावानंा णदली. 
वसंतरावानंी त्यास होकार णदला; पि लग्नासाठी अट घातली. कुठल्याही प्रकारचा खचग न करता, साध्या 
पितीने ‘र्ाधंी लग्न’ करण्याची ती अट होती. िामरावदादानंी ती मान्य केली. १९३९ साली खादी पोिाख 
आणि साधेपिाने वसंतराव आणि मालतीबाईंचा णववाह ‘र्ाधंी लग्न’ पितीने पार पडला. त्या लग्नासाठी 
खचग आला पंधरा रुपये! 
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एणप्रल १९४० मध्ये रायर्ड काँगे्रस अणधविेनात घटना पणरषदेने सपूंिग स्वातंत्र्याची मार्िी केली. 
दुसरे महायुि हे केवळ लोकिाही रक्िासाठीच आहे, असा कारं्ावा करिे णब्रणटि सरकारने चालूच 
ठेवलेले होते. संपूिग स्वातंत्र्याच्या मार्िीला बर्ल देत सत्याग्रहींवर अत्याचार करण्याचे सत् इंग्रजींनी 
चालूच ठेवले होते. जून १९४० मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यानंी केलेल्या सातारा णजल्ह्याच्या दौऱ्यामुळे 
कायगकत्यवांचमध्ये उत्साह सचंारला होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी कोिताही त्यार् करण्याची खूिर्ाठ 
कायगकत्यवांचनी बाधंली होती. रावसाहेब पटवधगन यानंा कायदेभरं्ाबद्दल एक वषाची सक्तमजुरीची णिक्ा 
त्याच काळात झाली. पणरिामी इंग्रजाणंवरोधी सतंाप अणधकच वाढला. साताऱ्यात तरूि सत्याग्राहींचे 
णिणबर भरणवण्यात आले. या णिणबराला वसंतरावही उपस्स्थत होते. इंदोलीच्या णदनकरराव णनकम यानंी या 
णिणबरात इंग्रजाचं्या णवरोधात घिाघाती भाषि केले. त्याचा पणरिाम म्हिून णदनकररावानंा पोणलसानंी 
अटक केली. स्फोटक भाषि केले म्हिून त्यानंा एक वषाच्या सक्तमजुरीची णिक्ा झाली. त्या वळेी सातारा 
णजल्ह्यात अणतवृष्टी झाली होती. णजल्ह्यात ओल्या दुष्ट्काळाची पणरस्स्थती णनमाि झाल्याने ितेकरी 
अडचिीत आलेला होता. णब्रणटि सरकार मात् महायुिाचे समथगन करीत लोकानंा मदतीचे आवाहन करीत 
होते. त्यासाठी लोकावंर अत्याचारही करीत होते. अिातच महायुिसमथगक रॉणयस्टानंी तासर्ाव येथे एक 
सभा बोलाणवली होती. ती सभा न होऊ देण्याचा चंर् नाना पाटील व णव. स. पारे् यानंी बाधंला. रॉणयस्टानंी 
सभा घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो नाना पाटील आणि पारे् यानंी उधळवनू लावला.  
 
णबसूरचा सत्याग्रह 
 

स्वातंत्र्यासाठी झपाटलेल्या अिा वातावरिात देिात महात्मा र्ाधंींनी वैयणक्तक सत्याग्रहाची 
घोषिा केली. देिभर वैयणक्तक सत्याग्रह सुरू झाले. सत्याग्रहात सहभार्ी होण्यासाठी णनवडलेल्या 
कायगकत्यवांचची यादी महात्मा र्ाधंींना सादर केली जायची. त्यानंी मंजूर केलेल्या नावानुंसार वैयणक्तक 
सत्याग्रहींची णनवड व्हायची. सातारा णजल्ह्यातही वैयणक्तक सत्याग्रहास पात् असलेल्या कायगकत्यवांचची यादी 
तयार करण्यात आली. अिी यादी तयार करताना पात्तेचे णनकष पाळले जायचे. काँगे्रसचा णक्रयािील 
सदस्य असिारा, खादी वापरिारा, खोटे न बोलिारा, दारू न णपिारा, तुरंुर्ात णनयमाप्रमािे वार्िारा व 
माफी न मार्िारा कायगकता हे पात्तेचे णनकष होते. या णनकषातं बसिाऱ्या कायगकत्यवांचची सातारा 
णजल्ह्याची यादी णनणित झाली. महात्मा र्ाधंींच्या आदेिानुसार साताऱ्यासाठी भाऊसाहेब सोमि व 
तात्यासाहेब साठे,धामिीसाठी कुपवाडचे आर. पी. पाटील, कुपवाडसाठी दीपचदं व्होरा, येळावीसाठी 
र्ंर्ाराम पवार, तासर्ावसाठीणव. स. पारे्, णभलवडीसाठी धुळा्पा नवले याचंी, तर णब्रणटि हद्दीतील णबसूर 
या र्ावासाठी वसंतराव पाटील याचंी सत्याग्रही म्हिून णनवड झाली. वैयणक्तक सत्याग्रहींनी ठरलेल्या र्ावी 
महायुिणवरोधी भाषि करायचे. सत्याग्रह करायचा आणि अटक करवनू घ्यायची, असे वैयणक्तक 
सत्याग्रहाचे स्वरूप होते. सातारा णजल्ह्यातील वैयणक्तक सत्याग्रहासाठी णनवड झालेल्या सत्याग्रहींनी 
ठरल्या णठकािी व ठरल्या णदविी आंदोलने केली. वसतंराव पाटील यानंी २४ माचग १९४१ रोजी णबसूर येथे 
वैयणक्तक सत्याग्रह केला. हे आंदोलन कसे करायचे, सत्याग्रहींनी भाषिात कोिते मुदे्द माडंायचे आणि 
एकूि संपूिग णनयोजनाच्या मार्गदिगनासाठी प्राणंतक काँग्रसने सीताराम र्रुड यानंा वसंतरावाकंडे पाठणवले 
होते. २४ माचगच्या सकाळी पद्याळे र्ावात कायगकते जमू लार्ले. ‘वदें मातरम्’ आणि महात्मा र्ाधंींच्या 
जयघोषाने पद्याळे र्ाव दिािले होते. िकेडो कायगकत्यवांचची र्दी आणि िभंर बलैर्ाड्याचंा ताफा यामुंळे 
वातावरिात उत्साह होता. बैलर्ाडीच्या रथातून िकेडो लोकाचं्या साथीने व बलैर्ाड्याचं्या ताफ्याने 
वसंतराव पद्याळ्याहून णबसूरकडे वैयणक्तक सत्याग्रहासाठी णमरविुकीने णनघाले. वसंतरावाचं्या जयघोषाने 
पणरसर दुमदुमला. सकाळी दहाच्या सुमारास णमरविूक णबसूर र्ावात पोहोचली. सत्याग्रहासाठी 
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चावडीसमोरच व्यासपीठउभारण्यात आले होते. णमरविकू चावडीजवळ पोहोचताच वसंतराव बलैर्ाडीतून 
उतरून व्यासपीठावर चढले. ‘वदें मातरम्’ च्या घोषिा सुरू झाल्या. भारतमातेचा जयघोष सुरू झाला. 
वसंतरावानंा भाषिबाजीत कधीच रस नव्हता. भली मोठी भाषिे करिे त्यानंा कधी भावले नाही. ते 
व्यासपीठावर उभे राणहले, उपस्स्थत िकेडो बाधंवानंा हात जोडून नमस्कार केला आणि बोलण्यास 
सुरुवात केली, “मी बोलिारा मािूस नाही, कृती करिारा मािूस आहे. णब्रणटि हे आपले ित्ू असल्यामुळे 
ते खलास झाल्याणिवाय आपला देि स्वतंत् होिारा नाही. खलास होण्याची ही वळे आली आहे. अिा वळेी 
त्यानंा कोितीही मदत अर्र सहकायग देऊ नका. त्याचं्या युिप्रयत्नात हरतऱ्हेने अडथळे णनमाि करा. 
युिाला आर्णथक मदत देऊन सहकायग करू नका. माझा,पाटीचा, देिाचा या युिाला संपूिग णवरोध आहे. 
भारतमाता की जय... !” 

 
वसंतरावानंी भारतमातेचा जयघोष केला आिी आपले छोटे भाषि थाबंणवले. उपस्स्थतानंी 

वसंतरावाचं्या नावाने घोषिा देण्यास सुरुवात केली. देिपे्रमाने सुरू असलेल्या घोषिानंी वातावरि 
भारावनू रे्ले. पोणलसानंी लरे्चच वसंतरावानंा अटक केली. त्यानंा कराडला नेले. त्याचं्याणवरोधात खटला 
दाखल झाला. त्या खटल्यात त्यानंा सहा मणहन्याचं्या सक्तमजुरीची णिक्ा झाली. इथूनच वसंतरावाचं्या 
जीवनातील आिखी एका खडतर आणि संघषगमय पवाची सुरुवात झाली. णिक्ा झाल्यानंतर त्यानंा काही 
णदवस कराडमध्ये बंणदवासात ठेवण्यात आले. त्या णठकािी णव. स. पारे्, स्वामी रामानंद भारती, धुळा्पा 
नवले, र्ंर्ाराम पवार हे सत्याग्रहीदेखील होते. सत्याग्रहात अटक केलेल्यानंा प्रथम कराडमध्ये बंणदवासात 
ठेवायचे आणि नंतर ट््याट््याने त्या कैद्यानंा रेल्वनेे येरवड्याच्या तुरंुर्ात पाठणवण्याची पित होती. 
काही णदवस कराडमध्ये ठेवल्यानंतर वसंतरावानंा इतर कैद्याबंरोबर कराडहून रेल्वनेे पुण्याला पाठणवण्यात 
आले. सवग कैदी रेल्वते दाखल झाले. वदें मातरम् आणि महात्मा र्ाधंी, पंणडत जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
वल्लभभाई पटेल याचं्या जयघोषाने कैद्यानंी रेल्व े दिािून सोडली. कैद्यानंा घेऊन ती पुिे स्टेिनवर 
पोहोचली. वसतंराव व इतर कैद्यानंा हातकड्या घालून पिेु स्टेिनपासून येरवडा तुरंुर्ापयंत पायी नेण्यात 
आले.  
 

येरवडा तुरंुर्ात काकासाहेब र्ाडर्ीळ, बाळासाहेब खेर, केिवराव जेधे,िकंररावमोरे, मंर्लदास 
पक्वासा, सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुन्िी असे देिभक्त होते. सवग कैद्याचंी अ, ब आणि क अिी वर्गवारी 
करण्यात आली. त्या वर्गवारीनुसार कैद्यानंा वरे्वरे्ळ्या चाळीत ठेवण्यात येत होते. कैद्याचंी संख्या 
वाढल्याने तुरंुर्ातील मदैानावर तंब ू उभे करून त्या तंबूंत त्यानंा ठेवण्यात आले. वसंतराव सातारा 
णजल्ह्यातील देिभक्त कैद्याबंरोबर तुरंुर्ातील एका चाळीत रहात होते. तुरंुर्ातील देिभक्त सत्याग्रही कैदी 
एकत् आल्याने सववांचचा एकमेकािंी संवाद होत होता. सकाळची प्राथगना, संध्याकाळची प्राथगना आणि 
बौणिक भाषिामुंळे तुरंुर्ातही स्वातंत्र्याणवषयी प्रबोधन चळवळ चालूच होती. दररोज सकाळी कैद्यानंा 
चहाऐवजी काजंी णदली जात असे. सूतकताईपासून स्वयंपाकापयंतची कामे कैद्याकंडून करून घेतली 
जात. वसतंराव तुरंुर्ात णिक्ा भोर्त असतानाच र्ावाकडे एक दुःखद घटना घडली. त्याचं्या मुलीचे 
णनधन झाले. मुलीच्या णनधनाची बातमी समजताच वसतंरावाचं्या डोळ्यातं अश्ू तरळले. दुःखाने त्यानंा 
अस्वस्थ केले. त्याचंी अवस्था पाहून तुरंुर्ातील काही कैद्यानंी वसंतरावानंा ‘माफी मार्ून’ सुटका करून 
घेऊन आपली पत्नी मालतीबाईंना भेटायला र्ावाकडे जाण्याचा सल्ला णदला. तो सल्ला वसंतरावानंी 
क्िातच धुडकावला. देिपे्रमापुढे कौटंुणबक संकटाला वसंतराव कसे िरि जातील? त्यानंी दुःख णर्ळले 
आणि देिपे्रमाला वदंन केले... .  
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येरवड्याच्या तुरंुर्ात इतर साथीदारािंी चचा, णवचारणवणनमय करून पुढील आंदोलनाची णदिा 
ठरणवण्यावर सववांचचा भर असे. वसंतराव तुरंुर्ातून बाहेर पडल्यानंतर काय करायचे याणवषयीचे णनयोजन 
मनािी पके्क करीत असतानाच काळ लोटत रे्ला. ऑक्टोबर १९४१ मध्ये त्याचंी येरवड्याच्या तुरंुर्ातून 
सुटका झाली आणि ते आपल्या र्ावी परतले. तुरंुर्ातून पद्याळ्याला आल्यानंतर आता वसंतराव 
िामरावदादाचं्या कामात सहभार्ी होिार, कौटंुणबक जबाबदारी आपल्या अंर्ावर घेिार, अिी आिा 
त्याचं्या आजींना, िामरावदादानंा व कार्लहून पद्याळ्यात येऊन राणहलेल्या मामानंा वाटत होती. 
वसंतरावाचं्या डोक्यात मात् क्राणंतयुिानेच काहूर माजणवले होते. त्यासाठी कोित्याही संघषाला सामोरे 
जाण्याची त्याचंी तयारी होती. देि स्वतंत् झाल्याणिवाय उसंत घ्यायची नाही, असाच त्याचंा णनधार होता. 
तुरंुर्ातून बाहेर आल्यानंतर याच णवचारात ते र्ढून रे्ले होते. वैयणक्तक सत्याग्रहामुळे देिातीलवातावरि 
खूपच बदललेले होते. आता स्वातंत्र्य णमळिारच, अिी लोकानंा खात्ी वाटत होती. तसेच वातावरि 
सातारा णजल्ह्यातही होते. वसंतराव र्ावोर्ाव णफरायचे. अनेक र्ावाचं्या चावड्यावंर जाऊन बठैका 
घ्यायचे. तासर्ावात णव. स. पारे् याचं्याकडे त्याचं्या बैठका व्हायच्या, तर सारं्लीत समथग खादीभाडंारचे 
नाना जोिी, र्जानन हुद्दार,मेघजी नरसी िहा, ताराचदं िहा,डॉ. जी. ए. देिपाडें याचं्याकडे वसंतराव 
जायचे. त्याचं्यािी देिातील पणरस्स्थतीबद्दल चचा करायचे. काँगे्रसच्या ध्येयधोरिाबंद्दल आणि आपल्या 
भार्ातील वाटचालीबद्दल सल्लामसलत करायचे. त्याच काळात सववांचना उत्सुकता लार्ली होती ती वधा 
येथे होिाऱ्या काँगे्रस कायगकाणरिीच्या बठैकीची.  
 

६ जुलै १९४२ रोजी वधा येथे काँगे्रस कायगकाणरिीची बैठक झाली. णब्रणटिाचंी दुट्पी भणूमका, 
देिभर चाललेले अत्याचार, महायुिामुळे णबघडत चाललेली पणरस्स्थती आणि स्वातंत्र्यासाठी देिभरात 
उठलेले वादळ या पाश्वगभमूीवर कायगकाणरिीच्या बठैकीच्या णनिगयानंा खूप महत्त्व आले होते. अनेक 
णदवसाचं्या चचेनंतर त्या बठैकीतून देिाला कोिती णदिा णमळिार, याकडे वसंतरावासंह त्याचं्या सवगच 
सहकारी णमत्ाचेंलक् लार्ले होते. अखेर त्याच बैठकीत इंग्रजाचं्या णवरोधात ‘चले जाव’ आंदोलनाचा 
णनिगय झाला. त्या णनिगयामुळे अनेक स्वातंत्र्यसेनानी पेटून उठले. इंग्रजानंा घालणवण्यासाठी काहीही 
करण्याची ते तयारी करू लार्ले. या पाश्वगभमूीवर ७ ऑर्स्ट १९४२ रोजी मंुबईत र्वाणलया टँक मदैानावर 
काँगे्रसचे अणधविेन होिार होते. ज्या मदैानावर काँगे्रस पक्ाची स्थापना झाली, त्याच मदैानावर होिाऱ्या 
आणधविेनात महात्मा र्ाधंी देिाला कोिती णदिा देिार याकडे साऱ्या देिाचे लक् लार्ले होते. या 
अणधविेनाला हजर राहण्यासाठी वसंतरावानंी र्ावोर्ावी णफरून जनजार्तृी केली. अनेक चावड्यावंर 
णतरंर्ी झेंडे लावले. अणधविेनापूवीच चळवळीचे वातावरि ढवळून णनघाले. सातारा णजल्ह्यातून अनेक 
कायगकते रेल्वनेे ‘भारतमाता की जय’, ‘वदें मातरम्’ च्या घोषिा देत अणधविेनाच्या आदल्या रात्ी मंुबईकडे 
रवाना झाले. सारं्लीहून मालेर्ावच्या राम सुतार व मेघजी नरसी िहा यानंा सोबत घेऊन वसंतरावही 
रेल्वनेे मंुबईला रे्ले. सातारा णजल्ह्यातील सवगच कायगकत्यवांचचा णठयया मंुबईतील पानबाजारात होता. ७ 
ऑर्स्ट रोजी अणधविेनाला सुरुवात झाली. अपेके्प्रमािे या अणधविेनात पंणडत जवाहरलाल नेहरू यानंी 
‘चले जाव’ चा ठराव माडंला. ८ ऑर्स्ट १९४२ रोजी अणधविेनाचा दुसरा णदवस होता. याच णदविी 
महात्मा र्ाधंींनी देिाला ‘करेंरे् या मरेंरे्’ चा संदेि णदला. अणधविेनस्थळी पोणलसानंी अश्ुधुराची नळकाडंी 
फोडली. लाठीमार केला. सातारा णजल्ह्यातील कायगकत्यवांचनी आपापल्या भार्ात परत णनघण्याचा णनिगय 
घेतला. मंुबईतून परत णनघण्यापूवी वसंतराव आणि इतर कायगकत्यवांचनी पानबाजारात बठैक घेतली. या 
बैठकीत आपापल्या भार्ात भणूमर्त राहून लढा देण्याचा णनिगय घेण्यात आला. त्या णनिगयानंतर कायगकते 
परतीच्या प्रवासास णनघाले. तोपयंत पोणलसानंी कायगकत्यवांचची धरपकड चालू केली होतीच. त्यामुळे 
प्रवासातच पोलीस अटक करण्याची िक्यता होती. त्या कारिाने सवगजि प्रवासाला स्वतंत्पिे णनघाले.  
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भणूमर्ताचंा झझंावात 
 

वसंतराव र्ावी परत आले. भणूमर्त राहून लढा आक्रमक करण्याचा णनिगय झाल्याने पुढील 
णनयोजनाच्या कामाला लार्ले. सातारा णजल्ह्यात भाऊसाहेब सोमि, रघुअण्िा णलमये, िकंरराव साठे, 
र्िपतराव आळते. र्िपतराव तपासे यानंा पोणलसानंी अटक करून येरवड्याला रवाना केल्याने त्यानंा 
समजले. पोणलसानंी पकड वॉरंट जारी केलेले नव्हते; तरीही कोित्याही क्िी वॉरंट णनघण्याची िक्यता 
होती. त्यामुळे कायगकत्यवांचची बैठक घेऊन भणूमर्त लढ्याचे स्वरूप ठरणवण्याचा णनिगय झाला. ती बठैक 
अंकलखोप येथे तात्या सूयगविंी याचं्या घरी घेण्याचे ठरले. ठरल्याप्रमािे त्या बठैकीला वसंतरावासंह त्याचें 
सवग सहकारी उपस्स्थत राणहले. भणूमर्त राहून लढा उभा करण्याची णदिा त्या बठैकीत ठरली.  
 

वसंतराव र्ावोर्ावी णफरू लार्ले. अनेक चावड्यावंर जाऊन त्यानंी मंुबईतील अणधविेनाचा संदेि 
लोकानंा णदला. सारं्लीतही आंदोलनाच्या पुढील कामाबद्दल तरुि कायगकते सतत णवचारीत. एके णदविी 
सारं्लीतील तानाजी चौकात काही तरुि कायगकत्यवांचनी वसतंरावानंा ‘मंुबई अणधविेनाचा संदेि काय 
आहे?’ अिी णवचारिा केली. त्यावर वसंतराव म्हिाले, ‘पेटा व पेटवा!’ हाच संदेि घेऊन तरुिानंी 
कामास प्रारंभ केला. सातारा णजल्ह्यात चाललेल्या स्वातंत्र्यलढयातील घटनाचंा पणरिामसारं्ली 
संस्थानमधील जनतेवरदेखील मोठ्या प्रमािावर होत होता. प्रजा पणरषद व सेवादलामुळे क्राणंतयुि आणि 
स्वातंत्र्यलढ्याची पे्ररिा तरुिानंा णमळत होती. त्या पे्ररिेतून भारावलेले कायगकते लढ्यात सणक्रय होत 
होते. सारं्लीच्या सेवादलाची धुरा पी. बी. पाटील, भाई पेंडसे,णजनपाल खोत, डॉ. देिपाडें, मेघजी नरसी 
िहा, ताराचंद िहा याचं्याकडे होती. त्या सववांचचा वसंतरावािंी संपकग  असायाचा. त्याचं्यािी चचा करूनच 
ते हालचाली करायचे. बाबलूाल िहा, बी. व्ही. व्होरा, चारूभाई िहा,बोरर्ावकर याचं्यासारखी व्यापारी 
मंडळीही आंदोलनात सणक्रय झाली होती. ११ ऑर्स्ट १९४२ रोजी णजनपाल खोत यानंी सारं्लीत एक 
धाडसी पाऊल टाकले. आपले सहकारी िामराव यादव व नारायि किदे यानंा सोबत घेऊन पटेल 
चौकातील पाण्याच्या टाकीवर ते चढले. त्या णठकािी णतरंर्ा फडकणवला आणि टाकीवर उभाही केला. 
पोणलसानंा ही घटना कळली. पोणलसानंी टाकीवरील णतरंर्ा उतरणवला. तो उतरणवताना झेंड्याचा अवमान 
केला. णतरंर्ा झेंड्याचा अवमान झाल्याने सारं्लीत असतंोषाची लाट उसळली. लोकानंी रस्त्यावर उतरून 
त्या घटनेचा णनषेध करण्याचा णनिगय घेतला. १३ ऑर्स्ट १९४२ रोजी ताराचंद िहा याचं्या नेतृत्वाखाली 
णतरंर्ा झेंड्याचा अवमान केल्याचा णनषेध करण्यासाठी खूप मोठा मोचा णनघाला. पोणलसाचं्या णनषेधाच्या 
घोषिा देत हा मोचा रेल्व े स्टेिन चौकात पोहोचला. तेथे मोचाचे णवसजगन करून जाहीर सभा घेण्याचा 
प्रयत्न मोचेकऱ्यानंी केला. सभेला परवानर्ी नसल्याचे कारि दाखवनू पोणलसानंी सभा बंद पाडण्याचा 
प्रयत्न केला. पोणलसाचंा णवरोध धुडकावनू ताराचंद िहा यानंी भाषिाला सुरुवात केली. पोणलसानंी 
अडथळे आिले तरी त्यानंी भाषि चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पोणलसानंी लाठीमार सुरू केला. 
लाठीमारामुळे एकच र्ोंधळ उडाला. कायगकते जास्तच णचडले आणि पोणलसानंा प्रणतकार करू लार्ले. 
पोणलसाचं्या हािामारीत ताराचंद िहा व णवकलग्डन महाणवद्यालयाचा पोंके् नावाचा णवद्याथी र्ंभीर जखमी 
झाला. कायगकत्यवांचनी पोणलसािंी झटापट चालूच ठेवली. अखेर पोणलसानंी र्ोळीबारही केला. जखमी 
झालेल्या ताराचंद व पोंके् यानंा उपचारासाठी हलणवण्यात आले. या घटनेमुळे स्वातंत्र्यलढा अणधकच 
आक्रमक बनला.  
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सारं्ली येथे वसंतरावाचं्या उपस्स्थतीत बैठक झाली. या बैठकीत तासर्ावतालुक्यातील तासर्ाव, 
सोनी, णभलवडी, कचचिी या र्ावाचं्या चावड्यावंर णतरंर्ा झेंडा फडकणवण्याचे आदेि देण्यात आले. त्या 
आदेिानुंसार त्या र्ावाचं्या चावड्यावंर णतरंर्ा झेंडा फडकला.  
 

देिभरात अनेक मोचे णनघत होते. पोलीस मोचेकऱ्यानंा अटक करीत होते. पणु्यातही असाच मोचा 
णनघाला व पोणलसानंी मोचेकऱ्यानंा अटक केली. या सवग घटनाचंा पणरिाम सातारा णजल्ह्यात लढ्यावर 
होत होता. तासर्ाव येथे नाना पाटील व कृष्ट्िराव कुराडे याचंा मोचा काढण्याचा णवचार होता. तसे ते 
तयारीला लार्लेले होते. त्याच मोचाच्या अनुषंर्ाने एक रु्प्त बैठक झाली. या बैठकीत तालुक्यातील सवग 
कायगकत्यवांचना २ सप्टेंबर १९४२ रोजी सकाळी सहा वाजता तासर्ावात हजर राहण्याचा णनरोप देण्यात 
आला. याच काळात पोणलसानंा हूल देण्यासाठी वरे्वरे्ळ्या र्ावातं मोचे होिार असल्याची पत्के वाटण्यात 
आली. तिा मजकुराची अनेक पत्के कभतीवर णचकटणवण्यात आली; त्यामुळे तासर्ावातील पोलीस 
र्ाफील बनले. वरे्वरे्ळ्या र्ावामंध्ये बंदोबस्त लावण्याचे णनयोजन त्यानंी केले. इकडे तासर्ावात सकाळी 
सहा पासूनच वरे्वरे्ळ्या र्ावातंील कायगकत्यवांचची र्दी जमू लार्ली. िस्त्र अथवा हत्यारे आिण्याची 
कुठलीही सूचना नसताना लोक तलवारी, कुऱ्हाडी, भाले ही िसे्त्र सोबत घेऊन आले होते. समजा, मोचा 
णनघाला तर मोचावर पोणलसाकंडून र्ोळीबार होण्याची भीती होती. यावर उपाय म्हिून र्ोळीबार करू 
िकिाऱ्या पोणलसावंर दहित बसावी म्हिून र्ोळीबार करिाऱ्या पोणलसाचं्या मुलाबाळानंा ठार मारण्यात 
येिार असल्याची अफवाही पसरणवण्यात आली होती. णनरोपानुसार वरे्वरे्ळ्या र्टातूंन कायगकते 
तासर्ावात डेरेदाखल होत होते. फ्लूस, कंुडल, आमिापूर, बाबंवडे या भार्ाचा एक र्ट; णभलवडी, 
अंकलखोप, येळावी, णनमिी या भार्ाचा दुसरा र्ट; सावळज भार्ाचा णतसरा र्ट आणि पद्याळ्याहून 
वसंतरावासंोबत आलेला त्या भार्ातील चौथा र्ट अिा चार र्टातूंन कायगकत्यवांचची फौज तासर्ावात 
दाखल झाली. तासर्ावमधील णभलवडी नाक्यावर प्रचंड मोठी सभा झाली. कृष्ट्िाराव कुराडे याचं्या 
नेतृत्वाखाली मोचा णनघाला. स्वातंत्र्याच्या घोषिा,भारतमातेचा जयघोष करीत मोचा णनघाला होता. 
तासर्ावात किदे नावाचे फौजदार होते. कायगकत्यवांचनी णदलेल्या हुलीमुळे बराचसा पोलीस फौजफाटा 
वरे्वरे्ळ्या र्ावातं रे्ला होता. मोचाआक्रमक पितीने मामलेदार कचेरीवर रे्ला. त्या णठकािी णनकम 
नावाचे मामलेदार होते. मोचेकऱ्यानंी मामलेदार णनकम यानंा र्ाधंी टोपी घातली. कचेरीवरील णब्रणटिाचंा 
युणनयन जॅक उतरवनू त्या णठकािी णतरंर्ा झेंडा फडकणवला. णदवािी कोटावरही मोचा नेण्यात आला. तेथे 
एच. एस. पाटील नावाचे न्यायाधीि होते. वातावरिाचा त्यानंी अंदाज घेतला. मोचेकऱ्यानंी काही 
करण्यापूवी ते स्वतःच आपल्या डोक्यावर र्ाधंी टोपी घालून बाहेर आले. त्यानंीच कृष्ट्िराव कुराडे यानंा 
पुष्ट्पहार घातला. तासर्ावच्या तुरंुर्ात बुली येथील णिवदे नावाचा तरुि कैदेत होता. त्यालाही कैदेतून 
बाहेर आिून मोचेकऱ्यानंी त्याचा सत्कार रे्ला. मोचा यिस्वी झाला होता. त्याची चचा णजल्हाभर सुरू 
झाली होती. मोचाची बातमी साताऱ्याचे डी. एस. पी. णर्ल्बटग याचं्यापयंत येऊन थडकली. णर्ल्बटग 
बातमीमुळे संतापले. ते तातडीने तासर्ावकडे णनघाले. तासर्ावात दाखल होताच त्यानंी संिणयतानंा 
मारपीट सुरू केली. अनेक पढुाऱ्यावंर वॉरंट जारी केले. तालुक्यात कायगकत्यवांचचीधरपकडही चालू केली.  
 

४ सप्टेंबर १९४२ रोजी सकाळी सकाळीच पाडुंरंर् र्ोकवद पाटील (येडेणनपािी) ऊफग  पाडूं मास्तर, 
णनवृत्तीकाका, आदम पलैवान, ईश्वर पजुारी ही मंडळी पद्याळ्यात येऊन दाखल झाली. त्यानंी वसतंरावाचें 
घर र्ाठले. वसतंराव त्या वळेी झोपलेले होते. पाडूं मास्तरानंी त्यानंा झोपेतून उठणवले. 
येडेणनपािीजवळील मणल्लकाजुगन डोंर्रावर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. श्ावि मणहन्यातील तो 
िवेटचा सोमवार असल्याने तेथे जत्ा भरली होती. णतथल्या सभेला वसंतरावानंा नेण्यासाठीच ही सारी 
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मंडळी त्याचं्या घरी आली होती. वसंतरावही झोप पूिग होण्याची पवा न करता तयार झाले आणि 
त्याचं्यासोबत त्या सभेसाठी रवाना झाले.  
 

येडेणनपािीच्या डोंर्रावर श्ावि मणहन्यातील िवेटच्या सोमवारी मोठी जत्ा भरते. या जते्ला 
वाळवा तालुक्यातील आणि पणरसरातील अनेक भाणवक येतात. या जते्तच सभेचे आयोजन करून 
लोकामंध्ये स्वातंत्र्याणवषयी पे्ररिा करण्याचे णनयोजन कायगकत्यवांचनी केले होते. तेथेच कायगकत्यवांचनी एकत् 
जमाव ेव पढुचे धोरि ठरवाव ेअसे ठरले होते. त्या णनयोजनाप्रमािेच वसंतरावानंा त्या सभेस नेण्यासाठीच 
क्राणंतवीर मंडळी पद्याळ्यात पोहोचली होती. वसतंरावानंा घेऊन पाडूं मास्तर, कहदुराव पाटील, रंर्राव 
पाटील आणि इतर कायगकते तेथे जमले. डोंर्र चढतानाच ‘भारतमाता की जय’, ‘महात्मा र्ाधंी की जय’ 
अिा घोषिा णदल्या जात होत्या. डोंर्रावरील जते्चा सुर्ावा पोणलसानंा लार्ला होता. क्राणंतकारक त्या 
जते्ला आलेच तर त्याचं्यावर झडप घालण्याचा प्रयत्न करण्याचे पोणलसानंी ठरणवले. जते्च्या 
बंदोबस्तासाठी म्हिनू आठ-दहा पोणलसानंा हत्यारासह जते्त तैनात करण्यात आले. जते्च्या र्दीने डोंर्र 
फुलला होता. ठरल्याप्रमािे सवग कायगकते डोंर्रावर पोहोचले. त्याचं्या घोषिा सुरूच होत्या. डोंर्रावरच 
एक पडके मंणदर होते. पोणलसानंा पाहताच कायगकत्यवांचनी त्याचं्यावरच हल्ला केला. पोणलसाचंीच कोंडी 
केली आणि त्यानंा त्या पडक्या मंणदरात कोंडले. मंणदराच्या चारी बाजंूनी कायगकत्यवांचनी र्राडा घातला. 
िसे्त्र फेकून र््प राहण्याचा इिारा कायगकत्यवांचनी पोणलसानंा णदला. त्यानंा धमकावले. पडक्या मंणदरावर 
चढून तेथे णतरंर्ा झेंडा फडकणवला. घोषिा जोरजोरात सुरूच होत्या.  
 

तेथे घडत असलेला प्रकार पाहून जते्तील लोकाचंी धावपळ उडाली होती. र्ोंधळ सुरू झाला 
होता. जते्तील लोकानंा िातं राहण्यास सारं्ण्यात आले. र्दी िातं झाली. तेथेच सभेला सुरुवात झाली. 
पाडूं मास्तर आणि रंर्राव पाटील यानंी णब्रणटि राजवटीच्या णवरोधात जोिपूिग भाषिे केली. त्या भाषिानंी 
उपस्स्थत लोक उत्साणहत झाले. घोषिा देऊ लार्ले. त्याच सभेत उपस्स्थतानंा वसंतरावाचंी ओळख 
करून देण्यात आली. पाडूं मास्तरानंी वसतंराव हा एक धाडसी, तरुि कायगकता असल्याचे सभेस 
उपस्स्थत असलेल्या लोकानंा साणंर्तले. त्या रात्ी कायगकत्यवांचनी येडेणनपािी येथे एका झोपडीत मुक्काम 
केला. मुक्कामाच्या णठकािीही णब्रणटिाचं्या णवरोधात काय काय करता येईल याचीच चचा त्याचं्यात झाली. 
दुसऱ्या णदविी सकाळी वसंतराव पद्याळ्यात पोहोचले. चळवळीतील कायगकत्यवांचच्या भेटी आणि प्रचार 
चालूच होता. एके णदविी रात्ी एक रु्प्त बठैक झाली. त्या बैठकीत तासर्ावप्रमािेच इस्लामपूर येथेही 
मोचा काढण्याचा णनिगय झाला. मोचा यिस्वी करण्यासाठी सपूंिग तयारीणनिी इस्लामपुरात दाखल 
होण्याचे ठरले. या मोचाचे नेतृत्व पाडूं मास्तराकंडे देण्यात आले. ८ सप्टेंबर १९४२ हा णदवस मोचासाठी 
णनणित झाला. वाळवा पणरसरातील कायगकत्यवांचना णनरोप पोहोचला. मोचाच्या णदविी पहाटेपासूनच 
वरे्वरे्ळ्या भार्ातूंन कायगकते इस्लामपुरात येऊन दाखल झाले. तासर्ावच्या मोचामुळे दुखावलेल्या 
पोणलसानंी इस्लामपुरचा मोचा हािून पाडण्याचा चंर् बाधंला होता. तिी मोचेबाधंिीहीपोणलसानंी केली 
होती. त्या वळेी साताऱ्याला येटस नावाचे डी. एस. पी. कायगरत होते. ते स्वतः फौजफाट्यासह 
इस्लामपुरात दाखल झाले. अिा वातावरिातच पाडूं मास्तराचं्या नेतृत्वाखाली जोरदार घोषिा देत मोचा 
णनघाला. मोचा मामलेदार कचेरीवर पोहोचल्यानंतर कायगकत्यवांचची घोषिाबाजी पुन्हा वाढली. कचेरीत 
उपस्स्थत असलेले डी. एस. पी. येट्स आणि त्या वळेच्या मामलेदारानंी एक डाव टाकला. मामलेदार 
कचेरीभोवती हत्यारी पोणलसाचें कडे करण्यात आले होते. मोचेकऱ्यानंा म्हििे माडंण्यासाठी कचेरीत 
येण्याची णवनंती केली. त्या णवनंतीवरून मोचाणवषयीची भणूमका सारं्ण्यासाठी पाडूं मास्तर आणि णवनायक 
थोरात कचेरीत दाखल झाले. नेमकी हीच संधी डी. एस. पी. आणि मामलेदारानंी साधली. रचलेल्या 
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कटाप्रमािे त्यानंी कचेरीत उपस्स्थत असलेल्या हत्यारी पोणलसानंा पाडूं मास्तर व थोरातानंा ताब्यात 
घेण्यास साणंर्तले. दोघानंाही अटक झाली. या कटकारस्थानाची माणहती काही क्िातंच कचेरीबाहेर 
असलेल्या मोचेकऱ्यानंा समजली. सवगजि संतापले. तासर्ावच्या मोचाप्रमािेच अनेक कायगकते सोबत 
हत्यारे घेऊन आलेले होते. आपल्याजवळ असलेले भाले,कुऱ्हाडी आणि इतर हत्यारे घेऊन णचडलेल्या 
कायगकत्यवांचनी कचेरीवर चाल केली. जमाव संतापाने बेभान झाला होता; परंतु बंदोबस्ताच्या बाबतीत 
पोणलसानंी आधीच काळजी घेतली असल्याने पोणलसानंी संतापलेल्या जमावावर र्ोळीबार केला. र्ोळीबार 
होताच जमाव पारं्ू लार्ला. कायगकते णमळेल त्या रस्त्याने धाव ू लार्ले. जमावाची धावपळ आणि 
पोणलसाचंा र्ोळीबार यात पंड्या इंणजणनअर व णवष्ट्िू बारपटे ठार झाले. पोणलसानंी त्या दोन कायगकत्यवांचचा 
बळी घेतला. ते हुतात्मे झाले. वातावरि हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून लोकानंी माघार घेण्याची भणूमका 
घेतली. कायगकते आपापल्या र्ावाकडे णनघून रे्ले.  
 

इस्लामपुरातील मोचामुळे लोकामंध्ये णब्रणटिाबंद्दल संतापाची लाट पसरली. पोणलसाचं्या 
दडपिाहीमुळे भणूमर्त चळवळीची नाकेबंदी होण्याऐवजी अिा घटनामुंळे णतची ताकदच वाढली. 
इस्लामपूरच्या मोचाणदविीच वडूज येथेही कायगकत्यवांचनी मोचा काढला होता. त्या मोचावरही पोणलसानंी 
र्ोळीबार करून नऊ क्राणंतकारकानंा ठार केले होते. पाटि येथे म्हाविीकर यांच्या नेतृत्वाखाली, णिराळा 
येथे बाबुराव चरिकर याचं्या नेतृत्वाखाली कचेरीवर मोचे नेण्यात आले होते. तसेच कराड येथे 
दादाउंडाळकराचं्या नेतृत्वाखाली कचेरीवर माचा नेण्यात आला होता. तेथे मोचानंतर उंडाळकराचंी मोठी 
सभाही झाली. पोणलसानंी उंडाळकरानंा अटक केली. या अटकेमुळे संतापलेल्या कायगकत्यवांचनी पोणलसावंर 
दर्डफेक केली होती. हे सवग मोचे आणि घटनामुंळे सातारा णजल्ह्यात भणूमर्त चळवळीला लोकाकंडूनही 
छुपे बळ णमळत होते. आंदोलनाची िक्ती दुिावत होती.  
 
भणूमर्ताचंा अड्डा 
 

पद्याळ्यातील कनाळ ओढ्याजवळील मळीत वसंतरावानंी भणूमर्त क्राणंतकारकाचंा अड्डा थाटला 
होता. रात्भर क्राणंतकारक कारवाया करिे आणि मळीत येऊन दडिे हा णदनक्रमच झाला होता. 
वसंतरावानंा व क्राणंतकारकानंा सारं्ली संस्थानच्या राजाचंी सहानुभतूी होती. त्याच काळात सारं्लीत 
राजाभाऊ काळे नावाचे फौजदार कायगरत होते. त्याचंाही वसतंरावाबंद्दल णविषे णजव्हाळा होता; पि 
वसंतरावानंी जे काय करायचे ते कराव;े पि सारं्ली हद्दीच्या बाहेर कराव,े असे त्यानंा वाटायचे. 
पद्याळ्यातील मळी भणूमर्त क्रातंीचे कें द्र बनलेली असतानाच वसंतरावानंी आपल्या कायगकत्यवांचसाठी 
सारं्ली िहरातही वरे्वरे्ळ्या भार्ांत आठ खोल्या केल्या होत्या. त्या खोल्या बुरुड र्ल्ली, णिवाजीनर्र, 
फौजदार र्ल्ली आणि जुन्या सारं्लीत होत्या. क्रातंीच्या मोणहमा फते्त करायच्या आणि कायगकत्यवांचनी त्या 
खोल्यावंर मुक्काम करायचा. पोणलसािंी दोन हात करताना आपली िक्ती कमी पडत असल्याची जािीव 
वसंतराव आणि त्याचं्या णमत्ानंा झाली होती. पद्याळ्याच्या मळीत र्रज पडेल तेव्हा िामरावदादा 
कायगकत्यवांचच्या जेविाची सोय करीत होते. अनेक वळेा चळवळीला पसैा नाही म्हिून वसंतरावानंी 
िामरावदादाकंडून घरातील दाणर्ने घेऊन पैसे उभे केले होते. पोणलसाकंडे मनुष्ट्यबळ होते. िस्त्रसाठा 
होता. त्यानंा समोरासमोर येऊन तोंड देिे िक्य नाही, हे सवगच क्राणंतकारकानंा कळून चुकले होते. 
लोकाकंडून णमळिाऱ्या मदतीला मोठ्या मयादा होत्या. हत्यारासंाठी पैसा आिायचा कोठून?या प्रश्नाचे 
उत्तर म्हिूनच वसंतरावानंी नाइलाज म्हिून लुटीचाही मार्ग अवलंबला.  
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क्रातंीचा लढा व्यवस्स्थत चालणवण्यासाठी सातारा णजल्ह्यात कायगकत्यवांचचे पाच प्रमुख र्ट पाडले 
होते. कंुडल र्ट, णिराळा आणि वाळवा (पणिम भार्) र्ट, कराडर्ट, उत्तरेचा र्ट आणि सारं्ली र्ट. 
कंुडल र्टाचे नेतृत्व नाना पाटील याचं्याकडे होते. या र्टात जी. डी. बापू लाड, नार्नाथअण्िा 
नायकवडी, आ्पासाहेब लाड, नाथाजी लाड, भर्वानराव मोरे, धुळ्याचे डॉ. उत्तमराव पाटील होते. 
स्वातंत्र्यसैणनकाचंी सवात मोठी सखं्या या र्टात होती. सारं्ली र्टाचे नेतृत्व वसतंराव पाटील याचं्याकडे 
होते. या मुख्य र्टामंधून अनेक उपर्टही अस्स्तत्वात होते.  
 

वसंतरावानंी अत्यंत णनयोजनबि पितीने सारं्ली भार्ातील कायगकत्यवांचचा र्ट क्रातंीसाठी तयार 
केला. जी. डी. पाटील, नीळकंठ, दत्त ू तात्या, बापू जामदार, वामनकाका पाटील, नारायि जर्दाळे, 
धोंडीराम माळी, रंर्राव पाटील, कहदुराव पाटील हे त्यांच्या र्टातील काही खंदे णिलेदार! णवध्वसंक 
कृत्यानंी णब्रणटिाचें सरकार णखळणखळे करिे या उदे्दिाने प्रत्येकजि पेटून उठला होता. णवध्वसंाची 
सुरुवात म्हिून टेणलफोनच्या तारा तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. बुधर्ाव येथे रात्ीत 
टेणलफोनच्या सवग तारा तोडण्यात आल्या. नंतर पोस्टाची बँर् लुटण्याचे ठरले. णभलवडी-तासर्ाव 
रस्त्यावर पोस्टाची बॅर् पळवनू नेण्याचा णनिगय झाला. पोस्टाचे टपाल व बॅर् णभलवडी स्टेिनवर येत असे. 
वसंतराव, कहदुराव पाटील, रंर्राव आणि दत्त ू तात्या भल्या पहाटे णभलवडी-तासर्ाव रस्त्यावर णनमिी 
र्ावाजवळ दडून बसले. णभलवडी स्टेिनवरून णिपाई टपाल बॅर् घेऊन णनघाला की त्याला त्या रस्त्यातच 
र्ाठायचे आणि बॅर् लुटायची असे ठरले होते. णभलवडी स्टेिनवरून टपाल घेऊन णनघिारा मािूस 
(त्याला रनर म्हित) बॅर् घेऊन णनघाला. णनमिीजवळ दबा धरून बसलेल्या वसंतराव आणि त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंी तो मािसू जवळ येताच त्याच्यावर झडप घातली. त्याच्या हातातील बॅर् णहसकावनू घेतली 
आणि पळत सुटले. त्या मािसाने आरडाओरड करायला सुरुवात केली. लोक फक्त पाहत राणहले. पळत 
सुटलेल्या कायगकत्यवांचनी बॅरे्सह पद्याळ्याच्या मळीतील अड्डा र्ाठला. लुटून आिलेली बॅर् फोडून मोठ्या 
उत्सुकतेने त्यात णकती पैसे असतील याचा अंदाज घेतला; पि सववांचचाच भ्रमणनरास झाला. त्या बॅर्मध्ये 
पैसे तर नव्हतेच; उलट त्यानंा त्यात एक णकलो र्ाजंा व अफूची पासगले णमळाली. णनराि होऊन र्ाजंा 
आणि ती पासगले सववांचनी नष्ट केली.  
 

र्णनमी कावा हेच मुख्य हत्यार बनवनू वसंतराव आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंीणब्रणटिानंा जेरीस 
आिले होते. त्याच काळात सारं्ली येथे कोटिीस याचं्या वाड्यावर एक रु्प्त बैठक झाली. या बठैकीला 
कहदुराव पाटील, रंर्राव पाटील, णजनपाल खोत, बाबासाहेब पाटील, पी. बी. पाटील,भाई पेंडसे, नामदेव 
कराडकर, रंु्जाळ, णवठ्ठल किदे, जी. डी. पाटील, धोंडीराम माळी, बाबलूाल, िहा, मेघजी नरसी िहा, 
लक्ष्मिराव र्ाडर्ीळ, डॉ. देिपाडें हजर होते. या बठैकीत र्णनमी काव्याची लढाई किी लढायची 
याणवषयी णनयोजन झाले. प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या णनणित करण्यात आल्या. र्जानन हुद्दार याचं्याकडे 
पत्के तयार करिे, नामदेव कराडकर याचं्याकडे पत्के वाटिे, तर रंु्जाळ याचं्याकडे स्फोटके तयार 
करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.  
 

िसे्त्र आणि दारूर्ोळ्यासंाठी पैिाची र्रज होती. ती र्रज भार्णवण्यासाठी लुटीणिवाय पयाय 
नव्हता. वसतंरावाचें णमत् भपूाल कते्त यानंा र्ोव्याची चारं्ली माणहती होती. त्यानंी र्ोव्याचा खणजना 
लुटण्याची योजना सववांचपुढे माडंली. त्या योजनेला सवगजि तयार झाले. र्ोव्यात दर मणहन्याच्या ७ 
तारखेला पिजीत खणजन्यात पैसे आिले जायचे, अिी माणहती कत्तेंनी णदली. तो खणजनाच लुटायचा 
आराखडा तयार करण्यात आला. कायगकत्यवांचनी वरे्वरे्ळ्या मार्वांचनी पिजीत पोहोचायचे. तेथे 
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पोहोचल्यानंतर भटाचं्या खानावळीत एकत् जमून पुढची मोहीम राबवायची असे ठरले. वसतंराव, 
णनवृत्तीकाका, णजनपाल खोत, ईश्वरा रु्रव, पी. बी. पाटील, बाबासाहेब पाटील एका मार्ाने पिजीत 
जाऊन पोहोचले. भपूाल कते्त व िामराव जाधव दुसऱ्या मार्ाने पिजीत दाखल झाले. सवगजि भटाचं्या 
खानावळीत पोहोचले. एकमेकातं चचा, मसलत सुरू झाली. त्या चचेतूनच कुठल्यातरी कारिावरून 
त्याचं्यात एकमेकातंच भाडंिे सुरू झाली. या भाडंिामुंळे र्ोव्याच्या पोणलसानंा सिंय आला. पणरस्स्थती 
अटीतटीची बनण्याची िक्यता णनमाि झाल्याने र्ोव्याचा खणजना लुटण्याची योजनाच रद्द झाली. योजना 
जरी रद्द झाली तरी र्ोव्यात त्या णनणमत्ताने वसंतरावांच्या नव्या ओळखी मात् झाल्या.  
 
सवगजि सारं्लीला परतले 
 

क्राणंतयुिाची र्ती वाढत असताना वसंतरावाचं्या र्टाला पैिाची चिचि भासूलार्ली होती. 
पोणलसाचं्या धास्तीने कोिीही मदत करायला तयार नसायचे. कोिीच पैसे देईनात तेव्हा दरोडे टाकून 
क्रातंीसाठी पसेै उभे करण्याचे धोरि आखले रे्ले. त्यातूनच सारं्लीवाडीच्या व्यापाऱ्यावर वसंतराव आणि 
त्याचं्या कायगकत्यवांचनी दरोडा टाकला. त्या दरोड्यात णमळालेल्या पैिातून बॉम्ब, बंदुका, काडतुसे खरेदी 
करण्याचे ठरले. ते हत्यारे र्ोव्यातूनच आित असत. पैिाची व्यवस्था होताच ते र्ोव्याला रे्ले. भपूाल 
कते्त, राजाराम बुसुर्ग आणि पाडुंरंर् णमसाळ यानंा र्ोव्याची चारं्ली माणहती होती. तब्बल १५ णदवस राहून 
त्या सववांचच्या मदतीने र्ोव्यातून हत्यारे णमळणवली. बॉम्ब, बंदुका आणि इतर साणहत्य घेऊन आपल्या 
सहकाऱ्यासंह बसने ते कोल्हापूरला णनघाले. सावतंवाडीच्या पुढे आल्यानंतर पोणलसानंी बस थाबंवनू णतची 
तपासिी केली. वसंतरावानंी हत्याराचंी णपिवी ड्रायव्हरच्या बाकड्याखाली दडवनू ठेवली होती. त्या 
णपिवीत बसच्या दुरुस्तीचे साणहत्य आहे असे पोणलसानंा वाटले आणि वसंतरावांवरचे ते संकट टळले. 
हत्यारे घेऊन ते सारं्लीला सुखरूप परतले.  
 

दारूमुळे अनेक कुटंुब ेउद्धध्वस्त होतात. दारूचे उत्पादन करिारे रु्ते्तच नष्ट केले तर ही समस्या 
बऱ्याच अंिी कमी होऊ िकते, या हेतूने वसंतरावाचं्या र्टाने आपल्या पणरसरातील दारूरु्ते्त जाळण्याची 
मोहीम हाती घेतली. एके णदविी रात्ी णमरजकवठेमहंकाळ मार्ावरील अलकूड येथील दारूरु्त्ता जाळला. 
त्यानंतर इतर रु्ते्त जाळण्यासाठी ते णनघाले. पाटर्ावच्या रु्त्त्यावर हल्ला केला. रु्त्त्याच्या मालकाने 
आरडाओरड सुरू केल्याने एकच दंर्ा सुरू झाला. त्या दंग्यामुळे लोक जारे् झाले. लोक जारे् होऊन र्दी 
झाल्याने त्यानंा णतथून पळून जािे कठीि झाले. िवेटी लोक तेथून णनघून जावते म्हिनू हँडगे्रनेडचा स्फोट 
घडणवला. मोठा आवाज झाल्याने लोक घाबरले आणि णतथून पळून रे्ले. पहाटे सवगजि कुमठे पाटीजवळ 
आले. त्याचं्यात चार र्ट केले. वरे्वरे्ळे र्ट करून काहीजि सांर्लीला, तर काहीजि पद्याळ्याला 
णनघून आले. वसंतराव मुक्कामाला पद्याळ्याच्या मळीत रे्ले.  
 

वसंतरावाचं्या क्राणंतकारककारवाया जोर धरत असतानाच एके णदविी एक क्राणंतकारी घटना 
घडल्याचे समजले. पाडूं मास्तर, णकसन वीर,बलदेव प्रसाद, भाई णवभतेू, भाई छन्नुकसर् हे क्राणंतवीर 
येरवड्याचा तुरंुर् फोडून पसार झाल्याची ती घटना होती. येरवडा तुरंुर् फोडण्याच्या िौयामुळे सवगच 
क्राणंतकारकामंध्ये आनंदाचेवातावरि पसरले. णब्रणटि पोलीस मात् चवताळले. सातारा णजल्ह्यात णकसन 
वीर व पाडूं मास्तर या क्राणंतवीरानंा िोधण्यासाठी अनेक र्ावाचंा पोणलसांनी छळ माडंला. र्ावावर छापे 
टाकिे, लोकानंा र्ोळा करून धमकाविे, बेदम मारहाि करिे, अटक करून कैदेत नेऊन डाबंिे असे 
प्रकार पोलीस करीत होते. पोणलसानंी जंर्जंर् पछाडले; पि पाडूं मास्तर व णकसन वीर मात् त्याचं्या हाती 



 
 अनुक्रमणिका 

लार्ले नाहीत. उलट भणूमर्त क्रातंीच्या त्याचं्या कारवाया णजल्हाभर चालूच राणहल्या. पोलीस कोित्याही 
मार्ाने त्यानंा पकडण्याचा प्रयत्न करीत होते. अनेक र्ावाचंा छळ माडूंनही काहीच हाती लार्त नाही असे 
णदसल्यावर पोणलसानंी क्राणंतवीराचं्या आश्यदात्याचंी मालमत्ता जप्त करिे, र्ावावंर सामुदाणयक दंडाची 
कारवाई करिे असे प्रकार करण्यास सुरुवात केली. या प्रकारामुंळे लोकामंध्ये संताप वाढू लार्ला आणि 
क्राणंतयुि अणधकच भडकू लार्ले.  
 

भणूमर्त असलेल्या पाडूं मास्तरानंी एके णदविी वसतंरावानंा णनरोप देऊन भेटीसाठी बोलावले. 
भेटीसाठी दुधोंडी र्ावाची णनवड झाली. वसंतरावानंी दुधोंडीला मास्तराचं्या भेटीला जाण्याची तयारी सुरू 
केली. पद्याळ्याहून कहदुराव पाटील व राघोबा रायते याचं्यासह सायकलवरून ते दुधोंडीला रे्ले. 
मास्तराचंी भेट झाली. भेटीतील चचेत क्राणंतयुिाची पुढील आखिी करण्यासाठी कंुडल येथे औंध 
संस्थानचे युवराज आ्पासाहेब पंत याचं्या बंर्ल्यात बैठक घेण्याचे ठरले. ठरल्याप्रमािे णजल्ह्यातील सवग 
भार्ातंील र्टाचें क्राणंतवीर बठैकीला हजर झाले. या बठैकीत पुढील धोरि ठरले. त्या धोरिाला सणवस्तर 
स्वरूप देण्यासाठी सवग नेतेमंडळींना कुरळप येथे मुक्कामाला बोलाणवण्यात आले. ठरल्याणदविी 
क्राणंतकारक वरे्वरे्ळ्या मार्वांचनी कुरळप येथे पोहोचले. दरम्यान, एका हेराने वसतंरावानंा क्राणंतकारक 
कुरळपमध्ये जमिार असल्याची खबर पोणलसानंा लार्ल्याची माणहती णदली. परंतु णतकडे नारायि 
जर्दाळे, बापू जामदार, धोंडीराम माळी, कहदुराव पाटील हे कुरळपमध्ये जाऊन पोहोचले होते. हेराने 
णदलेल्या माणहतीनुसार पोणलसानंी कुरळप र्ावावरच छापा टाकला. धरपकड सुरू केली. अनेकानंा 
ताब्यात घेतले. कहदुरावानंी मात् पोणलसानंा थापा मारून णतथून णनसटण्यात यि णमळणवले. कहदुरावानंी 
आपली फसर्त केल्याचे पोणलसाचं्या लक्ात आल्याने त्यानंी कहदुरावाचं्या र्ावावर छापा टाकला. 
येडेणनपािी र्ावातील लोकाचंाकहदुरावाचं्या चौकिीसाठी छळ केला. त्याचं्या आई-वणडलानंा ताब्यात 
घेऊन मारहाि केली, त्यानंा अटक केली.  
 
पोणलसानंा रु्ंर्ारा 
 

पोणलस आणि वसंतराव याचं्यातील लपाडंाव चालूच होता. पोलीस हरतऱ्हेचे प्रयत्न करायचे; पि 
वसंतराव मात् त्याचं्या हाती कधीच लार्ायचे नाहीत, एकदा धोंडीराम माळींना हत्यारे आिण्यासाठी 
र्ोव्याला पाठणवले. वसतंराव स्वतः कोल्हापूरला पाडूं मास्तरानंा भेटण्यासाठी रे्ले. कहदुराव पाटील व 
रंर्राव पाटलानंाही तेथे बोलावले. मंर्ळवार पेठेत बाबूराव राऊत नावाचे वसंतरावाचें नातेवाईक राहत 
होते. वसंतराव त्याचं्याकडेच राणहले. पाडूं मास्तराचंा मुक्काम र्ंर्ाविेमधील अण्िाराव पाडळकर 
याचं्याकडे होता. रंर्राव व कहदुराव कोल्हापुरात वरे्वरे्ळ्या णठकािी राणहले होते. र्ंर्ाविे येथे 
वसंतरावानंी मास्तराचंी भेट घेतली. आपल्या भार्ात चाललेल्या क्राणंतकारी कामाची माणहती त्यानंा णदली. 
त्याचं्यासोबतच्या बैठकीनंतर रात्ी आठ वाजता र्ंर्ाविेीतील एका खानावळीत पाडूं मास्तर, वसंतराव, 
रंर्राव आणि अण्िाराव पाडळकर रे्ले. एव्हाना फरार पाडूं मास्तर र्ंर्ाविेीतील खानावळीत असल्याची 
माणहती पोणलसानंा णमळाली होती. हे णतघे खानावळीत जेवि करीत असतानाच पोणलसानंी खानावळीवर 
छापा टाकला. पाडूं मास्तरासंह वसंतराव, कहदुराव व रंर्रावानंा पकडले. पाडूं मास्तरानंा पोणलसानंी 
ओळखले होते; परंतु वसंतरावासंह बाकीच्यानंा मात् पोणलसानंी ओळखले नव्हते. डी. वाय. एस. पी. 
देिमुख यानंी छा्याची कारवाई करून पाडूं मास्तर, वसंतराव आणि रंर्राव यानंा लक्ष्मीपुरी पोलीस 
चौकीत नेले. णतघानंाही पोलीस कोठडीत डाबंले. पाडूं मास्तरानंा एका स्वतंत् खोलीत, तर वसंतरावासंह 
णतघानंा दुसऱ्या खोलीत टाकले. वसंतरावासंह सवगचजि र्यावया करण्याचे नाटक करू लार्ले. आपि 
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सामान्य नार्णरक असून आपले नाव राऊत असल्याचे सारं्ून मंर्ळवार पेठेत राहत असल्याचेही 
वसंतरावानंी पोणलसानंा साणंर्तले. ती रात् पोणलस कोठडीत रे्ली. दुसऱ्या णदविी वसंतराव पोणलसाकंडे 
घरी जेवायला जाण्याची परवानर्ी मार्ू लार्ले. अखेर पोलीस त्याचं्या णवनविीला बळी पडले. 
वसंतरावासंोबत एक हवालदार देऊन त्यानंा मंर्ळवारपेठेतील घरी पाठणवले. वसतंराव हवालदारासह 
जेविाचे णनणमत्त करून बाहेर पडताच रंर्रावही ‘मला पाहुण्याकडे जेवायला जाऊ द्या’ म्हिून पोणलसानंा 
णवनविी करू लार्ले. पोणलसानंी त्यानंाही परवानर्ी णदली. सोबत एक सायकलवाला हवालदार णदला. 
पुढे काही अंतरावर वसंतराव व हवालदार चालत होते. मारे् सायकल घेऊन हवालदार व रंर्राव चालत 
होते. पुढच्या हवालदाराला थाबंायला सारं्तो असे म्हिनू रंर्रावसोबतच्या हवालदाराने सायकलवर टारं् 
टाकली. सायकलवरून तो पुढे णनघाल्याची सधंी साधून रंर्राव जवळच्याच एका र्ल्लीतून पसार झाले. 
वसंतरावही हवालदाराला लाडीर्ोडी लावनू एका हॉटेलमध्ये घेऊन रे्ले. तेथे हवालदारास आइस्स्क्रम 
खाऊ घातले. त्यानंतर हवालदारासह मंर्लवार पेठेतील आपले नातेवाईक राऊत याचं्या घरी पोहोचले. 
घरात पोहोचताच स्वतः चेच घर असल्याचा आणवभाव दाखवीत ‘मला जेवायला वाढा’, असे म्हित घरात 
वावरू लार्ले. हवालदारालाही चहा णदला. जेवि झाल्यानंतर िौचाचे णनणमत्त केले आणि णतथून 
हवालदाराला हुलकाविी देऊन ते णनसटले. णतथून णनसटल्यानंतर तात्यासाहेब कोरेंच्या वखारीत दोन 
णदवस लपून राणहले. कोरेंच्या मािसानंी त्याचंी चारं्लीच बडदास्त राखली. दोन णदवसानंंतर पद्याळ्याला 
जाण्यासाठी कोल्हापूरहून सायकलवरून णनघाले. सारं्लीत पोहोचले तेव्हा त्यानंा पद्याळ्यात पोणलसानंी 
सुरू केलेल्या कारवायाचंी माणहती णमळाली आणि ते सारं्लीतच थाबंले. पद्याळे येथे सारं्ली, सातारा, 
कोल्हापूर येथील दोनि े पोणलसाचंा ताफा वसंतरावानंा पकडण्यासाठी दाखल झाला होता. र्ावातील 
एका-एका मािसाला बोलावनू वसंतरावाचंा ठावणठकािा पोणलस णवचारीत होते. लोकानंा मारहाि करीत 
होते. र्ावात आपल्याला पकडण्यासाठी पोणलसानंी चालणवलेली धडपड लक्ात आल्याने वसंतरावानंा 
सारं्लीतच लपण्याणिवाय र्त्यंतर नव्हते. नेमके त्याच णदविी धोंडीराम माळीही र्ोव्याहून हत्यारे आणि 
काडतुसे घेऊन सारं्लीत पोहोचले होते. सारं्लीत जैन बोणडंर्मध्ये एका णवद्यार्थयाच्या खोलीत कहदुराव 
पाटील, णजनपाल खोत, दत्ततूात्या थाबंलेले होते. त्याच खोलीत वसतंरावही थाबंले. वसंतराव जैन 
बोणडंर्मध्ये आल्याचा सुर्ावा पोणलसानंा लार्ला आणि पोणलसानंी बोणडंर्वर छापा टाकला. सुदैवाने 
वसंतराव थाबंलेल्या खोलीऐवजी दुसऱ्याच खोलीमध्ये पोणलसानंी तपासिी केली. त्यामुळे वसंतराव 
त्याचं्या हाती न लार्ता तेथूनपसार होण्यात यिस्वी झाले.  
 

वरे्वरे्ळ्या भार्ातंील कायगकत्यवांचना हत्यारे पोहोचवनू त्यानंा सज्ज बनणवण्याचे कामही वसंतराव 
मोठ्या खुबीने करीत होते. त्याच मोणहमेत करोलीचे दत्त ूतात्या हँडगे्रनेड्स घेऊन सोनी या र्ावाला णनघाले 
होते. हँडगे्रनेड्स णपिवीत होते. चालताना णपिवीचा हात बदलताना दत्ततूात्याचं्या हातातून णपिवी 
णनसटली आणि हँडगे्रनेड्सचा स्फोट झाला. दत्ततूात्या र्ंभीर जखमी झाले. स्फोटाची माणहती पोणलसानंा 
णमळाली आणि पोलीस तेथे पोहोचले. जखमी दत्ततूात्यानंा अटक करून पोणलसानंी सारं्लीच्या जेलमध्ये 
टाकले. अिा अनेक घटनाचंी माणलका वसंतरावाचं्या जीवनात सुरूच होती. णकतीही संकटे आली तरी 
क्राणंतकारक कारवाया आणि क्राणंतयुि चालणवण्याचा त्याचंा णनधार णदवसार्िीक अणधक दृढ बनत होता. 
त्यातच सारं्लीत कॉलऱ्याची साथ सुरू झाली. आपल्या णजवाभावाचे क्राणंतकारी सहकाऱ्यानंा साथीची 
लार्ि होऊ नये म्हिून वसतंरावानंी कायगकत्यवांचना लसटोचिीचा कायगक्रमही घेतला. सारं्ली िहरातील 
सवगच णठययावंर त्याचें सहकारी क्राणंतकारक मुक्कामाला असायचे. एके णदविी फौजदार र्ल्लीतील खोलीत 
काही क्राणंतकारक बसले असताना कोल्हापूर भार्ातील क्राणंतकारकाचं्या मदतीने बािी लाईट रेल्वचेी सवग 
स्टेिने जाळण्याची योजना आखली रे्ली. ही मोहीम किी राबवायची, याणवषयी वसंतरावानंी णवस्ताराने 
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सूचना णदल्या. रेल्व ेस्टेिन जाळण्याअर्ोदर उदर्ावजवळील कचचवड चावडी जाळण्याचे ठरले. त्यानुसार 
वसंतराव आणि इतर सहकारी ज्या-त्या णठकािावंर पोहोचले. क्राणंतकारकाचं्या या कारवाईची माणहती 
कोल्हापूर पोणलसानंा णमळाली आणि त्यानंी वसतंरावासंह इतर क्राणंतकारकानंा अंकली पुलाजवळ र्ाठले. 
पोलीस आणि क्राणंतकारक याचं्यात चकमक सुरू झाली. त्या चकमकीतून मार्ग काढत वसंतराव सारं्लीला 
परतले. पढेु वसंतरावानंी रेल्व ेणवध्वसंाची मोहीम हाती घेतली. प्रवासी रेल्व ेपाडल्यास जीणवतहानी होईल, 
हा धोका लक्ात घेऊन वसंतरावानंी मालर्ाडी पाडायचा णनिगय घेतला. त्यानुसार णनयोजन केले. सोपवनू 
णदलेल्या जबाबदाऱ्या सवगच क्राणंतकारकानंी यिस्वीरीत्या पार पाडल्या आणि कुपवाडजवळच्या रानात 
मालर्ाडी पाडण्यात आली. त्याच मोणहमेत बािी लाईट रेल्वचेी आरर्, बेडर्, बेळंकी, सलर्रे, धुळर्ाव ही 
स्टेिने वसंतरावानंी एकाच रात्ीत पेटणवली. अिा अनेक क्राणंतकारीकारवायामुंळे पोणलस हैराि झाले 
होते. वसंतरावानंा पकडण्यासाठी णकतीही योजना आखल्या तरी ते हाती लार्त नव्हते. अखेर पोणलसानंी 
वसंतरावावंर एक हजार रुपयाचें बक्ीसही लावले. कधी वसंतराव विेातंर करून, तर कधी हुलकाविी 
देऊन पसार व्हायचे. असेच एके णदविी कुरळपच्या रानात पद्याळ्याचे नारायि जर्दाळे यानंा वसंतरावानंा 
‘दादा’ म्हिण्याची कल्पना सुचली. सवगच क्राणंतकारी णमत्ानंा ती आवडली आणि या णदवसापासून 
वसंतराव ‘वसंतदादा’ झाले! 
 
दादा तुरंुर्ात 
 

२२ जून १९४३ च्या रात्ी वसंतदादा आणि कहदुराव पाटील सारं्ली िहरातील जयश्ी टॉकीजला 
णसनेमा पाहायला रे्ले. णसनेमा पाहून रात्ी उणिरा फौजदार र्ल्लीतील आपल्या णठययावर मुक्कामासाठी 
आले. पडवीत जयराम कुष्ट,े वसंत सावतं, आर्लाव ेहे क्राणंतकारी णमत् अर्ोदरच झोपलेले होते. कहदुराव 
त्याचं्या िजेारी जाऊन झोपले. वसतंदादा मात् खोलीस जाऊन झोपले. वसंतदादा फौजदार र्ल्लीत 
झोपले असल्याची माणहती कुिीतरी पोणलसानंा णदली. पोलीस अिा माणहतीसाठी आसुसलेले होतेच. 
साताऱ्याचे पोलीस अणधकारी मोडक व भोपटकर मोठा सिस्त्र फौजफाटा घेऊन फौजदार र्ल्लीत दाखल 
झाले. त्या णठकािी सारं्लीचे फौजदार राजाभाऊ काळे हेदेखील आले. पोणलसानंी दादा आणि त्याचें 
सहकारी ज्या खोलीत झोपले होते,त्या खोलीला वढेा घातला. खोलीचा दरवाजा वाजवनू दादानंा पोलीस 
आपल्या स्वाधीन होण्याचे आवाहन करू लार्ले. दादा आणि त्याचें सहकारी मात् बाहेर यायला तयार 
झाले नाहीत. उलट खोलीतूनच बाहेर बॉम्ब फेकण्याची धमकी पोणलसानंा देऊ लार्ले. पोलीस कुठल्याही 
धमक्यानंा बघण्याच्या मनःस्स्थतीत नव्हते. त्यामुळे त्यानंी दादानंाच दरवाजा तोडून आत प्रविे करून 
र्ोळ्या घालण्याची धमकी णदली. एकंदरच पणरस्स्थती हाताबाहेर रे्ल्याचा अंदाज वसंतदादानंा आला. 
त्यानंी पोणलसाचं्या स्वाधीन होण्याचा णनिगय घेतला. प्रथम वसंतदादाचें क्राणंतकारी णमत् बाहेर आले आणि 
त्यानंतर िवेटी वसंतदादा खोलीच्या बाहेर आले. पोणलसानंी दादासंह सववांचना अटक केली व सारं्लीच्या 
तुरंुर्ात नेले. फौजदार र्ल्लीतील खोलीतून बंदूक, दोन बॉम्ब, काडतुसे आणि दारूर्ोळा पोणलसानंी 
हस्तर्त केला. वसतंदादानंा अटक झाल्यानंतर पुढच्याकाही णदवसातंच त्याचं्या सवगच सहकाऱ्यानंा 
पोणलसानंी िोधून काढले. अटक करून त्यानंा सारं्लीच्या तुरंुर्ात पाठणवले. सारं्लीच्या तुरंुर्ात 
वसंतदादा आणि त्याचं्या सोबतचे सवगच क्राणंतवीर एकत् आले.  
 

वसंतदादा आणि त्याचं्या सहकाऱ्याचं्या अटकेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. दादाबंद्दल 
लोकानंा कमालीचे पे्रम होते. त्यामुळे दादाचंी अटक ही सातारा णजल्ह्यात आणि सारं्ली पणरसरात मोठ्या 
चचेचा णवषय बनली. सारं्लीच्या तुरंुर्ात नामदेव कराडकर, कृष्ट्िा पेंडसे, अण्िासाहेब पत्ावळे, बाबूराव 
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जाधव यानंा पूवीच अटक करून ठेवले होते. दत्ततूात्याही अर्ोदरच अटक झाली असल्यामुळे तुरंुर्ातच 
होते. वसतंदादा आणि कहदुरावानंा तुरंुर्ात स्वतंत् खोल्यातं ठेवण्यात आले. त्या खोल्याचं्या बाहेरच 
कैद्यासंाठीच्या बराकी होत्या. त्या बराकीत णजनपाल खोत, वसंत सावतं, जयराम कुष्टे, बाबूराव िटेे, 
महादेव बुटाले, णवठ्ठव किदे, मारुती आर्लाव,े र्िपत कोळी, बाबू पाचोरे यानंा ठेवण्यात आले होते. 
वसंतदादाचं्या र्टातील सवगच क्राणंतकारक आता सारं्लीच्या तुरंुर्ात होते. देिात स्वातंत्र्यासाठी 
चाललेले क्राणंतयुि आणि त्यात स्वतः उतरवनू लढण्याची त्याचंी तळमळ व णजद्द यामुळे ते तुरंुर्ात 
अडकून पडिे िक्य नव्हते. तुरंुर्ात दाखल होताच त्यानंी णतथूनही सुटण्याची मोचेबाधंिी सुरूच केली 
होती. क्राणंतयुिात आणि त्यासाठी केलेल्या क्राणंतलढ्यातील णमरज संस्थान हद्दीतही पोणलसानंी दादाचं्या 
णवरोधात अनेक रु्न्हे दाखल केलेले होते. दादानंा अटक होताचणमरज संस्थान हद्दीत झालेल्या रु्न्ह्याचंा 
तपास पोलीस र्तीने करू लार्ले. त्यासाठी दादानंा काहीकाळ सारं्ली तुरंुर्ातून णमरज तुरंुर्ात 
हलणवण्यात आले. दादा व क्राणंतवीराचं्या णवरोधात खटले दाखल करून त्यानंा कडक णिक्ा व्हावी या 
प्रयत्नात पोलीस होते; तर दादा मात् कोित्याही पणरस्स्थतीत तुरंुर् फोडून बाहेर पडण्याच्या तयारीला 
लार्ले होते. दादाचें कुपवाडचे सहकारी णमत् आर. पी. पाटील आणि ज्याचं्याकडे दादाचंी र््पाष्टके 
व्हायची, स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक घटनावंर चौफेर चचा व्हायची, ज्याचं्याकडे दादाचंा णठयया असायचा ते 
सारं्लीतील समथग खादी भाडंारचे नाना जोिी दादानंा भेटायला णमरजच्या तुरंुर्ात रे्ले होते. त्या वळेी 
दादानंी क्राणंतयुिासाठी लवकरच तुरंुर्ाच्या बाहेर येण्याचा णनधार व्यक्त केला होता. पोणलसानंी 
सारं्लीच्या न्यायालयात दादाचं्या णवरोधात खटला दाखल केला. बेकायदेिीर हत्यारे बाळर्िे हा प्रमुख 
आरोप दादाचं्या णवरोधात पोणलसानंी लावला होता. णतकडे खटल्याचे कामकाज चालू होते आणि इकडे 
तुरंुर्ात दादा आणि त्याचें क्राणंतकारी णमत् तुरंुर् फोडण्याच्या योजना आखत होते. तुरंुर्ातील 
कमगचाऱ्याचंी कायगपिती,वळेापत्क, संख्या आणि इतर बाबींचा अचूक अभ्यास करण्याबरोबरच स्वतंत् 
खोल्या व बराकींत णवखुरलेल्या आपल्या क्राणंतकारी णमत्ािंी संवाद साधण्यासाठी साकेंणतक भाषाही 
अवर्त करण्यात आली होती. तुरंुर्ातील पोलीस पहारेकऱ्यावंर आक्रमि करून पळून जाण्यासाठी अचकू 
वळे साधण्याचा प्रयत्न ते करीत होते.  
 
तुरंुर्फोडीचा थरार 
 

खटल्याचे काम संपले आणि न्यायाधीिानंी २४ जुलै १९४३ रोजी णनकाल जाहीर करण्याचे घोणषत 
केले. मारे् म्हटल्याप्रमािे दादाचें वकील पाटिकर यानंा सेिन कोटात काम णनघाल्याने िणनवार, २४ जुलै 
रोजी ऐवजी सोमवारची तारीख णनकालासाठी देण्यात आली. तो िणनवारचा णदवस होता. णनकाल 
लार्ण्यापूवीच तुरंुर्ातून पळून जाण्याचा णनधार दादानंी केला होता. दुपारी अडीचच्या सुमारास दादा 
िौचाचे णनणमत्त करून खोलीच्या बाहेर पडले. तुरंुर्ातील इतरही क्राणंतवीर िौचासाठी बाहेर पडले. 
दादापंाठोपाठ कहदुराव पाटीलही आपल्या खोलीतून बाहेर आले. िौचालयाजवळ पहाऱ्यासाठी मोणहते 
नावाचा पहारेकरी होता. णनयोजनाप्रमािे िौचासाठी सवगच क्राणंतवीर आपल्या बराकीत बाहेर आल्याचा 
अंदाज दादानंी घेतला. िौचालयासमोरच दादा, बंदूकधारी पहारेकरी मोणहते आणि कहदुराव पाटील होते. 
त्याच सधंीचा फायदा घेत दादानंी मोणहतेला घट्ट पकडले. काही क्िातंच कहदुरावानंी त्याच्या हातातील 
बंदूक णहसकावनू घेतली आणि ते तुरंुर्ाच्या प्रविेद्वाराकडे धावले. तुरंुर्ाच्या तटावर एक पोलीस बंदूक 
घेऊन पहारा देत होता. त्याच्यावरही पत्ावळे व जाधव यानंी झडप घालून त्याची बंदूक णहसकावनू घेतली. 
तुरंुर्ातील घंटीजवळ एक पहारेकरी होता. त्याचीही बंदूक णहसकावनू घेण्यात आली. सवगजि 
प्रविेद्वाराकडे धावले. ते धावत असतानाच िौचालयाजवळील एक पोलीस बंदूक दाखवीत धावत आला. 
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णजनपाल खोत याचंी त्याच्यावर नजर होती. क्राणंतवीराकंडे धावत सुटलेल्या त्यापोणलसावर णजनपालनी 
झडप घातली आणि त्याची बंदूक अडणवली. प्रविेद्वारावर सोळा पोलीस होते. णजनपालच्या हातात बंदूक 
होती. आरडाओरड करीत आणि धमकावतच णजनपाल खोत प्रविेद्वाराकडे णनघालेले होते. तुरंुर्ातील 
पोणलसाचंी भीतीने र्ाळि उडाली होती. णजनपालच्या बंदूक घेऊन चाललेल्या धमकाविीमुळे पोणलस 
हतबल झाले होते. त्यातही रु्लाब नावाच्या पोणलसाने बंदूक उचलण्याचा प्रयत्न केला; पि तो र्िपत 
कोळींनी हािून पाडला, त्याच्यावर चढाई करून त्याचीच बंदूक काढून घेतली. स्वतःच्या हातातील बंदूक 
णफरवनू मारण्याच्या प्रयत्नात बंदूक पोणलसाला लार्ण्याऐवजी र्टारीवर आदळली आणि णतचे तुकडे 
झाले.  
 

वसंतदादासंह सवगजि तटाकडे धावत सुटले, तटावर रे्ले. तटाभोवतीच्या खंदकात भरपूर पािी 
होते; त्यामुळे पोहून जािे तसे सोपे होते. तटावर पोहोचताच णजनपाल खोत यानंी खंदकात पणहली उडी 
मारली. त्यानंतर इतरानंी उड्या मारल्या. दादानंीही उडी मारली व त्याचं्यानंतर िवेटी कहदुराव पाटलानंी 
खंदकात उडी घेतली. दुदैवाने त्याचंी उडी खंदकातील पाण्यात पडण्याऐवजी खंदकाच्या कडेला पडली 
आणि त्याचें दोन्हीही पाय मोडले. खंदकात उडी टाकलेले सवग क्राणंतवीर हातात बंदूका घेऊन कडेला 
पोहोचले; परंतु कहदुरावानंा मात् पाय मोडल्यामुळे जार्चे हलता आले नाही. त्यानंी प्रयत्न करूनही जखमी 
अवस्थेत धाविे िक्य झाले नाही. बाकी सवग क्राणंतवीर हवते र्ोळीबार करत वसंतदादासंोबत सारं्लीच्या 
बाजारात येऊन कृष्ट्िा नदीकडे धावत सुटले. बाजारासाठी जमलेल्या लोकामंध्ये चलणबचल झाली, र्ोंधळ 
उडाला. क्राणंतवीर मात् हवते र्ोळीबार करीत धावतच सुटले. वसंतदादानंी तुरंुर् फोडल्याने पोलीस 
यंत्िा त्वषेाने क्राणंतकारकाचंा पाठलार् करू लार्ली. काही पोलीस र्ोळीबार करीत धावत होते, तर 
कोही पोलीस घोडदौड करीत र्ोळीबार करीत पाठलार् करीत होते. पुढे हवते र्ोळीबार करीत बफेाम 
धावत सुटलेले क्राणंतवीर आणि त्याचं्या पाठीमारे् धाविारे पोलीस व घोडेस्वार. आता पुढे काय होिार, 
याणवषयी हा सवग प्रकार पाहिाऱ्यानंा काहीच कळत नव्हते. हा पाठलार् चालू असताना धावनू धावनू 
अण्िासाहेब पत्ावळे थकले आणि एका क्िी थाबंले. तो क्ि पोणलसानंी बरोबर कामी आिला आणि त्यानंा 
आपल्या र्ोळीची णिकार बनणवले. र्ोळी लार्ताच पत्ावळे जार्ीच कोसळले. रक्ताच्या थोराळ्यात त्या 
क्राणंतवीराची प्रािज्योतमलवली. ते देिासाठी हुतात्मा झाले.  
 

पुढे कृष्ट्िानदीपयंत पोहोचलेल्या बाबूराव जाधवानंी नदीत उडी घेतली. आपल्या सवग क्राणंतकारक 
णमत्ानंी कृष्ट्िेतून पोहत जाऊन दुसऱ्या णकनाऱ्यावर सुरणक्त पोहोचाव ेअिी दादाचंी धडपड होती. नदीत 
उडी घेतलेले क्राणंतकारकही त्याच णजद्दीने नदीतून र्तीने पोहत णनघाले होते; परंतु बाबूराव जाधव मात् 
नदीत पोहत असतानाच पोणलसाचं्या र्ोळीला बळी पहले. रक्ताने माखलेला त्याचंा देह कृष्ट्िा नदीत वाहून 
रे्ला. एका क्राणंतकारकाला कृष्ट्िा नदीने आपल्या बाहंूत णवलीन केले. हे सवग दादाचं्या डोळ्यादेंखत घडत 
होते. दादा मात् मोठ्या णहमतीने आलेल्या प्रसंर्ाला सामोरे जात पोणलसािंी लढत होते. त्यानंी अखेर एका 
उंबराच्या झाडाच्या आडोिाचा आधार घेतला. णतथूनच त्याचंी पोणलसािंी चकमक सुरू झाली. दुदैवाने 
त्याचं्या बंदुकीची कळही नादुरुस्त झाली आणि झाडाच्या बुंध्याआडून उघडा पडलेला त्याचंा खादंा 
पोणलसाचं्या नजरेस पडला. पोणलसानंी बरोबर णनिािा साधला. र्ोळी दादाचं्या खादं्यातून आरपार रे्ली. 
दादा रक्तबंबाळ झाले. रक्ताच्या थारोळ्यातच ते बेिुि पडले. त्याच अवस्थेत पोणलसानंी त्याचं्यावर ताबा 
णमळणवला. त्यानंा उपचारासाठी सारं्लीच्या णसस्व्हल रुग्िालयात नेण्यात आले. डॉ. आपटे यानंी केलेल्या 
िस्त्रणक्रयेनंतर दादाचं्या णजवाचा धोका टळला. पढेु त्यानंा सारं्ली णसस्व्हल हॉस्स्पटलमधून हलवनू 
साताऱ्याच्या णसस्व्हल हॉस्स्पटलमध्ये ठेवण्यात आले. तेथेही पोणलसाचंा कडेकोट पहारा होता. दादाचं्या 
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णवरोधात न्यायमूती णदवकेर याचं्यापुढे खटला चालला. दादाचंी बाजू पुण्याचे प्रणसि कायदेतज्ञ्ज्ज्ञ बॅ. 
अग्रवाल यानंी ॲडव्होकेट र्िपतराव र्ोडबोले व ॲडव्हाकेट ज. वा. पाटिकर याचं्या मदतीने माडंली. 
णनकाल सववांचनाच अपेणक्त होता. २१ सप्टेंबर १९४४ रोजी खटल्याचा णनकाल लार्ला. तुरंुर् फोडण्याच्या 
रु्न्ह्याखाली वसंतदादानंा सहा वष ेसक्तमजुरी आणि ५०० रुपये दंड अिी णिक्ा ठोठावण्यात आली. त्यानंा 
पूवी सात वषवांचची णिक्ा झालेलीच होती. णिक्ा म्हिून झालेला दंड भरण्यात आला. आताची सहा वषवांचची व 
पूवी झालेली सात वषवांचची अिी १३ वषवांचची सक्तमजुरीची णिक्ा भोर्ण्यासाठी दादानंा येरवड्याच्या तुरंुर्ात 
धाडण्यात आले.  
 

दादाचं्या संघषगमय आणि खडतर जीवनातील तो एक महत्त्वाचा ट्पा होता. येरवडातुरंुर्ात त्यानंा 
दंडाबेडीत ठेवण्यात आले. त्यानंा अन्नही अत्यंत णनकृष्ट दजाचे णदले जायचे. णनकृष्ट जेविाच्या णवरोधात 
दादानंी तुरंुर्ातच उपोषिाला सुरुवात केली. काही केल्या उपोषि सोडत नाहीत याचा रार् तुरंुर्ातील 
अणधकाऱ्यानंा आला. त्यानंा णकलतानाचे कपडे घालण्यात आले. सवग प्रकारे त्याचंा छळ करण्यात आला. 
त्यानंी त्ासास कंटाळून उपोषि सोडाव े म्हिनू त्यानंा दोन णदवस ढेकिाचं्या खोलीत ठेवण्यात आले. 
तरीही दादानंी यातना सहन केल्या; पि तुरंुर्ातील पोणलसापंढेु झुकले मात् नाहीत. अखेर पोणलसानंा 
त्यानंा चारं्ले जेवि देिे भार् पडले. सूतकताई, स्वतःच्या हाताने सतरंजी णवििे यासंारखी कामे करीत 
दादाचें तुरंुर्ातील णदवस जात होते. येरवडा तुरंुर्ातच सरदार वल्लभभाई पटेल हेदेखील होते. सरदार 
पटेल याचंी तुरंुर्ातील कैद्यािंी होिारी चचा,तेथेच कैद्याचं्या होिाऱ्या बैठका या सवग र्ोष्टी दादा अनुभवत 
होते. तुरंुर्ातील अिी वाटचाल सुरू असतानाच १९४६ साल उजाडले. देिात णब्रणटि राजवटी 
णवरोधातील संताप णिरे्ला पोहोचला. णब्रणटि सरकार जजगर झाले होते. आता भारताला स्वातंत्र्य 
लवकरच णमळिार असे वातावरि आणि आिावाद देिभरातून जनतेच्या मनात णनमाि झाला होता. देिात 
लवकरच काँगे्रस अणधकारावर येिार, असा अंदाजही व्यक्त होत होता.  
 

इकडे सारं्ली पणरसरात वसतंदादानंा झालेली णिक्ा रद्द व्हावी आणि त्यानंा तुरंुर्ातून मुक्त करावे, 
ही मार्िी जोर धरत होती. लोक त्यासाठी प्रयत्नालाही लार्ले होते. सारं्ली ससं्थान प्रजा पणरषदेने 
दादाचं्या सुटकेसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. सारं्लीच्या राजेसाहेबानंा त्या संदभात राजी 
करण्याचे प्रयत्न चालले होते. प्रजा पणरषद आणि दादावंर पे्रम करिारी सारं्लीची जनता यामुंळे दादाचं्या 
सुटकेच्या प्रयत्नानंा णदिा णमळत होती. त्यात डॉ. जी. ए. देिपाडें आणि भाई ताराचंद िहा यानंी पढुाकार 
घेतला. दादाचं्या सुटकेच्या मार्िीसाठी सारं्ली िहरात माचा काढण्याचा णनिगय झाला. िहा आणि डॉ. 
देिपाडें यानंी मोचाची जोरदार तयारी केली. दंडाबेडीतील वसंतदादाचें मोठे णचत् रथावर लावण्यात 
आले. दादाचं्या या णचत्ाचा रथ अग्रभार्ी ठेवनू खूप मोठा मोचा काढण्यात आला. दादाचंा जयघोष करीत 
हजारो लोक या मोचात सहभार्ी झाले. िहरातील प्रमुख रस्त्यावंर मोचा नेण्यास आला. या मोचानंतर 
स्वामी रामानंद भारती याचं्या अध्यक्तेखाली खूप मोठी सभा झाली. बॅ. नाथ पै हेहीया सभेला उपस्स्थत 
होते. स्वामी आणि पै यानंी प्रभावी भाषिे केली. दादानंी १९४२ पासूनच्या क्राणंतयुिात केलेले काम आणि 
त्याचं्या सुटकेणवषयी ते आपल्या भाषिात बोलले. या सभेनंतर दादाचं्या सुचकेची मार्िी घेऊन णिष्टमंडळ 
सारं्लीच्या राजेसाहेबानंा भेटले. राजेसाहेबानंाही सुरुवातीपासूनच वसतंदादाणंवषयी पे्रम होते. त्यानंी 
णिष्टमंडळाला दादाचं्या सुटकेचे आश्वासन णदले. डॉ. जी. ए. देिपाडें, भाई ताराचदं िहा, प्रजा पणरषद 
आणि सारं्लीच्या जनतेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राजेसाहेबानंी वसंतदादाचं्या सुटकेचा आदेि काढला.  
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येरवड्यातून सुटका 
 

दादाचं्या जीवनातील एका नव्या पवाची पहाट झाली. २५ एणप्रल १९४६ हा ऐणतहाणसक णदवस 
ठरला. येरवडा तुरंुर्ातून वसंतदादाचंी त्या णदविी सुटका झाली. तुरंुर्ात अडीच वषवांचची णिक्ा भोर्नू 
दादा बाहेर पडले. दादाचंी सुटका व्हावी यासाठी सारं्ली संस्थानमधील जनतेने मनापासून प्रयत्न केले 
होते. त्याचं्या सुटकेची बातमी कळताच लोकामंध्ये स्वार्तासाठीही उत्साह संचारला. दादा पुण्याहून 
रेल्वनेे सारं्लीकडे येिार होते; त्यामुळे रेल्वचे्या प्रत्येक स्टेिनवर दादाचं्या स्वार्तासाठी लोक 
उत्स्फूतगपिे आले. पुण्याहून कहदुराव पाटील, दत्ताजीराव किदे ही दादाचंी णमत्मंडळी त्याचं्यासमवते 
णनघाली. रेल्वचेा डबा सजणवलेला होता. त्याच डब्याच्या णखडक्यावंर णतरंर्ी झेंडे फडकत होते. दादाचंा 
आणि भारतमातेचा जयघोष रेल्व े दिािून सोडत होता. त्याच वातावरिात रेल्व े कराडमध्ये पोहोचली. 
हजारो लोकाचं्या र्दीने कराड रेल्वे स्टेिन फुलून रे्ले होते. लोकानंी जल्लोषी स्वार्त केले. णतथूनच 
काही णमत् दादासंमवते सारं्लीकडे णनघाले. माधवनर्र येथे आर्मन होताच हजारो लोकाचं्या उत्साहाने 
आणि घोषिानंी आसमंत दुमदुमला. क्राणंतलढ्यात णजवाची बाजी लावनू लढलेल्या आपल्या भणूमपुत्ाच्या 
स्वार्तासाठी तेथे जनसार्र लोटला होता. ‘क्राणंतवीर वसंतदादाचंा णवजय असो’ या घोषिेने माधवनर्र 
पणरसरात उत्साह सचंारला. मोटारर्ाडीतून दादा सारं्ली िहराकडे णनघाले. माधवनर्रपासून आमराई 
पणरसरापयंतच्या रस्त्यावर िकेडो लोकानंी दुतफा र्दी केली होती. आपल्या घराबाहेर पडून प्रत्येक 
मािूस रस्त्याच्या कडेला उभे राहून दादानंा अणभवादन करीत होता. दादाचं्या सुटकेचा आनंदोत्सव 
प्रत्येकजि आपापल्या पितीने साजरा करीत होता. सारं्लीतील तानाजी चौकात पेढे आणि बत्तासे वाटून 
आनंद साजरा करण्यात आला. सुमारे ४० हजार लोकाचं्या र्दीने आमराई पणरसर फुलून रे्ला होता. 
सातारा णजल्ह्यातून व सारं्ली िहरातून दादावंर अलोट पे्रम करिाऱ्या लोकाचंा मेळा तेथे भरला होता. 
णतथूनच एका सजणवलेल्या रथातून दादाचंी णमरविूक णनघाली. चौकाचौकातं जोरदार स्वार्त झाले. 
अनेक मणहलानंी औक्ि केले. अिा उत्साहात णमरविकुीचा समारोप झाला. माई घाटावर पहाटे चार 
वाजता सत्काराचा ऐणतहाणसक सोहळा पार पडला. क्राणंतलढ्यात दादानंी भणूमर्त राहून अनेक मोणहमा 
राबणवल्या. सारं्ली िहरात मोकळेपिाने त्यानंा वावरता आले नाही. जनतेच्या पे्रमाचा जाहीर स्वीकारही 
करता आला नाही. त्या सत्काराच्या णनणमत्ताने दादानंाही सारं्लीकराचं्या आणि सातारा णजल्ह्यातील 
जनतेच्या पे्रमभावनाचंा स्वीकार करण्याची संधी णमळाली. सत्कार सोहळ्यावळेी तात्यासाहेब 
णिखरे,ताराचंद िहा, जी. डी. पाटील, ॲड. ज. वा. पाटिकर, दत्ताजीराव किदे, डॉ. देिपाडें याचंी 
भाषिे झाली. क्राणंतलढ्यात दादानंी वठणवलेली भणूमका आणि कायग याणंवषयी सववांचनी र्ौरवपूिग भाषिे 
केली. प्रत्येकाच्या भाषिाने वातावरि भारावनू जात होते. या सत्कारास दादानंी केवळ उभे राहून 
नमस्कार करूनच उत्तर णदले. त्याचं्यावरील पे्रमाचा स्वीकार त्यानंी नमस्कारानेच केला. र्दी, उत्साह 
आणि दादावंर असलेल्या पे्रम व णवश्वासाचे प्रतीक म्हिूनच प्रत्येकजि दादाचंा सत्कार करू इस्च्छत होता. 
त्याच भावनेने झालेल्या सत्कारातून एक रक पुष्ट्पहार आणि दोन रक नारळ सत्कारस्थळी जमा झाले. 
दादाचं्या जीवनातील ही णकती मोठी सपंत्ती होती! या सपंत्तीचे मोल होऊच िकत नाही. त्याच संपत्तीच्या 
बळावर दादानंी आपल्या नव्या पवाची सुरुवात केली.  
 

सारं्लीतील त्या ऐणतहाणसक सत्कारानंतर र्ावोर्ावी त्याचें सत्कार झाले. प्रत्येक र्ावात तेच पे्रम, 
तोच जोि आणि उत्साह दादानंी अनुभवला. तासर्ाव, नादें्र,कुपवाड, णबसूर, कसब े णडग्रज या र्ावासंह 
तब्बल ४० र्ावामंध्ये सत्कार समारंभ झाले. दोन मणहने चाललेल्या सत्काराने र्ावोर्ावी उत्साहाचे 
वातावरि णनमाि झाले होते. त्यात दादाचं्या आर्मनानंतर आठ णदवसानंी झालेल्या त्याचं्या पद्याळे 
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र्ावातील सत्कार अणवस्मरिीय ठरला. पद्याळे पणरसरातील अनेक र्ावामंधून लोक त्यासोहळ्यात 
सहभार्ी झाले होते. जीवनाच्या प्रत्येक वळिावर दादानंा खंबीर साथ देिाऱ्या िामरावदादा आणि 
दादाचं्या पत्नी मालतीबाई याचं्यासाठी तर तो णदवस सवाथवांचनी भाग्याचा होता. णब्रणटिानंी र्ावाचा णकतीही 
छळ केला तरी ‘वसंतराव कुठे आहेत?’ या प्रश्नाचे उत्तर न देिाऱ्या र्ावकऱ्यासंाठीदेखील आपल्या 
क्राणंतवीर सुपुत्ाचा र्ौरव करण्याची ही नामी संधीच होती. ती सधंी पद्याळ्याचे ग्रामस्थ किी सोडतील? 
त्याच कारिामुळे ५१ बैलाचं्या र्ाड्यातूंन र्ावकऱ्यानंी दादाचंी भव्य णमरविूक काढली. लेझीम, बँड आणि 
ढोल-तािाचं्या ताफ्यात दादाचं्या जयजयकारात णमरविूक णनघाली. णमरविुकीनंतर दादाचंा सत्कार 
करण्यात आला. पद्याळ्याचा सत्कार म्हिजे दादाचं्या पाठीवर कुटंुबाने णदलेली िाबासकीची आणि पे्रमाची 
थापच होती.  
 

येरवड्याच्या तुरंुर्ातून मुक्त होऊन दादा आले तेव्हा देिातील वातावरि बरेचसे बदललेले होते. 
महात्मा र्ाधंी आणि काँगे्रसने पुकारलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याला यि णमळिार, याची खात्ी लोकानंा झाली 
होती. क्राणंतलढ्यात दादानंी णब्रणटिािंी मोठा संघषग केला होता. क्राणंतलढ्यात णजवावर बेतलेल्या प्रसंर्ाला 
ते धाडसाने सामोरे रे्ले होते. आता येरवडा तुरंुर्ातून मुक्त झाल्यानंतर आपल्या जीवनकायाला णदिा 
देण्याच्या प्रयत्नात ते होते. तरीही दादाबंरोबरच भणूमर्त लढ्यात सहभार्ी क्राणंतकारकावंर णब्रणटि 
सरकारने अनेक खटले दाखल केलेले होते. क्राणंतवीरावंरील त्या खटल्याचें भणवतव्य अद्याप ठरलेले 
नव्हते. त्याच काळात मंुबईत सरकारचे र्ृहमणंत्पद मोरारजी देसाई याचं्याकडे होते. मोरारजींनी पणहल्या 
ट््यात क्राणंतकसह नाना पाटील आणि अरुिा असफअली याचं्यावरील वॉरंट रद्द केले. त्याचं्यावरील 
सरकारची कारवाई थाबंल्याचे चारं्ले पणरिाम होण्याऐवजी भणूमर्त क्राणंतवीरातूंन वरे्ळीच प्रणतणक्रया त्या 
वळेी उमटली. काही क्राणंतवीरानंी सरकारचा पत्क काढून णनषेध केला. अिा पणरस्स्थतीत दादा 
समन्वयाची भणूमका घेऊन सववांचिी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होते. १९४२ च्या क्राणंतलढ्यात भणूमर्त 
राहून कायग केलेल्या सवगच क्राणंतवीरांवरील वॉरंट सरकारने रद्द करावे, अिी मार्िी होत रे्ली. सवगच 
भणूमर्त क्राणंतवीरावंरील वॉरंट रद्द झाल्याखेरीज प्रकट न होण्याचा णनिगय क्राणंतकारकानंी जाहीर केला 
होता. या पणरस्स्थतीत मार्ग णनघावा आणि क्राणंतकारकानंी प्रकट व्हावे, अिी दादाचंी इच्छाहोती. अखेर 
मंुबई सरकारचे णवणधमंडळ सभापती भाऊसाहेब सोमि यानंी र्ृहमंत्ी मोरारजींची भेट घेतली. 
क्राणंतकारकाचंी बाजू त्याचं्यापढेु माडंली. भणूमर्त क्राणंतकारकावंरील खटले रद्द करण्याची णवनंतीही 
सोमि यानंी केली. त्यानुसार सरकारने णिक्ा झालेल्या कैदेतील ३७ क्राणंतकारकानंा मुक्त करण्याचा आणि 
४४ भणूमर्त क्राणंतकारकावंरील खटले मारे् घेण्याचा णनिगय घेतला. तसा हुकूम २५ एणप्रल १९४६ रोजी 
काढण्यात आला. भणूमर्तावंरील कारवाई रद्द झाल्याने सातारा णजल्ह्यातील जनतेत आनंदाचे वातावरि 
पसरले. अखेर क्राणंतकारकाचंा तो ऐणतहाणसक प्रकटणदन उजाडला! १६ मे १९४६ रोजी कराड 
तालुक्यातील किेर्ाव येथे भणूमर्त क्राणंतकारक प्रकटीकरिाचा ऐणतहाणसक सोहळा पार पडला. या 
अभतूपूवग सोहळ्यात आपल्या देिासाठी सवगस्व पिाला लाविाऱ्या क्राणंतकारकाचंा लोकानंी सत्कार केला. 
अनेक क्राणंतलढ्यातील आठविी जाग्या करीत सवग क्राणंतवीर या सोहळ्यात सहभार्ी झाले होते. सारं्ली 
भार्ातील क्राणंतकारकासंह वसंतदादाही या सोहळ्यास हजर होते. स्वातंत्र्यप्राप्ती हाच एक उदे्दि घेऊन 
१९४२ चा लढा उभे करिारे क्राणंतकारक आपापल्या भार्ात लढत राणहले. त्यापंकैी काहींचा एकमेकािंीही 
पणरचय नव्हता. प्रकट णदनाच्या णनणमत्ताने सवगजि एकमेकानंा भेटले आणि ओळखीही झाल्या. णविषे 
म्हिजे याच णदविी क्राणंतवीर णकसन वीर यांची वसंतदादािंी प्रथमच ओळख झाली.  
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णवधायक वळि 
 

देि स्वातंत्र्याच्या प्रणतके्त होता. प्रत्येक स्वातंत्र्यसेनानी आपापल्या भार्ात लोकानंा जार्तृ 
करण्यासाठी आपली िक्ती पिाला लावीत होते. स्वामी रामानंद भारती यानंीही तुरंुर्ातून झालेल्या 
सुटकेनंतर आपली मोहीम र्णतमान केली होती. णजल्ह्यातील काँगे्रसमध्ये चैतन्य णनमाि करण्यात स्वामींनी 
यि णमळणवले होते. दौरे आणि सपंकग मोणहमा राबवनू त्यानंी काँगे्रसचे धोरि र्ावोर्ावी पोहोचणवण्याचा 
प्रयत्न केला होता. त्याच काळात १४ मे १९४६ रोजी णजल्हा काँगे्रस सणमतीची बठैक झाली. या बैठकीत 
स्वामींना अध्यक्पदी णनवडण्यात आले. पक्ाच्या णचटिीसपदी वसतंदादा व णकसन वीर यानंा सधंी देण्यात 
आली. त्या वळेी पक्ाच्या उपाध्यक्पदी आय. एन. हकीम याचंी, तर खणजनदारपदी र्िपत रामचदं्र पाटील 
यानंा सधंी देण्यातआली होती. सातारा णजल्ह्याच्या या पदाणधकाऱ्यानंी णजल्हा कपजून काढला. नेमक्या 
त्याच काळात मंुबई सरकारच्या णवणधमंडळ णनवडिुका झाल्या. सातारा णजल्हा दणक्ि मतदारसंघातून 
यिवतंराव चव्हाि, बाबूराव र्ोखले, व्यंकटराव पवार, के. डी. पाटील हे काँगे्रसचे उमेदवार भरघोस 
मतानंी णवजयी झाले. सातारा णजल्ह्यावर काँगे्रसचा प्रभाव होताच. या णनवडिुकीमध्ये पक्ाचे संघटन 
अणधक बळकट झाले. मंुबई राज्यात काँगे्रस सते्तवर आली. बाळासाहेब खेर यानंा मुख्यमंणत्पदी काम 
करण्याची सधंी णमळाली. स्वामी रामानंद भारती, वसतंदादा आणि णकसन वीर यानंा या मंणत्मंडळात 
यिवतंराव चव्हाि यानंा सधंी णमळेल अिी आिा होती. अभ्यासू, सुणिणक्त आणि धडाडीचा कायगकता अिी 
प्रणतमा असलेल्या यिवतंरावानंा मणंत्पदाची सधंी णमळेल असे सववांचनाच वाटत होते; पि सातारा 
णजल्ह्यातून फलटिचे राजे मालोजीराजे नाईक कनबाळकर आणि सातारचे र्िपतराव तपासे यानंा 
मंणत्मंडळात घेण्यात आले. मंणत्पदासाठी यिवतंरावानंा डावलले तरी मुख्यमंत्ी खेर यानंी र्ृहखात्याचे 
पालगमेंटरी सेके्रटरी म्हिून मात् त्याचंी णनवड केली. ते पद घेण्याबाबत यिवतंराव संभ्रमात होते. अखेर 
वसंतदादा आणि यिवतंरावाचं्या णमत्मंडळींनी ते पद स्वीकारण्याचा सल्ला णदला. राज्याच्या राजकारिात 
यिवतंराव सणक्रय राहावते यासाठी तो सल्ला मोलाचा होता व तो यिवतंरावानंी मान्य केला. 
यिवतंरावाचं्या भणवष्ट्यातील देदी्यमान कारणकदीची तीच पणहली पायरी ठरली.  
 

णजल्हा काँगे्रसचे णचटिीसपद णमळाल्याने वसंतदादाचं्या कायगके्त्ाची व्याप्ती आपोआपच वाढली. 
णमतभाषी, र्ोड स्वभाव आणि जोडलेल्या मािसाला भावणनकदृष्टया बाधूंन ठेवण्याचे कसब यामुंळे दादाचंा 
संपकग  आणि चाहत्याचंा संच झपाट्याने वाढू लार्ला. साताऱ्यातील सदाणिव पेठेतील जर्न्नाथ देवी सराफ 
याचं्या इमारतीतील काँगे्रस पक्ाचे कायालय दादाचं्या कायगिलैीमुळे कायगकत्यवांचच्या र्दीने फुलले. त्या 
कायालयाचे सेके्रटरी म्हिनू णिर्ावचे रंर्राव पाटील हे दादाचें णमत्च कायगरत होते. र्ावार्ावातंील 
लोकािंी णजव्हाळ्याचे संबधं प्रस्थाणपत होत असतानाच णजल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांिीही त्याचें जवळून सबंधं 
आले. स्वामी रामानंद भारती, सोमि, यिवतंराव, बुवासाहेब र्ोसावी,व्यंकटराव पवार, णव. स. पारे् 
याचं्यािी त्याचें णजव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थाणपत झाले. स्वामींचे ते लाडके बनले! त्याच पे्रमातूनस्वामी त्यानंा 
‘केिव’ या नावाने सबंोधायचे. दादानंीही आपल्या नम्र स्वभावाने आणि णजज्ञासू कायगिलैीने नेहमीच 
स्वामींची िाबासकी णमळवली. वसंतदादा स्वामींना आपल्या रु्रूस्थानी मानत होते. त्याच श्िेने स्वामींच्या 
प्रत्येक िब्दाला मान देऊन कायग करीत होते. सहकाऱ्यानंा हाताळण्याची णवश्वासपूिग िलैी आणि मािसानंा 
पे्रमाने कजकण्याचे कौिल्य याचमुळे दादा स्वामींच्या कौतुकास पात् ठरत होते. त्याच णवश्वासातून ‘या 
महाराष्ट्रात एकमेव कतगबर्ार नेता म्हिून वसंतदादा उदयास येतील’ असे भाकीत स्वामी रामानंद भारती 
यानंी णजल्ह्यातील कायगक्रमामंधून अनेक वळेा केले होते. त्याच भाणकतािी नाते सारं्िारी कृती 
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वसंतदादाचं्या कायातून सदैव व्हायची. त्याचीच प्रणचती १९ फेब्रवारी १९४६ रोजी साताऱ्यात झालेल्या 
प्राणंतक काँगे्रस सेवादल कायगकता णिणबरावळेी आली.  
 

राज्यातील कायगकत्यवांचचे दोन णदवसाचें ते णिणबर उत्कृष्ट णनयोजन आणि संघटनामुळे संस्मरिीय 
ठरले. नेटके णनयोजन, णिस्तबि कायगकत्यवांचची फळी आणि केलेल्या णनयोजनाची अचूक अंमलबजाविी 
यामुळे दादाचें नेतृत्वरु्ि राज्यातंील नेत्यानंा व कायगकत्यवांचना अनुभवायला णमळाले. या णिणबराची संपूिग 
जबाबदारी वसंतदादा व णकसन वीर (आबा) या दोघानंी आपल्या खादं्यावर घेतली होती. १२ हजार 
कायगकत्यवांचची बडदास्त ठेवण्यासाठी लोकाचंा सणक्रय सहभार् त्यानंी णमळणवला होता. हे णिणबर म्हिजे 
अनेक र्ावाचंा स्वतःचा उत्सव ठरले होते. दादानंी सारं्ली भार्ातून अनेक ितेकरी णमत्ाकंडून १५० पोती 
ज्वारी या णिणबरासाठी संकणलत केली होती. णकसन आबानंीही आदकीहून ६० पोती कादंा संकणलत केला. 
आर्णथक णनयोजन करून ४० पोती मुर्ाची खरेदी साताऱ्यातून करण्यात आली. णिणबरासाठीचा स्वयंपाक हा 
एक आव्हानाचा मुद्दा होता. र्ावार्ावातंील मणहलापंुढेच ते आव्हान ठेवले रे्ल्याने मणहलानंी ती जबाबदारी 
सहज पार पाडली. अनेक र्ावामंध्ये स्वतःच्या घरच्या चुलीवर, चावडीवर, िाळाचं्या व्हराडं्यात चलुी 
माडूंन भाकरी थापण्यात आल्या. मुर्ाची उसळ तयार करण्यासाठी र्ूळ तयार करण्याच्या काणहलीचा 
वापर करण्यात आला. अनेक र्ाव ेअिा स्वयंपाकाची आणि णिणबराची सणक्रय यजमान ठरली. ढोल-ताि े
आणि लेझीमच्या ताफ्यासह भाकरी घेऊन बैलर्ाड्यासंह र्ावकरी णिणबरस्थळी पोहोचले, णिणबरासाठी 
र्ावार्ावातूंन अनेक रकमधून जेवि आिण्यातआले. या सवग व्यवस्थेमुळे णिणबरासाठी राज्यभरातून 
आलेले सवगच सेवादल कायगकते प्रभाणवत झाले होते, याच णिणबरास आझाद कहद सेनेचे सेनापती 
िहानवाज खान उपस्स्थत राणहले होते. त्यानंीही वसतंदादाचं्या नेतृत्वाचे त्या वळेी कौतुक केले. हे णिणबर 
जिू राज्याच्या भावी नेत्याच्या रु्िाचंी साक् देिारेच ठरले! 
 

सातारा णजल्ह्यातील ‘प्रणतसरकार’ ने आपल्या आक्रमक क्राणंतलढ्याने देिाचे लक् वधेले होते. 
१९४२ च्या क्राणंतलढ्यातून सवगच क्राणंतकारकानंी भणूमर्त राहून णब्रणटि सरकारला जेरीस आििाऱ्या 
मोणहमा आक्रमकपिे राबणवल्या होत्या. सातारा णजल्ह्यातील र्ाधंीवादी काँगे्रस कायगकत्यवांचमध्ये मात् भणूमर्त 
क्राणंतकारकाणंवषयी पूवगग्रह राणहले होते. त्याचाच पणरिाम म्हिून र्ाधंीवादी काँगे्रस कायगकते भणूमर्त 
क्राणंतकारकाचंा दुःस्वास करीत होते. र्ाधंीवाद्याकंडून होिारा हा उपमदग भणूमर्त क्राणंतकारकानंा 
क्लेिदायक ठरत होता. दादानंी र्ाधंीवादी आणि क्राणंतकारक याचं्यात समन्वय राखण्याचा प्रयत्न सदैव 
केला. तुरंूर्ातून सुटल्यानंतर आपल्या पद्याळे या र्ावी राहून दादा कौटंुणबक जबाबदाऱ्या आपल्या 
खादं्यावर घेतील, अिी आिा त्याचें बंधू िामरावदादा यानंा वाटिे साहणजकच होते; पि तसे घडले नाही. 
दादाचंी पक्कायासाठी चाललेली धावपळ वाढतच राणहली. आठवड्यातून एखाद दुसरा णदवसच ते 
मुक्कामाला पद्याळ्याला यायचे. र्ावोर्ाव णफरण्यासाठी त्यानंा त्याचं्या णमत्ानंी एक जुनी मोटारसायकल 
णदलेली होती. त्याच मोटारसायकलवरून ते णदवसभर णफरत राहायचे. तुरंुर्ातील सुटकेनंतर पक्ाच्याच 
कायात व्यस्त झाले तरी िामरावदादानंी मात् वसंतदादानंा त्यात मदतीचीच भणूमका घेतली. त्यानंी 
ितेीवर लक् कें णद्रत केले. सवग कौटंुणबक जबाबदाऱ्या स्वतःच्या खादं्यावर घेतल्या. र्ावात पंढरपूरची वारी, 
वारकरी संप्रदाय आणि आध्यास्त्मक णवचाराचें वातावरि होते. त्यात िामरावदादा सणक्रय सहभार्ी व्हायचे. 
पोथी-पुरािाचा व्यासंर् असिारी र्ावकरी मंडळी दररोज रात्ी िामरावदादाचं्या घरी जमायची. 
िामरावदादा, त्याचं्या पत्नी पावगतीबाई, कार्लहून पद्याळ्यात येऊन राणहलेले मामा (जर्दाळे-पाटील) 
आणि दादाचं्या पत्नी मालतीबाई याचंा णदनक्रम ितेी आणि कौटंुणबक जबाबदाऱ्या साभंाळण्यात जात होता.  
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काळ जसा पुढे सरकत होता, तसतसे दादानंा मुले-बाळे व्हावीत, हा णवषयहीकुटंुबाचं्या अत्यतं 
णजव्हाळ्याचा बनला होता. १९४१ साली दादा येरवड्याच्या तुरंुर्ात असताना त्याचं्या मुलीचे णनधन झाले 
होते. ते दुःख दादानंी णतथेच णर्ळले होते; पि ते आपली पत्नी मालतीबाई याचं्या सातं्वनालादेखील येऊ 
िकले नव्हते. कुटंुबाचे दुःख हलके करण्याचा प्रयत्नही ते करू िकले नव्हते. या पाश्वगभमूीवर आता मात् 
दादानंा मुलर्ा असावा असे सववांचनाच वाटत होते. त्यात मुलीच्या णनधनानंतर झालेली दोन अपत्येही 
वारल्यामुळे मालतीबाईंवर दुःखाचा डोंर्र कोसळला होता. त्याच कारिाने आता होिाऱ्या अपत्याचे देवाने 
संरक्ि कराव,े अिी प्राथगना िामरावदादा आणि पणरवारातील सवगच सदस्यकरीत होते. २१ जून १९४७ 
रोजी मालतीबाईनंी पतु्रत्नास जन्म णदला. पूवी झालेल्या अपत्याचं्या णनधनाचा दुःखद अनुभव असल्याने 
पुत्रत्नप्राप्तीचा आनंद साधेपिानेच साजरा केला. बारसेही साधेपिानेच झाले. त्याच काळात 
स्वातंत्र्यसेनानी जयप्रकाि नारायि सारं्लीच्या दौऱ्यावर आलेले होते. त्याच कारिाने दादाचं्या मुलाचे 
नामकरि ‘प्रकाि’ असे झाले! 
 
स्वातंत्र्यानंतरची प्रणतज्ञा 
 

दुसऱ्या महायुिामुळे णब्रणटिाचं्या णवरोधात संपूिग देिात पेटलेले रान आणि जार्णतक राजकारिात 
लोकिाही पितीसाठी णब्रणटिावंर वाढलेला दबाव यामुंळे णब्रणटिानंी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा णनिगय 
घेतला. स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या क्राणंतवीरासंाठी तो सवोच्च आनंदाचा क्ि होता. भारतमातेचा जयघोष 
करीत णतरंर्ा फडकणवण्याचे स्व्न घेऊन अनेकानंी रक्त साडंले होते. आज तोच णतरंर्ा देिभर मानाने 
फडकिार होता. १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी देि स्वतंत् झाला. णदल्लीच्या लाल णकल्ल्यावर पंणडत 
जवाहरलाल नेहरू यानंी णतरंर्ा फडकणवला. साताऱ्याच्या ‘अकजक्यताऱ्या’ वर स्वामी रामानंद भारती 
यानंी, तर सारं्लीच्या स्टेिन चौकात वसतंदादानंी णतरंर्ा फडकणवला. १९३० साली सोलापूरच्या चार 
हुतात्म्याचं्या बणलदानाने पे्ररिा घेऊन देिसेवलेा सुरुवात करताना दादानंी चहा सोडला होता. 
स्वातंत्र्यणदनी त्यानंी चहा घेऊन आपली प्रणतज्ञा पूिग केली. ‘अखेरच्या श्वासापयंत मी माझ्या आयुष्ट्यातील 
प्रत्येक क्ि लोकसेवसेाठी खचग करीन. माझे सावगजणनक जीवनहा खुला गं्रथ राहील,’ अिी प्रणतज्ञाही 
त्यानंी केली.  
 

णब्रणटिाणंवरुि लढताना जी णजद्द होती त्याच णजद्दीने स्वातंत्र्यानंतर देिसेवलेा वाहून घेण्याचा 
संकल्प वसतंदादानंी त्याच णदविी केला. णवकास आणि णवधायक कायाचा मंत् घेऊन सेवाकायग सुरू 
करण्याचा णनधारही त्यानंी केला. त्याच णनधाराने ितेकऱ्याचं्या सेवलेा दादा त्याच णदवसापासून लार्ले.  
 

देि स्वातंत्र्यणदन साजरा करीत होता. देिवासीय स्वातंत्र्याच्या आनंदात डंुबून रे्ले होते; पि 
णतकडे स्वातंत्र्याणदविीच पाणकस्तानने काश्मीरमध्ये चढाई करून अत्याचार सुरू केले होते. काणश्मरी 
जनतेवर अनस्न्वत अत्याचार केले. त्या अत्याचारानंा घाबरून अनेक णनवाणसत स्वतंत् भारतात येऊ 
लार्ले. त्यातच मंुबई व कलकत्त्यात (आत्ताचे कोलकात्ता) दंर्ली उसळल्या. या सवग घटनामुंळे देिातील 
वातावरि र्ढूळ बनले. नेमक्या याच काळात सातारा णजल्ह्यात रु्न्हेर्ारानंी थैमान घातले होते. अनेक 
फरार रंु्ड लोकाचंा छळ करीत होते. त्याच दरम्यान रंु्ड सखाराम बारपटे्ट याने कामेरीचे काँगे्रस आमदार 
चंद्रोजी पाटील याचंा णदवसाढवळ्या खून केला. या घटनेमुळे णजल्ह्यात फरार रंु्डाचंी दहित वाढली. 
वसंतदादा हे प्रकार थाबंणवण्यासाठी सतत प्रयत्निील राणहले. पोणलसानंा लारे्ल ती मदत देण्याची 
भणूमका त्यानंी घेतली. त्याच कारिाने पोलीस रंु्डाचं्या कारवायावंर पायबंद घालू िकले. चदं्रोजी पाटील 
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याचंा मारेकरी सखाराम बारपटे्ट याचा िोध पोलीस घेत होते. तो िोध घेत असताना विी येथील एका 
ितेात तो सापडला. पोणलसानंी त्याचा पाठलार् करून त्याला ितेातच ठार केले. बारपटे्टची दहित 
संपणवली. अिा अनेक कामातं वसतंदादानंी पोणलसानंा मदत केली. दादाचं्या कायाचा आणि मदतीचा 
र्ौरव म्हिून त्या वळेी मंुबई सरकारने त्यानंा स्वसंरक्िासाठी एक बंदूक भेट णदली.  
 

सातारा णजल्हा आणि सारं्ली पणरसरात दादानंी आपली णवधायक कायाची वाटचाल चालूच 
ठेवली; पि ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम र्ोडसेने महात्मा र्ाधंींची हत्या केली आणि देिाबरोबरच 
सारं्ली णजल्ह्यातही अनेक णठकािी जाळपोळ झाली. संतप्त जमावाने अनेक घरावंर हल्ले केले. सारं्ली 
िहरात असे प्रकार मोठ्या प्रमािात घडले. िहरात भीतीचे वातावरि पसरले. सतंप्त जमावाला रोखिे 
पोणलसानंाही कठीि बनले होते. दुदैवाने त्याच काळात दादा संणधवाताच्या आजारानेत्स्त होते. त्यानंा 
चालिेही जमत नव्हते. त्याचं्यावर त्याचें णमत् डॉ. जी. ए. देिपाडें उपचार करीत होते. तिाही 
पणरस्स्थतीत दादा रस्त्यावर उतरले. लंर्डत लंर्डत संतप्त जमावाला सामोरे जाऊन त्यानंी जमावाला 
िातं करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक णठकािी जाळपोळ करिाऱ्यानंा परावृत केले. त्या काळातील दादानंी 
बजावलेली भणूमका खूप महत्त्वाची ठरली आणि तिावाचे वातावरि णनवळले.  

 
स्वातंत्र्य णमळाले तरी दंर्ली आणि त्यातून णनमाि झालेला तिाव यामुंळे देिाच्या णवधायक 

कायात अडथळे येत होते. त्याच कारिाने ते वातावरि बदलिे आणि णवश्वासाचे वातावरि णनमाि करिे हे 
देिापुढे खूप मोठे आव्हान होते. मंुबई सरकारच्या कायगके्त्ात मंुबई व अहमदाबाद येथे उसळलेल्या 
दंर्लींमुळे नव ेप्रश्न णनमाि झाले होते. ते प्रश्न मार्ी लावण्यासाठी सामजंस्याचे वातावरि णनमाि करिे 
ही काळाची र्रज होती. तीच र्रज लक्ात घेऊन ‘होमर्ाडग’ ही नवी संकल्पना १९४८ मध्ये पुढे आली. 
कॅप्टन एम. जे. बी. मािेकजी याचं्या नेतृत्वाखाली ‘होमर्ाडग’ ही णिस्तबि स्वयंसेवी संघटना मंुबई राज्यात 
उदयास आली. चाणरत्र्यसपंन्न आणि णिस्तबि स्वयसेंवकाचंी फळी णनमाि करिे आणि या फळीने 
पोणलसाचं्या हातात हात घालून काम करिे हे या संघटनेचे प्रमुख उणद्दष्ट होते. राज्यात अिी संघटना 
उदयास आल्याचे पाहून सातारा णजल्ह्यातील कायगकत्यवांचनीही सातारा णजल्ह्यात होमर्ाडग संघटना स्थापन 
करण्याचा णनिगय घेतला. ३ एणप्रल १९४८ रोजी संघटनेच्या कामाचा िुभारंभ झाला. स्वामी रामानंदानंी 
‘णजल्हा कमाडंर’ या पदासाठी वसतंदादाचं्या नावाची णिफारस केली. स्वामींच्या या णिफारिीला 
बुवासाहेब र्ोसावी व णकसन वीर आबाचंा पाकठबा होताच; परंतु संघटनेच्या कामात आवश्यक असिारा 
इंग्रजी भाषेतील पत्व्यवहार दादा कसे हाताळू िकिार,असा मुद्दा पुढे आला. त्यातूनही मार्ग णनघाला 
आणि इंग्रजीची जाि असलेले ॲड. व्ही. ए. पाटील यानंा दादाचं्या मदतीला देण्यात आले. दादानंी 
‘होमर्ाडग’ चे संघटन अत्यतं र्तीने वाढणवले. तालुक्याच्या िाखा स्थापन केल्या. डी. एस. पी. समवते 
णजल्हाभर दौरे करून होमर्ाडगची स्वतंत् यंत्िा तयार केली. जी यतं्िा णजल्ह्यातील अनेक उपक्रमात 
णजल्ह्याचे बलस्थान ठरली.  

 
सारं्ली णजल्ह्याची णनर्णमती 

 
देि स्वतंत् झाला तरी संस्थानाचें अस्स्तत्व कायम राणहले होते. १९४८ मध्ये देिात संस्थानाचं्या 

णवलीनीकरिाचीचळवळ सुरू झाली. अनेक संस्थाने स्वचे्छेने णवलीन झाली. काही णठकािी संघषगही झाले. 
संस्थान णवलीनीकरिाच्या प्रणक्रयेत वसंतदादा सणक्रय सहभार्ी झाले होते. सारं्लीचे संस्थाणनक राजे 
कचतामिराव पटवधगन हे मलूतः पुरोर्ामी होते आणि त्याचें दादािंी णजव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यामुळे 
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सारं्ली संस्थान णवलीनीकरिाची प्रणक्रया सुकर झाली. राजे कचतामिरावानंी स्वचे्छेने णवलीनीकरिास 
सहकायग केले. जत संस्थान णवलीनीकरिास सुरुवातीच्या काळात थोडा णवरोध झाला; पि दादानंी त्यात 
णिष्टाई केल्याने तोही णवरोध मावळला. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आणि णविषेतः १९४२ च्या क्राणंतलढ्यात औधं 
संस्थानाने क्राणंतवीरानंा सदैव मदत केलेली होती. त्यामुळे औंध संस्थान तत्परतेने णवलीन झाले. णमरज, 
बुधर्ाव, फलटि आणि कुरंुदवाड ही संस्थानेही णवलीन करण्याचा प्रणक्रयेत दादा सणक्रय सहभार्ी होते.  

 
संस्थानाचं्या णवलीनीकरिानंतर सातारा णजल्ह्याच्या वाटचालीला ऐणतहाणसक वळि देिारी घटना 

८ फेबु्रवारी १९४९ रोजी घटली. त्या णदविी णकलोस्करवाडी येथे णजल्हा काँगे्रसची बैठक आयोणजत 
करण्यात आली होती. याच बैठकीत सातारा णजल्ह्याचे णवभाजन करण्याणवषयीचा ठराव माडंला रे्ला. तो 
सववांचनुमते मंजूर होऊन मंुबई सरकारकडे पाठणवण्यात आला. त्या ठरावानुसार उत्तर सातारा णजल्ह्यात 
सातारा, महाबळेश्वर, वाई, मेढा, खंडाळा, फलटि, खटाव, कराड, कोरेर्ाव आणि पाटि असे १० 
तालुके, तर दणक्ि सातारा णजल्ह्यात णमरज, णिराळा, वाळवा, तासर्ाव, खानापूर, जत, कवठेमहाकंाळ 
आणि आटपाडी असे ८ तालुके णनणित करण्यात आले. णजल्हा काँगे्रस सणमतीच्या णिफारिीनुसार सातारा 
णजल्ह्याच्या णवभाजनाला मंुबई सरकारने मंजुरी णदली. १५ ऑर्स्ट १९४९ रोजी उत्तर सातारा व दणक्ि 
सातारा असे दोन स्वतंत् णजल्हे अस्स्तत्वात आले. णजल्ह्याचे भौर्ोणलक णवभाजन झाले तरी णवकासासाठी 
णजल्ह्याचे राजकीय आणि सामाणजक णवभाजन होऊ नये, असा प्रयत्न त्यावळेी काँग्रसच्या णजल्ह्यातील 
नेत्यानंी केला. दोन्ही णजल्ह्याचं्या णवकासासाठी एक सल्लार्ार मंडळ स्थापन केले. स्वामी रामानंद भारती, 
बुवासाहेब र्ोसावी, यंिवतंरावचव्हाि, णव. स. पारे् आणि वसंतदादा त्या सल्लार्ार मंडळाचे सदस्य होते. ६ 
नोव्हेंबर १९५० रोजी कराड येथे झालेल्या काँगे्रस सणमतीच्या बठैकीतही स्वामी रामानंद भारती यानंा दोन्ही 
णजल्ह्याचें अध्यक्पद देण्यात आले. त्याच वळेी वसंतदादानंाही दोन्ही णजल्ह्याचें सेके्रटरीपद देण्यात आले. 
णवधायक दृणष्टकोन आणि णवकास हेच ध्येय ठेवनू दोन्ही णजल्ह्याचंी वाटचाल सुरू झाली. णजल्ह्याचे णवभाजन 
झाल्यानंतर आपोआपच वसंतदादानंी दणक्ि सातारा णजल्हा व पयायाने सारं्ली हेच आपले कायगके्त् 
णनवडले व पयायाने यिवतंरावाकंडे उत्तर सातारा णजल्ह्याचे सूते् आली.  

 
दणक्ि सातारा णजल्ह्यात स्वामी रामानंद भारती, वसंतदादा आणि णव. स. पारे् याचं्या सामणूहक 

नेतृत्वामुळे णजल्ह्याच्या णवकासाला नवी णदिा देण्याच्या कामास र्ती णमळाली. दादासंाठी स्वामी आणि पारे् 
यानंा रु्रंूचा दजा होता. स्वातंत्र्यलढ्यात दणक्ि भार्ात स्वामींनी काम केलेले होते. णिराळा आणि दुधोंडी 
येथे स्वामींचे आश्मही होते. त्यामुळे काँगे्रस पक्ाचे संघटन दणक्ि सातारा णजल्ह्यात वाढणवण्यासाठी त्यानंा 
सारं्लीत राहून हे काम करिे सोयीचे होते. दादाचंी क्राणंतलढ्यातील णमत्ाचंी फळी सारं्ली िहरात 
कायगरत होतीच. सारं्लीतील र्िपती पेठेत लोखंडे याचं्या माडीवर काँगे्रसचे कायालय होते. लोकाचंा 
संपकग  आणि कायगकत्यवांचचे णनयोजन त्या कायालयातील सेके्रटरी यिवतं रानडे हे पाहत होते. पुढे १९५५ 
साली सारं्लीचे राजे पटवधगन याचं्या र्िपती संस्थानची णजमखान्यासमोरील मोकळी जार्ा राजेसाहेबानंी 
काँगे्रस कणमटीला णदली आणि तेथे पक्ाची सुसज्ज इमारतही उभी राणहली. त्या इमारतीचे बाधंकाम सुरू 
असताना दादा स्वतः त्याची देखरेख करायचे.  

 
स्वामी आणि पार्ेंच्या सहकायामुळे सारं्ली णजल्हा आणि सारं्ली िहरातील पक्ाच्या कामाला र्ती 

देण्यास दादानंी सुरुवात केली. मेघजी नरसी िहा, चारूभाई णपताबंर िहा, डॉ. जी. ए. देिपाडें यासंारखी 
मंडळी त्याचं्या खादं्याला खादंा लावनू काम करीत होतीच. र्णनमी कावा, आक्रमक आणि क्राणंतकारी 
कारवाया हा १९४२ च्या क्राणंतलढ्याचा मूलमंत् होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भणूमर्त राहून लढा णदलेल्या 
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क्राणंतकारकानंी तो मूलमंत् बाजूला ठेवनू णवधायक कायाकडे वळाव ेअिी दादाचंी इच्छा होती. त्यासाठी 
त्यानंी णनयोजनबि प्रयत्नही केले; परंतु वाळवा आणि णिराळाभार्ातील रंु्डणर्रीचा बीमोड होऊ िकलेला 
नव्हता. त्या रंु्डणर्रीचा लोकानंा तर त्ास होताच होता; त्याणिवाय िासकीय यंत्िेलादेखील त्या त्ासाने 
ग्रासलेले होते. याच पाश्वगभमूीवर पोणलसानंी कासेर्ावच्या बाबूराव पाटिकर यानंा अटक केली होती. 
पाटिकराचं्या अटकेची पोणलसाचंी कृती काँगे्रसमधील समाजवादी णवचारसरिीच्या कायगकत्यवांचना भावली 
नाही. त्यातून त्याचंी वाटचाल नव्या मार्ाने सुरू झाली. दादानंी त्याचंी समजूत काढण्याचा आणि 
मतपणरवतगन करिाचा प्रयत्नही केला; परंतु त्या कायगकत्यवांचना पाटिकराचं्या अटकेचा णनषेध करिारे 
पत्क काढले. अखेर त्या सवगच कायगकत्यवांचनी समाजवादी पक्ाची स्थापना केली.  

 
दणक्ि सातारा णजल्ह्याच्या प्रत्येक घडामोडीत दादा सकारात्मक दृणष्टकोन ठेवनू वाटचाल करीत 

होते. त्याच काळात त्याचं्यात आणि राजारामबापू पाटील याचं्यात संघषाची पणहली णठिर्ी पडली. सातारा 
णजल्हा स्कूल बोडग चेअरमनपदाची णनवडिूक लार्ली. या णनवडिुकीसाठी दादानंी कराडचे सययद 
दादाणमयाँ जकाते यानंा चेअरमनपदाच्या णनवडिुकीत उभे केले. राजारामबापूंना मात् साताऱ्याचे ॲड. 
व्ही. एस. बेर्मपुरे यानंा चेअरमन करायचे होते. या णनवडिुकीसाठी णकसन वीर आबादेखील इच्छुक होते; 
परंतु त्यानंा त्याचंा अजग मारे् घेण्यास तयार करण्यात आले. जकाते आणि बेर्मपुरे याचं्यात मात् णनवडिकू 
झाली आणि त्यात जकाते याचंा णवजय झाला. पुढे भणवष्ट्यात र्ाजलेल्या वसतंदादा-राजारामबापू 
याचं्यातील संघषाची ती स्कूल बोडग चेअरमनपदाची णनवडिूक नादंीच ठरली. पुढे हा संघषग १९५१ मध्ये 
पुन्हा दणक्ि सातारा णजल्हा स्कूल बोडाच्या चेअरमनपदाच्या णनवडीवरून उफाळून आला. त्या वळेी स्कूल 
बोडग चेअरमनपदासाठी सववांचनी राजारामबापू याचें नाव णनणित केले होते. जवळजवळ सवग मतदार 
वणकलानंी तिा िपथाही घेतल्या होत्या; पि दादानंी ॲड. केिवराव चौरु्ले यानंा उभे करण्याचा णनिगय 
घेतलेला होता. अखेर राजारामबापूचंी समजूत काढण्यात आली बापूंनीच चेअरमनपदासाठी ॲड. चौरु्ले 
याचें नाव सुचणवले. पुढच्या काळात चौरु्लेंनी राजीनामा णदला आणि राजारामबापू स्कूल बोडाचे चेअरमन 
झाले.  

 
सातारा णजल्ह्यातील १९४२ चा क्राणंतलढा, प्रणतसरकारच्या माध्यमातून त्या काळात आक्रमक 

पितीने णब्रणटिाचं्या णवरोधात लढलेले काँगे्रसच्या भणूमर्तकायगकत्यवांचचे लढे याणवषयी १९४६ मध्ये प्रदेि 
काँगे्रस कणमटीने नकारात्मक अहवाल कें द्रीय नेतृत्वाला सादर केले होते. त्या अहवालामुंळे पंणडत 
जवाहरलाल नेहरू सातारा णजल्ह्यातील भणूमर्त क्राणंतकारकाबंद्दल नाराज असल्याचा सूर होता. पणंडत 
नेहरंूचे र्ैरसमज दूर व्हावते, अिी इच्छा वसंतदादासंह सवगच कायगकत्यवांचची होती. णतला न्याय देण्याचे 
काम कें द्रीय परराष्ट्र खात्याचे उपमंत्ीडॉ. बाळकृष्ट्ि केसकर यानंी केले. णजल्हाभर णफरून त्यानंी अनेक 
र्ावानंा भेटी णदल्या. वस्तुस्स्थतीच अभ्यास केला आणि प्रदेि कॉगे्रस कणमटीने सातारा णजल्ह्यातील 
भणूमर्त क्राणंतकारकाचं्या णवरोधात णदलेला अहवाल हा र्ैरसमजावंर आधाणरत होता हे स्पष्ट केले. त्यानंी 
तसा अहवाल पंणडत नेहरंूना सादर केला आणि त्याचें र्ैरसमजही दूर झाले. १९५० साली डॉ. केसकर 
यानंी सारं्ली णजल्ह्याला भेट णदली. वसंतदादानंी त्याचें णजल्ह्यात जोरदार स्वार्त केले.  

 
णब्रणटिािंी लढताना केलेला संघषग आणि स्वातंत्र्यानंतर घडिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या राजकीय, 

सामाणजक घडामोडींिी करावा लार्िारा संघषग यातून वसंतदादाचं्या व्यणक्तमत्त्वाला नव ेपैलू पडत होते. 
१९४९ नंतर मंुबई राज्यातील बारा णजल्ह्याचं्या प्रदेि काँगे्रसचे अध्यक् म्हिनू भाऊसाहेब णहरे याचं्याकडे 
जबाबदारी आलेला होती. काँगे्रस पक्ाच्या दृष्टीने तो काळ तसा संघषगमय आणि आव्हानात्मक असाच होता. 



 
 अनुक्रमणिका 

काँगे्रस पक्ातील केिवराव जेधे, िकंरराव मोरे याचं्यासारखी मंडळी काँगे्रस पक्ातून बाहेर पडली होती. ३ 
ऑर्स्ट १९४८ रोजी आळंदी येथे ितेकरी कामर्ार पक्ाची स्थापना झाली. क्राणंतकसह नाना पाटील, 
िकंरराव मोरे, माधवराव बार्ल, तुळिीदास जाधव, पंजाबराव देिमुख, दाजीबा देसाई, केिवराव जेधे 
यानंी त्यात पुढाकार घेतला होता. एस. एम. जोिी, ना. र्. र्ोरे यासंारख्या मातब्बरानंी समाजवादी पक्ात 
प्रविे केलेला होता. या पाश्वगभमूीवर काँगे्रस पक् संघटना र्णतमान करिे णजणकरीचे होते. त्या पणरस्स्थतीत 
यिवतंराव चव्हाि आणि भाऊसाहेब णहरे यानंी वसतंदादाचं्या साथीने पक्ाची ताकद वाढणवली. त्या 
णनणमताने दादाचंा राज्यातील कायगकत्यवांचिी असलेला संपकग  आणि त्याचं्यातील नेतृत्वरु्ि सववांचना णदसले. 
त्याच काळात १९५० मध्ये नाणिक येथे अणखल भारतीय काँगे्रसचे खुले अणधविेन आयोणजत करण्यात आले 
होते. या अणधविेनाचे स्वार्ताध्यक् भाऊसाहेब णहरे होते, तर अणधविेनाचे संघटनवसंतदादानंी केले होते. 
त्या अणधविेनाच्या णिस्तबि णनयोजनामुळे ते यिस्वी झाले. त्याचबरोबर काँगे्रसच्या श्ेष्ठींचे 
लक्आपोआपच वसतंदादाकंडे वधेले रे्ले. त्याच वषी सारं्ली हायस्कूलच्या मदैानावर वसंतदादानंी युवक 
काँगे्रसचे अणधविेन भरणवले. ते अणधविेनही उत्कृष्ट संयोजनामुळे यिस्वी झाले. त्या अणधविेनाच्या 
अध्यक्स्थानी भाऊसाहेब णहरे होते, तर यिवतंराव चव्हाि यानंी त्या अणधविेनात युवक काँगे्रसला णदिा 
णदली.  

 
अिा सवग उपक्रमाचं्या माध्यमातून वसंतदादा सतत आघाडीवर राहत असत. दणक्ि सातारा 

णजल्हा णवकास मंडळाचे अध्यक् म्हिनू स्वामी रामानंद भारती कायगरत होते. त्यानंी णजल्ह्याच्या णवकासाची 
णनणित णदिा ठरणवलेली होती. वसंतदादा आपली कल्पकता, लोकसंपकग  आणि णनष्ठेची िक्ती त्याच 
मार्ाला लावनू णवकासाला र्ती देत होते. त्याच कारिाने छोट्या-छोट्या उपक्रमातूंन मोठी कामे उभी 
राहण्याचा इणतहास घडत होता. णवकासासाठी णनधी लार्तो. केवळ सरकारी णनधीच्या आधारावर 
राणहल्यास णवकासावर मयादा येऊ िकतात,याची जाि दादानंा होती. जनतेतूनच णवकासासाठी णनधी उभा 
केल्यास सवग कामे र्तीने होऊ िकतात; हे त्यानंी कृतीने णसि केले. अल्पबचत हे त्याचेच उदाहरि 
म्हिाव ेलारे्ल. बचतीचे महत्त्व पटणवण्यासाठी लोकजार्रि होण्याची र्रज असल्याचा णवचार त्यातूनच 
पुढे आला. दादानंी नॅिनल स्मॉल सेस्व्हंग्जचे अणधविेन सारं्लीत भरणवले. या अणधविेनाला चारं्ला 
प्रणतसाद णमळाला. त्यात लोक सणक्रय सहभार्ी झाले. लोकानंा बचतीचे महत्त्व समजल्याने बचतीकडे 
लोकाचंा ओढा वाढला. त्याचाच चारं्ला पणरिाम म्हिनू दणक्ि सातारा णजल्ह्याला अल्पबचतीचे बक्ीस 
णमळाले. एकीकडे णनधीही वाढला आणि दुसरीकडे णवकासाच्या कामानंा र्तीही णमळाली. स्वामी रामानंद 
भारती, वसंतदादा, णव. स. पारे्, ब.ॅ जी. डी. पाटील या सववांचनी अल्पबचतीच्या चळवळीतून अनेक 
णवकासकामे होऊ िकतात हे राज्याला दाखवनू णदले. पुढे महात्मा र्ाधंी जयंतीच्या णनणमत्ताने राज्यात 
ग्रामसुधार सप्ताह सुरू करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. वसंतदादाचं्या नेतृत्वाने या कामातही 
इणतहास घडणवला. णजल्ह्यात हा सप्ताह १५ णदवसाचंा करण्यात आला आणि तो दोन मणहने चालला. 
आपल्या भार्ाच्या णवकासासाठी श्मदान हे आपले कतगव्य आहे, ही भावना र्ावार्ावातंील लोकामंध्ये 
णनमाि करण्यात दादा यिस्वीझाले. नेतृत्व करिाऱ्यामंध्ये धडाडी असेल, िुि हेतू असेल आणि प्रामाणिक 
कष्ट असतील तर लोक श्मदानाच्या कायात भक्कमपिे पाठीिी उभे राहतात, याचा अनुभव दादानंी 
आपल्या सुरुवातीच्या काळातच आपल्या पद्याळे र्ावातील कृष्ट्िा नदीकाठचा घाट बाधंताना घेतला होता. 
तोच अनुभव ग्रामसुधार सप्ताहाच्या णनणमत्ताने दादानंा पुन्हा आला. त्या काळात स्थाणनक मंडळ आणि 
सावगजणनक बाधंकाम खात्याची अनेक कामे बंद होती. केवळ मजुराअंभावी ती कामे थाबंलेली होती. या 
समस्येवर मात करण्यासाठी दादानंी ग्राम सुधार सप्ताहातील श्मदानाचा पुरेपूर वापर करून घेतला. सवग 
र्ाव े श्मदानात सामील झाली. पणरिामी णजल्हाभर अनेक कामानंा र्ती णमळाली. णजल्ह्यातील 
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र्ावार्ावानंी केलेल्या श्मदानाचे आर्णथक मूल्य जोखण्याची तत्परताही त्यानंी दाखणवली. त्या सप्ताहाच्या 
णनणमत्ताने झालेल्या श्मदानाचे मूल्य त्या वळेी होते १० लाख रूपये! 

 
जी योजना हाती लारे्ल त्यात जीव ओतून स्वतः काम करिे आणि आपल्यासोबत काम 

करिाऱ्यानंा त्याच पितीने काम करण्याची पे्ररिा देिे ही दादाचंी कायगपिती होती. त्याच कारिाने 
िासनाच्या धान्य लेव्ही योजनेतही उत्कृष्टकायग केल्याबद्दल णजल्ह्याला बक्ीस णमळाले. अिी णमळालेली 
रोख बणक्से आणि लोकाकंडून णमळणवलेल्या णनधीच्या आधारावर ग्रामीि भार्ातील णवद्यार्थयवांचसाठी दादानंी 
सारं्ली येथे वसणतर्ृह उभे केले. दादा स्वतः सातवीपयंतच णिकले; पि ग्रामीि भार्ातील णवद्यार्थयवांचना 
णिक्िासाठी कराव्या लार्िाऱ्या संघषगचा अनुभव त्यानंी स्वतः घेतला होता. प्राथणमक णिक्ि स्वतः च्याच 
घराच्या पडवीत िाळा भरवनू, चौथीनंतरचे णिक्िकनाळा आणि सारं्ली येथे पायी जाऊन त्यानंी घेतलेले 
होते. त्याच कारिाने णवद्याथी वसणतर्ृहाची र्रज त्यानंी जािली आणि ते उभेही केले. सारं्ली पणरसरात 
चाललेल्या या कामामुंळे सारं्लीचा राज्यभर दबदबा वाढत होता. राज्यातील अनेक णजल्ह्याचंी णिष्टमंडळे 
सारं्लीला भेट देऊन च्या कामाचंा अभ्यास करीत होती. आपल्या भार्ात त्या आधारावर काय करता येईल 
याचा णवचारही करीत होती. दादा मात् सतत नव्या कल्पनाचंा िोध घेत राहायचे. केवळ पारंपणरक 
पितीनेितेी करून ग्रामीि भार्ाचा णवकास होिार नाही, या वास्तवाची जािीव त्यानंा झाली होती. 
ग्रामीि भार्ात कृणषपूरक उद्योर् उभारिीच्या कामाला र्ती णदली पाणहजे असे त्यानंावाटे. ती र्ती द्यायची 
तर पुरेिी वीज असिे र्रजेचे होते. ती र्रज आणि ितेीच्या पाण्याची र्रज लक्ात घेऊनच पुढे कोयना 
धरि आणि णवदु्यत णनर्णमती प्रकल्पाचा णवचार कृतीत उतरला. केवळ णवकासाची ओढ असून जमिार नाही, 
तर त्याला पायाभतू सुणवधा आणि धरिासंारख्या प्रकल्पाचंी जोड द्यावी लारे्ल हेदेखील वसतंदादानंा 
पटले होते. कोयना प्रकल्प पणरषदेचे अध्यक् भाऊसाहेब णहरे. िकंरराव णकलोस्कर आणि अणभयंता 
मनोळीकर याचं्या अभ्यासातून आणि प्रयत्नातून कोयना धरि प्रकल्पाला णदिा णमळाली. हेळवाक या र्ावी 
भरणवण्यात आलेल्या पणरषदेत कोयना धरि बाधंण्याची णिफारस डेक्कन मनॅ्युफॅक्चरसग असोणसएिनच्या 
पाठपुराव्यामुळे णनयोजन मडंळाकडे करण्यात आली. भाऊसाहेब णहरे आणि िकंरराव णकलोस्कर याचं्या 
पाठपुराव्यामुळे कें द्र सरकारने कोयना धरिास मंजुरी णदली. दणक्ि महाराष्ट्रातील घराघरातं वीज 
पोहोचणवण्याची प्रणक्रया सुरू करिारा हा प्रकल्प साकारला.  

 
णवधायक राजकारिाची मुहूतगमेढ 

 
स्वातंत्र्यानंतर महात्मा र्ाधंीच्या हत्येनंतर णनमाि झालेल्या वरे्वरे्ळ्या भार्ातंील तिावाचा 

पणरिाम त्या-त्या भार्ातील णवकासावर आणि नेत्यावंरही झालेला होता. वसंतदादानंी मात् अिा घटनानंा 
ज्या-त्या वळेी सक्मपिे हाताळून णवधायक आणि दूरर्ामी णवकासाच्या कल्पनावंर भर णदलेला होता. 
१९५० मध्ये राज्यात इस्लामपूर दूध प्रकरि र्ाजले. त्या काळात देिात साखरेची कमालीची टंचाई होती. 
व्यापाऱ्यानंी साखरेचा साठा करून ठेवल्याने सामान्य मािसानंा साखर णमळिे कठीि बनले होते. 
ितेकरीही त्याच समस्येला तोंड देत होते. त्याच काळात इस्लामपुरात दूध व्यवसाय ितेकऱ्यासंाठी 
नफ्याचा ठरला पाणहजे हा उदे्दि घेऊन ॲड. एस. डी. पाटील यानंी दूध उत्पादक ितेकऱ्याचें आंदोलन 
उभे केले. दुधाचा व्यवसाय ितेकऱ्याला फायद्याचा ठरावा यासाठी सरकारने आवश्यक ती सवग मदत 
करावी, दुधाला योग्य भाव द्यावा, अिा प्रकारच्या मार्ण्या आंदोलकानंी केल्या,अखेर ते आंदोलन 
णचघळले आणि ‘दूध बंद’ चा णनिगय झाला. इस्लामपुरात बाहेरून दूध आििे बंद झाले. तब्बल तीन णदवस 
इस्लामपुरात दुधाचा थेंबही आंदोलक ितेकऱ्यानंी येऊ णदला नाही. दुधाअभावी लहान मुलाचें हाल झाले. 
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या पाश् वगभमूीवर एस. डी. पाटील याचं्याणवरोधात काँग्रस पक् कारवाई करण्याच्या तयारीला लार्ला. 
त्यासाठी भाऊसाहेब णहरे चौकिीसाठी इस्लामपुरात आले. वसतंदादानंीया प्रकरिात अत्यंत महत्त्वाची 
भणूमका बजावली. दूध उत्पादक ितेकऱ्याचें प्रश्न आणि त्या अनुषंर्ाने एस. डी. पाटील यानंी उचललेली 
पाऊल याचे समथगन केले. ितेकऱ्याचंी बाजू घेत त्यानंी भाऊसाहेब णहरेंपुढे सवग मुदे्द माडंले. त्या 
चौकिीनंतर ॲड. एस. डी. पाटील याचंी भणूमका योग्य होती हे काँगे्रस पक्ाने कबलू केले. भाऊसाहेब 
णहरे, स्वामी रामानंद भारती, यंिवतंराव चव्हाि,वसंतदादा, बुवासाहेब र्ोसावी, व्यंकटराव पवार यानंी 
एक पत्क काढून ॲड. एस. डी. पाटील हे णनदोष असल्याचा व ितेकऱ्याचंी चळवळ योग्य असल्याचा 
णनवाळा णदला आणि इस्लामपूर दूध प्रकरिावर पडदा पडला. पढुच्या काळात एस. डी. पाटील यानंा 
दणक्ि सातारा णजल्हा लोकल बोडाचे अध्यक्पदही णमळाले.  

 
१९५१ मध्ये सरकारने १९३९ चा माकेट ॲक्ट णमरज तालुक्यालाही लार्ू केला. त्यावर 

व्यापाऱ्याचं्या तीव्र प्रणतणक्रया उमटल्या. व्यापारी या कायद्याच्या णवरोधात लढायला सज्ज झाले. व्यापाऱ्यानंा 
णवश्वासात घेऊन त्याचें मतपणरवतगन करण्याची भणूमका वसंतदादानंी घेतली. ितेकऱ्याचं्या मालाला योग्य 
भाव णमळावा आणि व्यापाऱ्याचंीही सोय व्हावी अिी दादाचंी इच्छा होती. अनेक व्यापाऱ्यानंी सुरुवातीला 
णवरोध केला. काही व्यापारी अणलप्त राणहले, तर काहींनी दादासंोबत राहण्याचा णनिगय घेतला. पुढे सवगच 
व्यापारी दादासंोबत यायला तयार झाले. त्याच काळात दादाचं्या नेतृत्वाखाली माकेट कणमटीची स्थापना 
झाली. ते चेअरमन आणि आर. बी. आरवाडे व्हाईस चेअरमन अिा पितीने माकेट कणमटीची सुरुवात 
झाली. सुरुवातीला तीन हजार रुपयाचें कजग घेऊन काम सुरू झाले. पढेु माकेट कणमटीसाठी १०० एकर 
जार्ा णमळवनू सुसज्ज माकेट याडग उभारण्यात दादानंा यि आले. णवकासाची अिी कामे चालू असतानाच 
राष्ट्रपरुूषानंा अणभवादन करिाऱ्या आणि त्यातून लोकानंा पे्ररिा देिाऱ्या प्रकल्पाकंडेही त्याचें लक् होते. 
त्यातूनच सारं्लीच्या स्टेिन चौकात महात्मा र्ाधंीचा पुतळा उभारला रे्ला आणि त्याचे अनावरि 
स्वातंत्र्यसेनानी स. का. पाटील याचं्या हस्ते करण्यात आले.  

 
१९५२ साल उजाडले आणि स्वतंत् भारतातील पणहल्या सावगणत्क णनवडिुकाचंी धामधूम सुरू 

झाली. दणक्ि सातारा णजल्ह्यात लोकसभेची एक तर णवधानसभेच्या आठ जार्ा होत्या. वसंतदादानंी 
णजल्ह्यातील णनवडिकुीची यंत्िा अत्यंत णिस्तबि पितीने राबणवली. कायगकत्यवांचचा उत्साह आणि 
सहभार् राखत असतानाच णनवडिुकीणवषयी मतदाराचेंही प्रबोधन करण्यात आले. वसंतदादा स्वतः 
सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून ती णनवडिूक लढले. त्याचं्यासाठी डॉ. जी. ए. देिपाडें, रघुनाथकसह 
रजपूत, र्जानन हुद्दार, चारूभाई िहा, मेघजी नरसी िहा, दीपचंद िहा या त्याचं्या सहकाऱ्यानंी 
प्रचारयंत्िेची धुरा साभंाळली होती. त्या वळेी काँगे्रसचे ‘बैलजोडी’ हे णनवडिूक णचन्ह होते. हे णचन्ह 
मतदारापंयंत पोहोचणविे आणि मतदान कसे कराव ेयाणवषयी लोकणिक्ि देिे हीदेखील मोहीम दादाचं्या 
कायगकत्यवांचनी त्या वळेी राबणवली होती. णवडी कामर्ारामंध्ये दादाणंवषयी णविषे आस्था होती. 
मतदानाणवषयी माणहती व्हावी यासाठी कायगकत्यवांचनी मणहला णवडी कामर्ारासंाठी कार्दी मतपेट्या तयार 
करून मतदान कसे कराव ेयाचेही प्रात्यणक्क त्या वळेी दाखणवले होते. त्या पणहल्याच ऐणतहाणसक सावगणत्क 
णनवडिुकीत काँगे्रस पक्ाला लोकसभेच्या एका जारे्सह णजल्ह्यातील आठही णवधानसभा मतदारसंघातं 
णवजय णमळाला. सारं्ली मतदारसंघातून दादा स्वतः २७ हजार मतानंी णवजयी झाले. णमरज 
मतदारसंघातून कळंते्अक्का,तासर्ावमधून दत्ताजीराव सूयगविंी,कवठेमहाकंाळमधून बॅ. जी. डी. 
पाटील,वाळव्यातून ॲड. एस. डी. पाटील, णिराळ्यातून डॉ. सरोणजनी बाबर तर खानापूर राखीव 
मतदारसंघातून ॲड. तात्यासाहेब कभर्ारणदव े णवजयी झाले होते. खासदार म्हिून ॲड. व्यंकटराव पवार 
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णनवडून आले होते. णवधानसभेत णजल्ह्यातील दोन मणहलानंा प्रणतणनणधत्व देण्यात आले. बॅ. जी. डी. 
पाटील दादाचें स्वातंत्र्यलढ्यातील जवळचे णमत्. अनेक मोणहमामंध्ये जी. डी. दादाचं्या खादं्याला खादंा 
लावनू लढले. पुढे त्याचं्या उच्च णिक्िासाठी आर्णथक मदत णमळणवण्याचा दादानंी प्रयत्न केला. ‘बॅणरस्टर’ 
ही मानाची पदवी संपादन केल्यानंतर त्यानंी दादासंोबत राहून पुढील वाटचाल चालू ठेवली. दादाचें बधूं 
िामरावदादाही जी. डी. पाटील यानंा भाऊच मानत होते. त्याच कारिाने वसंतदादा व जी. डी. 
राहायलादेखील एकत् असायचे. पणहल्या सावगणत्क णनवडिुकीच्या माध्यमातून बॅ. पाटील यानंा 
णवधानसभेतजाण्याची सधंी णमळाली.  

 
पक्ाला णमळालेल्या घवघवीत यिानंतर दणक्ि सातारा णजल्ह्यात मंणत्मंडळात स्थान मात् णमळाले 

नाही. मंणत्मंडळात स्थान णमळाले नाही तरीही दादाचं्या कामाची र्ती मात् कमी झाली नाही. उलट 
णवधानसभेतील प्रविेाचा उपयोर् त्यानंी अभ्यासासाठी वरे्ळ्या पितीने केला. मंुबई राज्याचा अथगसंकल्प ते 
बारकाईने तपासत. णनधी देण्यात आपल्या णजल्ह्यावर अन्याय तर होत नाही ना, हे तपासून पाहायचे. 
णनवडिुकीनंतर दुदैवाने राज्यावर दुष्ट्काळाचे संकट ओढवले. या सकंटाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारने 
‘मंुबई राज्य दुष्ट्काळ सणमती’ ची स्थापना केली. त्या सणमतीचे डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ अध्यक् होते. 
दणक्ि सातारा णजल्ह्याचे त्या सणमतीचे प्रमुख म्हिून वसंतदादा यानंी काम पाणहले. दुष्ट्काळात लोकानंा 
आधार देतानाच दूरदृष्टीने कामाचंी आखिी करिे आणि त्यानुसार अंमलबजाविी करिे हे दादाचं्या 
कायगिलैीचे वैणिष्ट्ट्य दुष्ट्काळाच्या णनणमत्ताने सववांचनाच अनुभवायला णमळाले. दुष्ट्काळी कामे करताना 
लोकानंा रोजर्ार उपलब्ध तर व्हावाच; पि त्या कामातून भार्ासाठी कायमस्वरूपी छोटा-मोठा प्रकल्प 
उभा राहावा असा त्याचंा प्रयत्न असे. त्याच प्रयत्नातून कवठेमहाकंाळ तालुक्यात वज्रचौंडे धरिाचे काम 
दुष्ट्काळी कामातून उभे राणहले.  

 
दणक्ि महाराष्ट्राचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडणवण्यासाठी दादा सदैव प्रयत्निील असत. 

पाटबंधारे तज् ज्ञ, अणभयतें आणि त्या के्त्ातील अभ्यासक याचं्यािी चचा करून णनिगय घ्यायचे व पाठपुरावा 
करायचे. अिाच णिस्तबि पाठपुराव्याचे उदाहरि म्हिून त्यानंी १९५२ मध्ये पेठलोि या र्ावी भरणवलेल्या 
पािी पणरषदेचा उल्लखे करता येईल. पणरषदेसाठी एका आडवळिी आणि दुर्गम भार्ातील र्ावाची णनवड 
त्यानंी जािीवपूवगक केली. १०० वषवांचत पेठलोि या र्ावात िासकीय अणधकारी पोहोचलेले नव्हते. त्या 
र्ावात पोहोचण्यासाठी पणरषदेस उपस्स्थत राहण्याऱ्या कायगकत्यवांचना ५० णकलोणमटर एवढी पायपीट करावी 
लार्ली होती. याच पणरषदेत वारिा प्रकल्पाची रुपरेषा णनणित करण्यात आली. त्यामुळे िासनालाही या 
योजनेचे महत्त्व समजले.  

 
कोित्याही णवषयाच्या मुळािी पोहोचिे, त्या णवषयातील जािकारािंी संवादसाधिे व स्वतःचे ठाम 

मत णबनणविे आणि त्या मतावर ठाम राहिे हा वसंतदादाचंास्वभाव होता. प्रत्येक प्रश्नाला त्या 
स्वभावानुसारच ते हाताळायचे. पणिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला जोडिाऱ्या णमरज-लातूर 
रेल्वमेार्ाची व रेल्व ेप्रवासी समस्याचंी सोडविूक त्यानंी त्याच पितीने केली. ‘बािी लाईट रेल्व’े म्हिून 
प्रणसि असलेल्या या नॅरोरे्ज रेल्व े रुळाचें रंुदीकरि कराव े यासाठी त्यानंी णविषे प्रयत्न केले. रेल्व े
पणरषदेचे आयोजन करून कें द्र सरकारचे लक् त्या प्रश्नाकडे वधेण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला. रेल्व े
पणरषदेच्या उद घाटनाला त्यानंी तत्कालीन रेल्वमेंत्ी लालबहादू्दर िास्त्री यानंा बोलावले. प्रत्यक् अनुभवाने 
रेल्व ेप्रवािाचं्या समस्या िास्त्रींना समजाव्यात म्हिनू त्याचंा णमरज ते पंढरपूर असा रेल्व ेप्रवासही आयोणजत 
केला.  
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क्राणंतलढ्यात तावनू सुलाखून णनघालेल्या दादाचें व्यणक्तमत्त्व णदवसेंणदवस खुलत होते आणि 
त्याचं्या लोकणप्रयतेची व्याप्तीही वाढत होती. त्याच काळात भाणषक प्रातंरचनेची चळवळ देिात सुरू झाली. 
हैदराबाद येथील अणखल भारतीय काँगे्रसच्या अणधविेनानंतर प्रातं रचनेसंदभात फाजल अली आयोर्ाची 
णनयुक्ती करण्यात आली. भाणषक प्रातंरचनेवरून राज्यात वादळ णनमाि झाले. वसंतदादा व्यणक्तर्त 
पातळीवर भाणषक प्रातंरचनेचे समथगक होते; परंतु काँगे्रसचे णनष्ठावतं कायगकते म्हिून त्यानंा काँगे्रसच्या 
धोरिानुसारच कायगरत राहाव ेलार्त होते. राज्यात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने रान पेटणवण्यास सुरुवात 
केली. १० फेबु्रवारी १९५६ रोजी अमृतसर येथे अणखल भारतीय काँगे्रसचे अणधविेन झाले. या अणधविेनात 
संयुक्त महाराष्ट्रप्रश्नी अनुकूल णनिगय होईल आणि आपल्याला णदिा णमळेल, असे काँगे्रसच्या सवगच 
कायगकत्यवांचना वाटत होते; पि त्या अणधविेनात संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल चचा झाली, मात् णनिगय झाला 
नाही. या पाश्वगभमूीवर कायगकत्यवांचचा संभ्रम दूर करिे हे दादांपढेु आव्हान होते. आपली नक्की भणूमका काय 
आणि आपि पुढे काय करायचे आहे, याणवषयी कायगकत्यवांचना मार्गदिगन करिे आवश्यक बनले होते. 
त्याचसाठी अमृतसर अणधविेनाच्या पाश्वगभमूीवर दादानंी यिवतंराव चव्हाियाचें ‘अमृतसर काँगे्रसचा 
संदेि’ या णवषयावर व्याख्यान आयोणजत केले होते. संयुक्त महाराष्ट्र या मार्िीच्या पाठपुराव्यातील एक 
ट्पा म्हिनू णद्वभाणषक राज्याचा स्वीकार केल्याने यिवतंरावानंी स्पष्ट केले. त्यातून संयुक्त महाराष्ट्रप्रश्नी 
काँगे्रस कायगकत्यवांचची कुचबंिा बऱ्याच अंिीकमी झाली. राज्यातील काँगे्रस णवरोधातील वातावरि मात् 
णनवळू िकले नाही. दरम्यान, २ जून १९५६ रोजी मंुबईत काँगे्रसची बैठक झाली. या बठैकीला दादाही 
उपस्स्थत होते. त्याच णदविी चौपाटीवर पंणडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या जाहीर सभेचे आयोजन 
चौपाटीवर करण्यात आले होते. संयुक्तमहाराष्ट्र सणमतीने आक्रमक पणवत्ा घेतलेला होता. पंणडत नेहरंूची 
ती सभा उधळून लावण्याचा चंर् सणमतीच्या कायगकत्यवांचनी बाधंला होता. अपेके्प्रमािे सणमतीच्या सुमारे ५० 
हजार कायगकत्यवांचनी णनदिगने केली. संभेत र्ोंधळ घातला.  

 
२ जुलै १९५६ रोजी लोकसभेत संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल चचा झाली. त्याच णदविी अथगमंत्ी सी. डी. 

देिमुख यानंी आपल्या पदाचा राजीनामा णदला. देिमुख यानंी पणंडत नेहरंूवर कडवी टीका केली. त्यामुळे 
वातावरि अणधकच णचघळले. कें द्र सरकारने णद्वभाणषक राज्याला मान्यता णदली. णद्वभाणषक राज्याच्या 
नेतेपदी आपली णनवड व्हावी अिी मोरारजी देसाई याचंी तीव्र इच्छा होती; परंतु त्यानंा सववांचचाच णवरोध 
झाला. नेतेपदाच्या ियगतीत यिवतंराव चव्हाि आणि भाऊसाहेब णहरे होते. नाराज झालेल्या मोरारजींनी 
यिवतंरावानंा पाकठबा णदला. नेतेपदासाठी मतदान झाले. त्यात यिवतंरावानंा ३३३, तर णहरेंना १११ मते 
णमळाली. यिवतंराव मुख्यमतं्ी झाले. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी णद्वभाणषक राज्य अस्स्तत्वात आले. णद्वभाणषक 
राज्याचा स्वीकार केल्याने यिवतंरावाचं्या णवरोधात राज्यात संतापाची आणि नाराजीची लाट पसरली. 
राज्यभरातून त्याचंा णधक्कार आणि णनषेद होऊ लार्ला. अिा कसोटीच्या पणरस्स्थतीतही दादानंी सारं्ली 
नर्रपाणलका व णजल्हा लोकल बोडाच्यावतीने यिवतंरावाचंा मुख्यमंत्ी झाल्याबद्दल मानपत् बहाल करून 
सत्कारकरण्याचा णनिगय घेतला. १४ नोव्हेंबर १९५६ रोजी यिवतंरावानंा िानदार समारंभात मानपत् 
देण्यात आले. लोकाचंी नाराजी आणि संघषग करीत यिवतंरावाचंी मुख्यमंणत्पदाची वाटचाल सुरू झाली. 
त्याच वषी वसंतदादा ‘सायणटका’ या णवकाराने आजारी पडले. त्यानंा बॉम्बे हॉस्स्पटलमध्ये दाखल 
करण्यात आले. त्याचं्यावर मोठी िस्त्रणक्रया करण्यात आली. केवळ जबरदस्त इच्छािक्तीच्या बळावर दादा 
त्याही सकंटातून सहीसलामत सुटले.  

 
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा वाढलेला प्रभाव आणि त्यामुळे काँगे्रसच्या णवरोधातलोकाचंा असलेला 

असंतोष, या पाश्वगभमूीवर माचग १९५७ साली दुसरी सावगणत्क णनवडिूक झाली. या णनवडिुकीत काँगे्रसला 



 
 अनुक्रमणिका 

जनतेने जबरदस्त फटका णदला. सारं्ली णजल्ह्यातील आठ णवधानसभा मतदारसघंापंैकी केवळ दोनच 
णठकािी काँगे्रसला णवजय संपादन करता आला. सारं्लीमधून वसंतदादा २४ हजार मतानंी णवजयी झाले. 
णमरजमधून त्याचें णमत् बॅ. जी. डी. पाटील णवजयी झाले. णिराळा मतदारसंघातून राजारामबापू पाटील 
याचंा, तर कराड दणक्ि मतदारसंघातून स्वामी रामानंद भारती याचंा पराभव झाला. सारं्ली लोकसभा 
मतदारसंघात देखील णव. स. पारे् यानंा पराभतू व्हाव े लार्ले. काँगे्रसच्या बालेणकल्ल्यात झालेल्या या 
पडझडीमुळे काँगे्रस पक्श्ेष्ठी आणि राज्यातील काँगे्रसचे कायगकते अस्वस्थ बनले.  

 
िाणलनीताईचंी पणहली भेट 

 
एणप्रल १९५७ मध्ये िाणलनीताई पाटील आणि वसंतदादा याचंी पणहली भेट झाली. सारं्ली णजल्हा 

लोकल बोडग णनवडिकुीत वाळवा तालुक्यातील बोरर्ाव मतदारसंघातून काँगे्रसने िाणलनीताईंना 
उमेदवारी णदली होती. त्या अनुषंर्ाने इस्लामपूर येथे दादासाहेब मंत्ी याचं्या णनवासस्थानी आयोणजलेल्या 
बैठकीवळेी िाणलनीताईंनी वसंतदादानंा प्रत्यक् पणहल्यादंा पाणहले. त्या भेटीणवषयी त्याचं्याच िब्दातं 
सारं्ायचे तर, ‘त्या वळेी ते वयाच्या पन्नािीच्या आसपास होते. पोटाचा मोठा घेर सोडला तर त्याचंी प्रकृती 
दिकट णदसत होती. रंर् सावळा असला तरी चेहरा आकषगक व देखिा होता. मारे् कवचरलेले कुरळे केस, 
अिा थाटातला तो चेहरा सुप्रणसि अणभनेते अिोककुमार याचं्यासारखा णदसत होता!’ या पणहल्या 
भेटीनंतर कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजमधून बी. ए. ची परीक्ा देऊन आलेल्या िाणलनीताई त्या 
णनवडिुकीत णवजयी झाल्या आणि योर्ायोर्ाने बी. ए. परीके्चा णनकाल आणि णनवडिुकीचा णनकालही 
एकाच णदविी जाहीर झाला. नंतरच्या काळात काँगे्रसच्या णक्रयािील कायगकत्या व पदाणधकारी म्हिून 
त्याचंा दादािंी संपकग  व संवाद सुरू झाला.  

 
णनवडिुकीनंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अणधकच आक्रमक बनली. त्याच काळात ३० नोव्हेंबर 

१९५७ रोजी प्रतापर्डावरील छत्पती णिवाजी महाराजाचं्या पुतळ्याचे अनावरि पंतप्रधान पंणडत 
जवाहरलाल नेहरू याचं्या हस्ते करण्याचा णनिगयझाला. प्रदेि काँग्रसचे अध्यक् मालोजीराजे कनबाळकर 
यानंी पणंडत नेहरंूना णनमंणत्त केले. राज्यातील वातावरि णबघडलेले असल्याने पंडीत नेहरंूचा दौरा 
यिस्वी करिे हे खूप मोठे आव्हन काँगे्रसपढेु उभे राणहले. सणमतीचे कायगकते रस्त्यावर उतरून सयुंक्त 
महाराष्ट्राच्या मार्िीसाठी लढत होते. णनषेध आणि णनदिगने होिे अपेणक्त होते. अिा र्ंभीर पणरस्स्थतीत 
वसंतदादानंी पणंडत नेहरंूचा दौरा यिस्वी करण्याचे आव्हान स्वीकारले. कायगकत्यवांचची प्रचंड मोचेबाधंिी 
केली. ‘ज्या र्ावच्या बोरी त्याच र्ावच्या बाभळी' असे जाहीर करीत जिास तसे उत्तर देण्याचा आक्रमक 
पाणवत्ा घेतला. छत्पती णिवरायाचं्या प्रतापर्डावरील पुतळ्याचे अनावरि हा राज्याच्या णजव्हाळ्याचा 
णवषय होता. कायगक्रम कसा होिार आणि तेथे काय घडिार, याकडे राज्याचे लक् लार्ले होते. दादानंी 
मात् आपल्या संघटनकौिल्याने आणि कोटेकोर णनयोजनाने पणंडत नेहरंूच्या णवरोधातील णनदिगने िातंतेत 
पार पडतील याची काळजी घेतली. ज्या णठकािी र्ोंधळ होण्याच्या जार्ा होत्या, त्या णठकािी आपल्या 
कायगकत्यवांचची मोचेबाधंिी केली. दादानंी ७०० बलैर्ाड्या आणि १५० रकमधून कायगकते प्रतापर्डावरील 
कायगक्रमासाठी आिले होते. लोकाचंा णवश्वास आणि पाकठबा काय असतो हे दादानंी या कायगक्रमाच्या 
णनणमत्ताने श्ेष्ठींना दाखवनू णदले, त्यामुळे पक्ातील त्याचंा दबदबा आिखी वाढला.  

 
णद्वभाणषक राज्याच्या णवरोधातील मराठीजनाचंी तीव्र भावना कोिापासूनच लपून राणहलेली 

नव्हती. वसंतदादादेखील त्याच णवचाराचे होते. काँग्रसचे धोरि आणि राज्यातील जनतेची इच्छा या 
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संघषातून मार्ग काढण्याचा त्याचंा प्रयत्न चाललेला होता. लोकाचंी इच्छा कें द्रातील श्ेष्ठींपयंत पोहोचावी 
यासाठी ते यिवतंरावाकंडेही सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. कें द्र सरकार, राज्यातील यिवतंराव 
चव्हाि सरकार आणि मराठी जनतेची अस्स्मता याचंी कोंडी फोडण्याची सधंी दादानंा णमळाली. १३ 
ऑक्टोबर १९५९ रोजी अणखल भारतीय काँगे्रसच्या अध्यक्ा इणंदरा र्ाधंी यानंी सारं्ली णजल्ह्याला भेट 
णदली. त्याचंी इस्लामपूर येथे खूप मोठी सभा झाली. दादानंी त्याचें णजल्ह्यात अभतूपूवग स्वार्त केले. 
त्याचं्या याच भेटीचा फायदा घेऊन संयुक्त महाराष्ट्र आणि राज्यातील जनतेच्या भावना त्याचं्यापढेु 
माडंल्या. मराठी लोकभावनेच्या मार्ण्याचें णनवदेन त्यानंा णदले. महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय णमळवनूद्यावा व 
संयुक्त महाराष्ट्राचे समथगन करावे, अिी णवनंती त्यानंी इंणदरा र्ाधंीकडे केली. दादाचं्या या प्रयत्नाला यि 
आले. इणंदरा र्ाधंींनी अनुकूलता दिगणवली आणि त्यानुसार संयुक्त महाराष्ट्र णनर्णमतीच्या णदिनेे कें द्र 
सरकारची पावले पडतील अिी व्यवस्था केली.  

 
वसंतदादाचंा पाठपुरावा आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा रेटा यामुंळे कें द्राने महाराष्ट्राला 

अनुकूल असे धोरि स्वीकारण्याची तयारी सुरू केली. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेपूवी अणखल भारतीय 
काँगे्रसची पुण्यात बैठक झाली होती. त्या बठैकीचे सूत्धार केवळ आमदार असलेले दादा होते. अखेर १ मे 
१९६० रोजी सयुंक्त महाराष्ट्राची णनर्णमती झाली. मुख्यमंत्ी यिवतंराव आणि प्रदेिाध्यक् भाऊसाहेब णहरे 
याचं्या साथीने वसंतदादाचं्या प्रभाव आणि लोकणप्रयता वाढीस लार्ली. पणिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक 
णनिगय दादाचं्या सल्ल्यानेच होऊ लार्ला.  

 
ितेीचे अथगकारि 

 
वसंतदादानंी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे स्व्न आपल्या उरािी बाळर्लेले होते, त्या स्व्नाचंा कें द्रकबदू 

हा ग्रामीि भार्ातील सवगसामान्य मािूस हाच होता. ितेीत राबिाऱ्या ितेकऱ्याला वरे्ळ्या मार्ाने 
नेल्याणिवाय ितेी व्यवसायाचा णवकास होिार नाही. ितेीच्या णवकासासाठी पाण्याचे णनयोजन 
केल्याणिवाय णवकास साध्य होिार नाही आणि ितेकऱ्याचे अथगकारि सुधारल्याणिवाय ग्रामीि णवकास 
होिार नाही, या वास्तवाचे भान वसंतदादानंी सदैव ठेवले. ते भान जतन करताना सोबत काम करिाऱ्या 
प्रत्येक मािसावर पे्रम करीत त्याला णवश्वासात घेत कायासाठी पे्ररिा देण्याची हातोटी त्यानंी संपादन केली 
होती. केवळ कायदा करून ितेकऱ्याच्या पदरात हव े ते पडिार नाही. त्यासाठी ितेकऱ्याचाच सहभार् 
घेऊन त्यानंी प्रत्येक उपक्रम साकार करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्याच मोणहमेतील एक यिस्वी 
मोहीम म्हिून सारं्लीच्या माकेट कणमटीच्या वाटचालीकडे पाहता येईल. १९३९ चा माकेट ॲक्ट णमरज 
तालुक्याला लार्ू झाल्यानंतर दादानंी ितेकरी, व्यापारी,कायगकते आणि िासकीय यंत्िा याचें संघटन 
आणि णनयोजन एवढे जबरदस्त केले की, त्यामुळे केवळ राज्यापढेुच नाही तर देिापुढे माकेट कणमटीचा 
आदिग उभा राणहला. व्यवहारपितीतील कोिताही बदल सहज स्वीकारण्याची व्यापाऱ्याचंी मानणसकता 
नसते. त्याच मानणसकतेचा अनुभव दादानंा सारं्लीतील माकेट कणमटीच्या उभारिीवळेी आला.  

 
त्यावळेची बाजारपेठ ही सारं्लीतील वखार भार्ात होती. पारंपणरक पितीने व्यवहार चाललेला 

होता; त्यामुळे ितेकऱ्यानंा अपेणक्त फायदा णमळत नव्हता. उलट हवासूट, मातीसूट, र्ाडीसूट, वटाव, 
नमुना,धमादाय, पाजंरपोळ यासंारख्या प्रथामुंळे ितेकऱ्यानंा त्ासच होत होता. या पाश्वगभमूीवर ितेमालाला 
व्यवस्स्थत भाव णमळावा, व्यापारी, दलाल आणि ितेकऱ्यामंधील व्यवहार पारदिी पितीने व्हावते यासाठी 
व्यावसाणयक पितीने कायगरत राहिारी बाजार सणमती उभी राणहली पाणहजे, या भावनेतून दादानंी माकेट 
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कणमटी स्थापनेचा णनिगय घेतला. सारं्लीत तिा प्रकारचा प्रयत्न संस्थान राजवटीत राजे पटवधगन यांनी 
करून पाणहला होता. व्यापाऱ्याचें सहकायग आणि सहभार् न णमळाल्यामुळे त्यानंा त्यात यि आले नाही. 
दादानंी हा उपक्रम घेतल्यानंतरही व्यापाऱ्यामंधून तिाच प्रकारची प्रणतणक्रया उपटली. वखार भार्ात 
माकेट असताना नव े माकेट किाला? असा सवाल व्यापारी करायचे. दादाचंी दृष्टी मात् भणवष्ट्याचा वधे 
घेिारी होती. ितेकऱ्याचं्या जीवनात संपन्नता आिण्याबरोबरच व्यापाऱ्याचं्याही कक्ा रंुदाविार असल्याची 
खात्ी त्यानंा होती. व्यापाऱ्यानंी समजूत काढण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला.  

 
अखेर १५ जानेवारी १९५१ रोजी णजल्हाणधकारी एस. ई. सुखटिकर याचं्या अध्यक्तेखाली बाजार 

सणमतीच्या स्थापनेसाठी णविषे बैठक झाली. णजल्हाणधकाऱ्यानंी १५ सभासदाचंी सणमती तयार केली. 
वसंतदादा याचंी चेअरमनपदी, तर आरवाडे याचंी व्हाईस चेअरमनपदी णनवड करण्यात आली. खऱ्या 
अथाने बाजार सणमती स्थापनेच्या प्रणक्रयेला सुरुवात झाली. बाजार सणमतीसाठी स्थाणनक बँककडे ३ हजार 
रुपये कजग घेण्यात आले. वखार भार्ात कायालयही सुरू केले. बाजार सणमती व्यवस्थेणवषयी ितेकऱ्यानंा 
माणहती नव्हती. त्यासाठी बाजार सणमती कायद्याणवषयी जनजार्रि मोहीम हाती घेण्यात आली. वखार 
भार्ातील बाजार सणमतीच्या कायालयाचा उदे्दि मात् सफल होईना. त्याच कारिाने दादानंी बाजार 
सणमतीसाठी जारे्चा िोध घेण्यास सुरुवात केली. िहरातील पूवेस एका जारे्ची णनवडही केली. ती१०१ 
एकर जार्ा होती. णजल्हाणधकाऱ्यानंा णवनंती करून ती जार्ा संपाणदत करण्याची प्रणक्रया सुरू झाली. 
बाजार सणमतीने णवनंती केलेल्या जारे्पकैी ६२ एकर ८ रंु्ठे एवढ्या जणमनीच्या ताबा णमळाला. त्या वळेी 
राज्याचे सहकारी संस्थाचें णनबंधक म्हिून पी. जे. णचन्मुळरंु्द हे अणधकारी कायगरत होते. सारं्ली बाजार 
सणमतीच्या उभारिी प्रणक्रयेत त्यानंी दादानंा वळेोवळेी मदत केली. त्याच कारिाने बाजारसणमतीच्या 
कायालय इमारत कोनणिला समारंभासाठी दादानंी त्यानंा मानाने णनमणंत्त केले होते. ११ ऑर्स्ट १९५३ 
रोजी इमारतीचा कोनणिला समारंभ राजे कचतामिराव पटवधगन आणि णचन्मुळरंु्द याचं्या उपस्स्थतीत पार 
पडला. पुढे मार्िी करण्यात आलेली उवगणरत जार्ाही णमळाली. १०१ एकर जणमनीत अत्यतं णनयोजनबि 
पितीने दादानंी ्लॉट्स पाडले. त्याला िासनाकडून मंजुरीही णमळणवली. एकूि ४६४ ्लॉट्सपैकी २५२ 
्लॉट्स खरेदीदार व कणमिन एजंटस ना लॉट्स पितीने णवतणरत करण्यात आले. त्यापंैकी २४१ ्लॉट्सना 
१२५१ रूपये खरेदी ककमत लावनू दरसाल ८० रुपये भाडेदर लावण्यात आला. अनेक व्यापाऱ्यानंी नंतर 
दादाचं्या सल्ल्याने बाजार सणमतीत ्लॉटस घेतले. बाजार सणमतीचे कायालय व्यावसाणयक पितीने 
चालणवण्यासाठी प्रणिणक्त कमगचाऱ्याचंी आवश्यकता असते. ते प्रणिक्ि घेण्यासाठी दादानंी बाजार 
सणमतीचे कमगचारी प्रणिक्िासाठी पुण्याला पाठणवले. २३ माचग १९५५ रोजी नवीन माकेट याडात प्रत्यक् 
व्यवहार सुरू झाला. प्रत्येक व्यवहाराची बाजार सणमतीकडे नोंद होत असल्याने सवगच व्यवहार पारदिी 
होऊ लार्ले. ितेकऱ्यानंा भदंुड बसिाऱ्या अनेक प्रथा मोडकळीत णनघाल्याने ितेकऱ्याचा मालणवक्रीसाठी 
होिारा खचग कमी झाला होता. बदललेल्या व्यवस्थेमुळे ितेकऱ्याचंी एका र्ाडीमारे् १० ते १५ टके्क खचाची 
बचत होऊ लार्ली. व्यवहारात णनमाि होिाऱ्या वादाचंी सामंजस्याने सोडविूक व्हावी, व्यापारी, दलाल 
व ितेकरी याचं्यात सौहादगपूिग संबधं राहावते यासाठी दादानंी णनमाि होिाऱ्या संघषातून मार्ग 
काढण्यासाठी ‘वाधंा कणमटी’ ची देखील व्यवस्था केली होती. ितेकऱ्याचं्या मालाचे वजन परवानाघारक 
मापाड्याकंडूनच करण्याचा णनयम अमलात आिण्यातआला. एकूि सवगच आघाड्यावंर नव्या माकेट 
याडाचा प्रयोर् यिस्वी झाला. सारं्लीचा हळद वायदे बाजार हा तर महाराष्ट्राच्या प्रणतष्ठेचा आणि 
देिातील व्यापारके्त्ाचा औत्सुक्याचाणवषय! त्या काळात सुमारे १५० व्यापारी हळदीच्या व्यवहारात 
कायगरत होते. दरवषी दीड ते पाविेदोन कोटीची उलाढाल हळदीच्या वायदेबाजारात व्हायची. १० मे 
१९५५ रोजी भारत सरकारच्या फॉरवडग कणमिनने सारं्ली बाजार सणमतीला भेट णदली. हळद 
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वायदेबाजाराची पाहिी केली. दादानंी व्यापाऱ्याचं्या मदतीने त्या कणमिनसमोर व्यापाऱ्याचं्या अडचिी 
प्रभावीपिे माडंल्या. त्याचाच पणरिाम म्हिून त्या वळेी भारतात फक्त सारं्लीच्या स्पायसेस अँड ऑईल 
सीड्स एक्सेज् णल. या ससं्थेस वायदे बाजारास परवानर्ी णमळाली. दादानंी त्या वळेी दाखणवलेल्या 
दूरदृष्टीची साक् आज णमळते. २०१०-२०११ या आर्णथक वषात सारं्ली हळद वायदेबाजाराची वार्णषक 
उलाढाल सुमारे ६०० कोटी रुपयावंर जाऊन पोहोचलेली आहे.  

 
एखादा प्रकल्प हाती घेतला की, त्याच्या णवस्तारासाठी सातत्याने पाठपुरावा करिे ही दादाचंी 

खाणसयत! १९५५-५६ साली बाजार सणमतीवर आयकर आकारण्यात आला होता. आयकर हा बाजार 
सणमत्यानंा आणि पयायाने ितेकरी व व्यापाऱ्यानंा जाचक ठरिार हे उघड होते. त्यामुळे दादानंी 
राज्यातील बाजार सणमत्याचें णिष्टमंडळ घेऊन मंुबई सरकार आणि कें द्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. 
दादाचं्या पाठपुराव्याच्या रेट्यामुंळे सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून बाजार सणमत्यानंा आयकरातून सूट 
णदली. सारं्ली बाजार सणमतीची प्रर्ती आणि वाटचाल पाहण्यासाठी राज्यभरातून अनेक लोक येत होते. 
देिभरातही सारं्ली बाजार सणमतीच्या आदिग कारभाराची चचा होऊ लार्ली. त्याच काळात सयुंक्त 
राष्ट्रसंघाचे अन्न व ितेी सल्लार्ार बॅ. जे. सी. अबॅट यानंी ८फेबु्रवारी १९६८ रोजी सारं्ली बाजार सणमतीला 
भेट णदली. माकेट याडाची पाहिी केली. तेथील व्यवहार पिती व बाजार सणमतीचे व्यवस्थापन याचंा 
अभ्यास केला. बॅ. अबटॅ प्रभाणवत झाले. त्यानंी वसतंदादा आणि सारं्लीच्या बाजार सणमतीचा र्ौरव केला. 
३ हजार रुपयाचें कजग घेऊन सुरू झालेली सारं्ली बाजार सणमती १९७६ साली ३० कोटी रुपयाचं्या वार्णषक 
उलाढालीवर पोहोचली आणि आजचा णवचार केला तर २०१०-२०११ या आर्णथक वषात बाजार सणमतीची 
उलाढाल १२५० कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. दादा णवधायक काम उभे करायचे आणि त्या कामाला 
योग्य आकार णमळाला की ते काम आपल्या णवश्वासू सहकाऱ्याचं्या हातीसोपवनू स्वतः मुक्त व्हायचे. बाजार 
सणमतीच्या बाबतीतही दादानंी तेच केले. ३० मे १९६२ रोजी दादा चेअरमनपदातून मुक्त झाले आणि ती 
जबाबदारी त्यानंी आकाराम पाटील याचं्याकडे सोपणवली.  

 
बाजार सणमतीत णमळालेल्या यिामुळे वसंतदादाचंी लोकणप्रयता आणि दबदबा वाढलेला होता. 

आता ग्रामीि अथगकारि सुधारण्यासाठी काहीतरी केले पाणहजे, या णवचारात दादा होते. त्याच णवचारातून 
णवभार्ीय खरेदी-णवक्री संघाचंी कल्पना पुढे आली. णजल्हा आणि तालुका खरेदी-णवक्री संघ असताना 
णवभार्ीय संघाचंी आवश्यकता काय? असा प्रश्न उपस्स्थत झाला. सहकार कायद्यातही णवभार्ीय खरेदी-
णवक्री संघाची तरतूद नव्हती. दादानंा मात् णवभार्ीय संघ सुरू झाले पाणहजेत,असे वाटत होते. 
र्ावार्ावातंील लोकाचंा थेट सहभार् णवभार्ीय संघामुंळे राहील असे दादाचें र्णित होते. त्याच कारिाने 
णकतीही अडचिी आल्या तरी हा णवषय मार्ी लावायचाच, असा णनधार त्यानंी केला होता. णवभार्ीय 
संघाची कायद्यातच तरतूद नसल्याने त्याची नोंदिी आणि परवानर्ी हाही णवषय नव्हता. दादानंी त्यातूनही 
मार्ग काढला. िासनदरबारी आपली भणूमका प्रभावीपिे माडूंन प्रायोणर्क तत्त्वावर णवभार्ीय संघानंा 
मान्यता द्यावी अिी मार्िी केली. ती मान्य झाली. त्यानुसार णमरज तालुका पणिम णवभार् सहकारी 
खरेदी-णवक्री संघास १९६२ मध्ये तात्पुरती परवानर्ी णमळाली. या संघाच्या कायगके्त्ात णमरज 
तालुक्यातील १९ र्ावाचंा समाविे होता. ९ एणप्रल १९६२ रोजी या णवभार्ीय संघाच्या पणहल्या सभेस केवळ 
१३० ितेकरी उपस्स्थत होते. आ्पासाहेब णबरनाळे याचं्याकडे मुख्य प्रवतगक व अध्यक्पदाची जबाबदारी 
देण्यात आली. ितेकऱ्यानंा लार्िाऱ्या सवग वस्तू णवभार्ीय संघाच्या माध्यमातून णदल्या जाऊ लार्ल्या. या 
संघानंा णजल्हा मध्यवती बँकेच्या सहकायामुळे आणि खरेदीतील कलककर् पितीमुळे बळ णमळाले. 
अल्पावधीत हा संघ लोकणप्रय झाला. संघाने दोन कापड दुकाने,एक भाडं्याचे दुकान आणि माकेट याडात 
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स्वतःच्या मालकीचा र्ाळा असा आपला णवस्तार वाढणवला. ग्रामीि पतधोरिाला काळानुरूप व र्रजेनुसार 
णदिा देिे हा वसंतदादाचं्या णवभार्ीय खरेदी-णवक्री संघाच्या णनर्णमतीमारे् मुख्य उदे्दि होता आणि तो सफल 
झाला.  

 
स्वामी रामानंद भारती, यिवतंराव चव्हाि, णव. स. पारे् याचं्या साथीने आणि बॅ. जी. डी. पाटील 

याचं्यासारख्या मातब्बर सहकाऱ्यानंा सोबत घेऊन वसतंदादाचंी ग्रामणवकास आणि सहकार के्त्ातंील 
वाटचाल सुरू होती. राज्यात घडिाऱ्या प्रत्येक चारं्ल्या घडामोडींचा णजज्ञासू वृत्तीने दादा अभ्यास करीत 
होते. पद्यश्ी णवठ्ठलराव णवखे-पाटील यानंी अहमदनर्र णजल्ह्यात कोरडवाहू ितेकऱ्यासंाठी उभी केलेली 
चळवळ आणि त्यातून उभा राणहलेला प्रवरानर्रचा आणिया खंडातील पणहला सहकारी साखर कारखाना 
याचंा प्रभाव दादाचं्या व्यणक्तमत्त्वावर पडलेला होता. वैकंुठभाई मेहता, डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ, आर. जी. 
सरयया याचं्या णवचाराने दादा प्रभाणवत झाले होते.  

 
सहकार चळवळ 

 
१९५२ मध्ये कें द्र सरकारने उठणवलेल्या साखरेवरील णनयंत्िामुळे साखरेची मार्िी वाढली आणि 

साखरेच्या वाढीव उत्पादनाची र्रज देिाला भासू लार्ली. त्या काळात साखरेची आयात करण्याणिवाय 
दुसरा कोिताही पयाय राणहलेला नव्हता. या पणरस्स्थतीचा आढावा घेऊन डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंी 
पंतप्रधान पंणडत जवाहरलाल नेहरू यानंा सहकारी साखर कारखानदारीचे महत्त्व पटवनू णदले. त्याच 
कारिाने पंणडत नेहरंूनी भारतात २३ नव्या कारखान्यानंा परवानर्ी देण्याचा णनिगय घेतला. त्यात मंुबई 
राज्यातील १२ नव्या कारखान्याचंा समाविे होता. त्या णनिगयामुळे कोल्हापूर णजल्ह्यात णबद्री, पंचर्ंर्ा 
आणि वारिा सहकारी साखर कारखाना या तीन,तर सातारा णजल्ह्यात कृष्ट्िा सहकारी साखर 
कारखान्याला परवानर्ी णमळाली. दोन्ही णजल्ह्यातं भार् भाडंवल जमा करण्याच्या मोणहमा सुरू झाल्या. 
ितेकऱ्यानंी कारखान्याचे िअेसग घ्यावते, यासाठी साखर कारखान्याचें प्रवतगक कामाला लार्ले. 
ितेकऱ्यानंा सहकारी साखर कारखानदारीचे महत्त्व पटवनू सारं्ू लार्ले. या सवग हालचालींचा अपेणक्त 
पणरिाम वसंतदादावंर झाला. सारं्ली णजल्ह्यात साखर कारखाना उभा केला पाणहजे, या भावनेने उचल 
खाल्ली. सारं्ली णजल्ह्यात कृष्ट्िा,वारिा आणि येराळा या नद्या असूनही णजल्हा कोरडवाहूच होता. उसाचे 
के्त्ही नाममात् असेच होते. ऊस नसताना साखर कारखाना सुरू करिे हे अव्यवहारी ठरिार होते. 
णजल्ह्यातील म्हैसाळ भार्ात थोडे उसाचे के्त् होते. त्या पणरसरात णपकणवला जािारा ऊस उर्ारिुर्र 
फॅक्टरीला पाठणवला जायचा. णभलवडी भार्ातही उसाचे के्त् होते; पि णतथल्या ऊस उत्पादकानंी 
रु्ळाच्या उत्पादनावर भर णदलेला होता. अिा पणरस्स्थतीत ऊस नसलेल्या के्त्ात साखर कारखान्याला 
परवानर्ी णमळिे केवळ अिक्य होते; परंतु दादानंी आपल्या धडाडीने ते िक्य करून दाखणवले. साखर 
कारखाना उभारिीचा आपला मनोदय यिवतंराव चव्हाि आणि धनंजयराव र्ाडर्ीळ याचं्याजवळ व्यक्त 
केला. कारखाना इमारतीचे बाधंकाम होईपयंत पुरेसा ऊस उपलब्ध करण्याची हमी देताना ऊसके्त् 
णवकासाचे णनयोजनही त्यानंी त्याचं्यापुढे ठेवले. दादानंी णदलेल्या हमी आणि णवश्वासामुळे मंुबई सरकारने 
सारं्ली णजल्ह्यात णनयोणजत सहकारी साखर कारखान्यास पाच लाख रुपये भार् भाडंवल जमा करण्यास 
परवानर्ी णदली. दादानंीही आपल्या सवग सहकाऱ्याचं्या मदतीने साखर कारखान्याचे स्व्न साकार 
करण्यासाठी मोचेबाधंिीस सुरुवात केली.  
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३१ मे १९५६ रोजी णजल्हा णवकास मंडळाचे अध्यक् स्वामी रामानंद भारतींच्या अध्यक्तेखाली 
प्रर्णतिील ितेकऱ्याचंी बैठक आयोणजत करण्यात आली. त्या बठैकीत णनयोणजत साखर कारखान्याच्या 
वाटचालीची णदिा ठरणवली. कारखान्याचे मुख्य प्रवतगक म्हिून बॅ. जी. डी. पाटील याचंी णनवड करण्यात 
आली. भार् भाडंवल जमा करिे हे खूप मोठे आव्हान होते. वसंतदादानंा या कामी बॅ. जी. डी. पाटील, 
आबासाहेब किदे, राजारामबापू पाटील, आबासाहेब कुलकिी, धुळा्पा नवले, रामभाऊ आरवाडे, 
िकंरराव किदे यानंी जबरदस्त साथ णदली. र्ावोर्ोवी णफरून त्यानंी ितेकऱ्यानंा साखर कारखान्याची 
आपल्या भार्ाची र्रज पटवनू देण्याचा प्रयत्न केला. अकंलखोपचे दत्ताजीराव सूयगविंी यानंी 
कारखान्याचा पणहला िअेर घेण्याचा मान णमळणवला. पूवी पािी योजना आणि त्यासाठी घेतलेल्या कजाचा 
ितेकऱ्यानंा कटू अनुभव होता; त्यामुळे सुरुवातीला भार् भाडंवल जमा करण्यात अडचिी आल्या. सारं्ली 
बाजार सणमतीच्या यिामुळे वसंतदादावंर असलेला ितेकऱ्यानंा णवश्वास अणधक दृढ झाला होता. 
वसंतदादाचं्या िब्दावंर णवश्वास ठेवनू ितेकऱ्यानंी कारखान्याचे िअेसग घेतले. णजल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकचीही कारखान्याच्या भार् भाडंवल उभारिीस मदत झाली. िअेसग खरेदीसाठी ितेकऱ्यानंा कजग देिे हे 
णजल्हा बँकेने केलेले बकँकर् के्त्ातील खूप मोठे धाडस मानले रे्ले.  

 
केवळ एक मणहन्यात तीन लाखाचें भार् भाडंवल जमा करण्यात यि णमळाले. नंतर उवगणरत दोन 

लाखही जमा झाले. पाच लाख रुपये भार् भाडंवल जमा झाल्यानंतर कारखान्याच्या नोंदिीचा प्रस्ताव 
सहकार खात्याच्या पुिे कायगलयाकडे पाठणवण्यात आला. कारखान्याची नोंदिी झाली. मंुबई सरकारने या 
कारखान्याची कें द्र सरकारकडे णिफारस केली. कें द्र सरकारने त्या णिफारिीनुसार सारं्लीच्या एक हजार 
टन र्ाळप क्मतेच्या साखर कारखान्यास मंजुरी णदली.  

 
कें द्र आणि राज्य सरकारची मंजुरी णमळाली तरी कारखान्यापंुढील अडथळे मात् दूर झालेले 

नव्हते. मंुबई सरकारचे पिेु णवभार्ीय सहकारी संस्था णनबधंक पी. डी. कसबेकर यानंी नवी अट 
कारखान्यानंा कळणवली. त्या अटीनुसार १० लाखाचें भार् भाडंवल णमळणवण्यासाठी १० लाखाचेंच िअेसग 
जमा करिे बंधनकारक होते. त्या अटीमुळे भार् भाडंवल र्ोळा करण्यासाठी वसंतदादानंी पुन्हा धावपळ 
सुरू केली. त्यात त्यानंा यिही चारं्ले णमळाले. सप्टेंबर १९५६ अखेर णनयोणजत कारखान्याच्या णजल्हा 
मध्यवती बँकेच्या खात्यावर १३ लाख ९८ हजार ९२६ रुपये एवढे भार् भाडंवल जमा झाले होते. एणप्रल 
१९५७ रोजी मंुबई सरकारने १० लाख रुपयाचें भार् भाडंवल कारखान्याच्या खात्यावर जमा केले. राज्य 
सरकारचे भार् भाडंवल आणि ितेकऱ्याचें भार् भाडंवल हे महत्त्वपूिग ट्पे पूिग झाले. सहकार खात्याचे 
णनबधंक पी. डी. कसबकेर यानंी आर्णथक उभारिीसाठी वसतंदादानंा वळेोवळेो मार्ग दाखणवले होते. 
त्याचं्याच सल्ल्यानुसार कारखान्याचे इंडस्रीयल फायनान्स कॉपोरेिनकडे कारखाना उभारिीसाठी ५५ 
लाख रुपयाचं्या कजासाठी अजग केला.  

 
कारखाना उभारिीची तयारी जोरदार सुरू अतसानाच कारखान्याचे मुख्य प्रवतगक बँ. जी . डी. 

पाटील मंुबई सरकारमध्ये मतं्ी झाले आणि त्यांनी १ एणप्रल १९५७ रोजी कारखान्याचे चेअरमनपद सोडले. 
३० जुलै १९५७ पासून दादानंी कारखान्याच्या चेअरमनपदाची धुरा साभंाळली. भार् भाडंवल, इतर 
िासकीय ताणंत्क प्रणक्रया आणि कारखाना उभारिी कजासाठी पाठपुरावाया बाबी मार्ी लार्ल्या होत्या. 
आता कारखानास्थळाचा णवषय ऐरिीवर आला होता. स्वामी रामानंद भारती यानंा कारखाना तासर्ाव 
पणरसरात व्हावा असे वाटत होते. आबासाहेब किदे यानंी पूवी म्हैसाळ पणरसरात कारखाना उभा करण्याचा 
प्रयत्न केलेला होता. त्यामुळे त्यानंा कारखानाम्हैसाळ पणरसरात व्हावा असे वाटत होते; तर बॅ. जी. डी. 
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पाटील यानंा कारखाना सारं्लीतच व्हावा असे वाटत होते. सवगच भार्ातं कारखान्याच्या णनयोणजत जारे्चा 
िोध घेण्यात आला. अखेर सववांचनुमते सारं्लीच्या माळावर कारखान्यासाठी जार्ा घेण्याचा णनिगय झाला. 
त्यासाठी जमीनमालकािी वाटाघाटी करून ९० एकर जमीन ८५ हजार रुपयानंा खरेदी करण्यात आली. 
कारखान्याच्या जारे्चा प्रश्न मार्ी लार्ल्याने इमारत उभारिी आणि यंत्सामग्रीचे णनयोजन दादानंी 
युिपातळीवर केले. कारखान्यासाठी बी. एम. ए. या जमगन कंपनीकडूनयंत्सामग्री खरेदी करायची होती. 
त्यासाठी कारखान्याकडे आयातीचा परवाना मात् नव्हता. आयातीच्या परवानर्ीसाठी अजग करिे आणि 
इतर बाबींसाठी वळे जािार होता. सुदैवाने एका सरकारी कारखान्यासाठी यंत्सामग्री आयातीचा परवाना 
मंजूर झाला होता. तो कारखाना भार् भाडंवल जमा करू िकत नव्हता. पयायाने यंत्सामग्रीही खरेदी करू 
िकत नव्हता. तोच परवाना आपल्या यंत्सामग्री आयातीसाठी णमळणवण्याचा णनिगय घेण्यात आला. दादानंी 
सरकारदरबारी पाठपुरावा करून तो परवाना आपल्या कारखान्यासाठी णमळणवला आणि यंत्सामग्री 
आयातीचा मार्ग मोकळा झाला. जमगनीच्या बी. एम. ए. कंपनीला यतं्सामग्रीची ऑडगर देण्यात आली. 
एस्कॉटग कंपनीची देिी यंत्सामग्री पुरवठा करण्याबद्दलही करार झाला. त्याच काळात आंतरराष्ट्रीय 
बाजारपेठेत पोलादाचे भाव वाढल्याने यतं्सामग्रीला थोडी जास्त ककमत द्यावी लार्ली.  

 
६ ऑर्स्ट १९५७ रोजी इंडस्रीयल फायनान्स कॉपोरेिनने ५५ लाखाचें कजग कारखान्याला मंजूर 

केल्याचे कळणवले. त्यापंैकी ४० लाखाचंा धनादेि मंुबईच्या कायालयातून नेण्याची सूचनाही केली. 
आपल्या इतर कामासंाठी मंुबईला रे्ल्यानंतर तो धनादेि घ्यावा, या भावनेतून वसंतदादानंा मंुबईला 
जाण्यास चार णदवस उिीर झाला. कॉपोरेिनने मात् त्या चार णदवसाचें कजावरील २६०० रुपये व्याज 
आकारले. मोठी कजग आणि त्या संदभात पाळावी लार्िारी आर्णथक णिस्त याणंवषयीचा नवा धडा दादानंा 
त्या व्याजाने णिकणवला. जो त्यानंा भणवष्ट्यातील अनेक मोठे प्रकल्प उभे करताना कामी आला.  

 
नव्या सहकारी साखर कारखानदारीसंदभात कें द्र सरकारचे अनुकूल धोरि राणहल्याने नव े

कारखाने उभे राहताना त्यानंा योग्य मार्गदिगनाची र्रज असते. ताणंत्क,आर्णथक आणि काळाबरोबर 
धाविारे मार्गदिगन करिारी यंत्िा असिे आवश्यक आहे, हे लक्ात घेऊन दादानंी सहकारी साखर 
कारखान्यानंा एकत् आिून मंुबई राज्य सहकारी साखर संघाची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. संघ 
स्थापन झाला. संघाचे पणहले अध्यक् म्हिून डॉ. धनंजयराव र्ाडर्ीळ यानंा णनवडण्यात आले. या संघाचा 
नव्या साखर कारखान्यानंा उभारिीच्या काळात आणि नंतरही खूप फायदा झाला.  

 
कारखान्याचा उभारिी काळ हा स्वतः दादा आणि त्याचं्यासोबत काम करिाऱ्यासंाठी एक 

मंतरलेला असाच काळ होता. स्व्नपूतीसाठी प्रत्येकजि झपाटलेला होता. कामाची सुरुवात झाली तेव्हा 
बोटावंर मोजण्याएवढाच कमगचारी वर्ग होता. एक णसस्व्हल इंणजणनअर, दोन पयगवके्क, दोन णमस्त्री, दोन 
णिफ् टकेणमस्ट, सहा कारकून, चार णफल्ड वकग सग, तीन णिपाई, दोन वॉचमन आणि कायालयीन अधीक्क, 
केणमस्ट, चीफ अकौटंट, चीफ मकेॅणनकल इंणजणनअर असा संघ कारखान्याच्या प्राथणमक उभारिी 
कामासाठी दादासंोबत काम करीत होता. तो संघ णनवडतानाही दादानंी णविषे काळजी घेतली होती. काम 
करिारा मािूस प्राधान्याने स्थाणनक तर असावाच; पि त्याला त्या के्त्ातील अनुभव असावा, असा णनकष 
त्यानंी णनणित केलेला होता. त्याच कारिाने प्रत्येक काम जीव ओतून केले जात होते. णदरंर्ाई आणि 
वळेेच्या अपव्ययाला कुठेही जार्ा नव्हती. कारखान्याची यतं्सामग्री इमारत, कायालय आणि इतर 
आवश्यक वास्तंूचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आराखड्याप्रमािे कोिच्या वस्तू लार्िार आणि 
त्याचंी व्यवस्था किी करायची याचे णनयोजन करण्यात आले. बाधंकामासाठी चुना आवश्यक होता. 



 
 अनुक्रमणिका 

त्यासाठी कारखान्याच्या जार्ोवरच चुन्याची भट्टी बाधंण्यात आली. पाण्याची सोय व्हावी यासाठी 
हडीकराचं्या ितेातील णवणहरीचा वापर करण्यात आला. उभारिीच्या कामात पाण्याची र्रज मोठ्या 
प्रमािात भासत होती. ती भार्णवण्यासाठी सारं्ली-माधवनर्र मार्ावरील पराजंपे याचं्या जारे्त णवहीर 
खोदण्यात आली. सुदैवाने णवणहरीत अनेक णजवतं झरे णमळाले. पािीही र्ोडे लार्ले. दादासंह सववांचनाच 
त्या णवणहरीत लार्लेल्या पाण्याचा णविषे आनंद होता. त्याच कारिाने त्या णवणहरीतील पाण्याचे णद. २८ 
जून १९५७ रोजी आबासाहेब किदे याचं्या हस्ते पूजन करण्यात आले. सवगच कामे वळेेत आणि मनाजोर्ती 
होत होती. कारखान्याच्या आराखड्यातील लोखंडी सारं्ड्याचीकामे रामभार सामािी याचं्या आर. एस. 
कन्सनगस या कंपनीला देण्यात आली होती. दादा अक्रिः २४ तास कारखाना स्थळावर बैठक मारून 
बसलेले असायचे. तेथे येिाऱ्या प्रत्येक वस्तू आणि साणहत्याची पाहिे करायचे. त्याचंी सतत देखरेख 
असायची. उसाचे के्त् नाही हा मुख्य मुद्दा कारखान्याच्या परवानर्ीवळेीच चर्णचला रे्ला होता. त्याच्यावर 
काम करण्यास दादानंी इमारत उभारिीच्या काळातच सुरुवात केली. कृषी अणधकारी वाय. बी. नलावडे 
याचं्या नेतृत्वाखाली कारखाना पणरसरात ५० एकरातं ऊस लार्वडीचे काम सुरू केले. काम करिाऱ्याचें 
कौतुक करिे, त्यानंा िाबासकी देिे आणि सधंी णमळाली की मानही देिे हा दादाचंा स्वभाव होता. त्याच 
कारिाने कारखान्याचा सकंल्प सोडल्यापासून वळेोवळेी मदत करिारे िासकीय अणधकारी पी. डी. 
कसबेकर याचं्या हस्ते कारखान्याच्या पायाभरिीचा कायगक्रम त्यानंी केला.  

 
नोव्हेंबर १९५७ मध्ये कारखान्याने ऑडगर णदलेली यतं्सामग्री घेऊन ‘जलकला’ ही बोट हंबुर्ग 

बंदरातून णनघाल्याची वाता कारखाना के्त्ात आली. त्या वातेमुळे सववांचना आनंद तर झालाच; पि त्यामुळे 
कामाची र्तीही वाढली. कारखान्याला आवश्यक असिारी भारतीय बनावटीची यंत्सामग्री उपलब्ध 
झालेली होती. त्यामुळे १० फेबु्रवारी १९५८ रोजी मुख्यमंत्ी यिवतंराव चव्हाि याचं्या हस्ते यंत्सामग्री 
उभारिीस प्रारंभ करण्यात आला. जमगनीहून आयात केलेली यतं्सामग्री १५ माचग १९५८ रोजी भारतात 
पोहोचली. सुदैवाने ३१ माचग १९५८ रोजी दणक्ि रेल्वचे्या सायकडर्चे काम पूिग झाले. ते काम पूिग 
झाल्यामुळे कारखान्याला मालवाहतूक करिे खूप सोईचे झाले. रेल्वनेे येिारे साणहत्य त्यामुळे थेट 
कारखान्यापयंत पोहोच ू लार्ले. आयात केलेली सवग यंत्सामग्री कारखानास्थळावर पोहोचली. णतच्या 
उभारिीसाठी अनुभवी तंत्ज्ञाचंी आवश्यकता होती. त्याची सोय जमगन कंपनीने केली. २ एणप्रल १९५८ 
रोजी त्या कंपनीचे चीफ इरेक्टर बॉसे व त्यांच्या पाच सहकाऱ्यानंी यंत्सामग्री उभारिीस प्रारंभ केला. 
बाधंकाम आणि यंत्सामग्री उभारिीचे काम र्तीने आणि वळेेत पूिग झाले. सवग यतं्िा नवी असल्याने 
चाचिी व्यवस्स्थत होिे र्रजेचे होते. त्याप्रमािे काळजीपूवगक चाचिी करण्यात आली. प्रत्यक् हंर्ाम सुरू 
झाल्यानंतर येिाऱ्या संभाव्य अडचिींचाही अंदाज घेण्यात आला. पणहल्या र्ळीत हंर्ामाच्या 
बॉयलरप्रदीपनाचा कायगक्रमदेखील िासकीय अणधकारी पी. डी. कसबेकर याचं्या हस्ते ११ नोव्हेंबर १९५८ 
रोजी पार पडला. त्या णदविी णदवाळी होती. पहाटे ३ वाजून ५८णमणनटानंी कसबकेरानंी कारखान्याच्या 
बॉयलरचे प्रदीपन केले. णदवाळीची पहाट आणि दादाचें भावणनक नाते होते. दादाचंा जन्म कोल्हापुरात 
णदवाळीच्या पहाटेच झाला होता. आता कारखान्याचा जन्मही त्या अथाने णदवाळीच्या पहाटेच झाला! दादा 
आणि यिवतंराव चव्हाि याचें मतै्ीचे आणि णनष्ठावतं कायगकता-नेता असे घट्ट नाते होते. त्याच कारिाने 
दादानंी हाती घेतलेल्या कोित्याही कामात स्वामी रामानंद भारती आणि यिवतंराव चव्हाि याचंा सहभार् 
अपणरहायगपिे असायचाच. कारखान्याचा पणहला र्ळीत हंर्ामही दादानंी यिवतंराव चव्हाि याचं्याच हस्ते 
सुरू केला. पुरेसा ऊस नसताना परवानर्ी णमळवनू देण्यापासून कारखान्याचा र्ळीत हंर्ाम सुरू 
करण्यापयंतच्या प्रत्येक ट््यावर यिवतंराव दादासंमवते सणक्रय सहभार्ी होते.  

 



 
 अनुक्रमणिका 

कारखान्याला परवानर्ी णमळाल्यानंतर अनेक अडचिींना तोंड देत कारखाना उभा राणहला. 
पणहला र्ळीत हंर्ाम सुरू झाला. पणहले काही णदवस यंत्सामग्री नवी असल्याने अडचिी आल्या. त्यावर 
मात करीत दररोज दोनि ेते एक हजार टन क्मतेने कारखाना चालला. पणहल्या हंर्ामासाठी एक ते दीड 
लाख टन उसाची र्रज होती. ती र्रज भार्णवण्यासाठी सववांचनीच पणरश्म घेतले. र्ावार्ावंात णफरून 
पूवीच उसाचे के्त् वाढणवण्यासाठी ितेकऱ्याचंी मानणसक तयारी करण्यात आली होती. त्याचाच पणरिाम 
म्हिून कारखाना सभासदाचंा ६५ हजार टन ऊस उपलब्ध करण्यात यि आले. ३५ हजार टन ऊस 
णबर्रसभासदाकंडून णमळणवला रे्ला. त्यामुळे पणहल्याच हंर्ामात ४९ हजार १७७ मे. टन उसाचे र्ाळप 
झाले. ५१ लाख ८०० पोती साखर उत्पाणदत झाली. एकरी २५ टन सरासरी उसाचे उत्पन्न ितेकऱ्यानंी त्या 
वळेी घेतले होते; तर कारखान्याचे उत्पाणदत केलेल्या साखरेलाही १०·७५ टके्क उतारा णमळाला. सहकार 
के्त्ात वसंतदादानंी सहकारी आणि ितेकऱ्याचं्या साथीने एक णवक्रम प्रस्थाणपत केला. परवानर्ी 
णमळाल्यानंतर अवघ्या दोन वषवांचत कारखाना सुरू झाला. सहकारी साखर कारखानदारी के्त्ात इणतहास 
घडणविारा हा साखर कारखाना आज ‘पद्यभषूि वसतंदादा ितेकरी सहकारी साखर कारखाना’ या नावाने 
ओळखला जातो.  

 
पाण्याचे णनयोजन 

 
मार्ील काही वषवांचत या कारखान्यावर अनेक संकटे आली. स्वातंत्र्यानंतर भारतात अन्नधान्याचे 

पुरेसे उत्पन्न होते नव्हते. महाराष्ट्रात यिवतंरावानंी अन्नधान्याच्या स्वयंपूिगतेसाठी णविषे योजना हाती 
घेण्याचे ठरणवले होते. राज्यातील नद्याचं्या पाण्याचा योग्य उपयोर् होत नाही. त्या पाण्याचे णनयोजन 
करून नदीकाठच्या ितेीसाठी त्याचा योग्य उपयोर् झाल्यास ितेीतील उत्पन्न वाढेल, हा हेतू ठेवनू 
योजनाचंी आखिी करण्यात आली होती. कोरडवाहू जणमनी बार्ायती करण्याच्या प्रयत्नातील ते महत्त्वाचे 
पाऊल होते. त्यासाठी ितेकऱ्यानंा णविषे सवलती आणि अनुदान देण्याचीही तयारी सरकारने ठेवली 
होती. तथाच प्रकारचा प्रयत्न वसंतदादानंी आपल्या णजल्ह्यात केला होता. १९५८ साली कृष्ट्िा, वारिा, 
येराळा या नद्याचं्या दोन्ही तीरावंरील ितेकऱ्यासंाठी पािीपुरवठा योजना यिस्वी करण्याचा त्यानंी प्रयत्न 
केला होता. नदीच्या पाण्यावर पंप बसणविे आणि त्या माध्यमातून पाण्याचे णवतरि करिे असे णनयोजन 
होते. पद्याळे, कसबे णडग्रज येथे ती योजना कायास्न्वतही झाली होती. सहकारी तत्त्वावर पािीपुरवठा 
करिे हे ऐणतहाणसक पाऊल दादानंी त्यावळेी टाकले.  

 
पािीपुरवठा सहकारी संस्थेला त्यासाठी एकरी ३०० रुपये भाडंवल णदले जायचे. दोन वषवांचचा त्या 

संस्थेच्या सणचवाचा पर्ारही णदला जायचा आणि मूळ कजावर २५ टके्क अनुदानही णदले जायचे. णपकाचें 
वळेापत्क, पािी णवतरिाचे वळेापत्क आणि खेळते भाडंवल याचं्या अभावामुळे ती योजना तोट्यात रे्ली. 
योजनेमुळे ितेकऱ्यानंा फायदा होण्याऐवजी त्याचं्यावर कजाचा बोजा पडला. सहकारी पािीपुरवठा 
योजना एकप्रकारे अडचिीची आणि संकटाचीच असल्याची भावना ितेकऱ्यामंध्ये णनमाि झाली. या 
पाश्वगभमूीवर नवमहाराष्ट्राच्या णनर्णमतीनंतर यिवतंरावानंी कोरडवाहू जणमनी अणधकाणधक पाण्याखाली 
आिण्याचा सकंल्प सोडला. वसंतदादानंी त्याला अनुरूप प्रयत्नाचंी जोड णदली. पूवीच्या पािीपुरवठा 
योजना अपयिी का ठरल्या, याचा अभ्यास करून नव्याने त्या योजनेची माडंिी करण्याचे ठरले. त्यासाठी 
बवे सणमतीची स्थापना करण्यात आली. आजारी पािीपुरवठा योजनावंर उपाय करण्यासाठी र्डकरी 
सणमती नेमण्यात आली. एकूि सवगच पातळ्यावंर ही योजना यिस्वी करण्यासाठी प्रयत्न झाला. 
ितेकऱ्याचं्या पािीपुरवठा संस्था स्वतःच्या रंु्तविकुीवर सुरू झालेल्याहोत्या. त्या योजनानंा राज्यातील 
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सहकारी साखर कारखान्याचंी आधार णदल्यास त्या सिक्तपिे चालू िकतील, असा णनष्ट्कषग पुढे आला. 
कारखान्यानंीच या योजना घेतल्यास सरकारने केलेली रंु्तविूक परत णमळेल, ितेकऱ्यानंाही पािी 
णमळेल व त्यामुळे ितेी उत्पादनात भरीव वाढ होईल, असाही णनष्ट्कषग अभ्यास सणमतीने काढला. त्या सवग 
णनष्ट्कषवांचच्या आधारावर सहकारी पािीपुरवठा योजना नव्या स्वरूपात सुरू करण्यात आल्या. योजनेणवषयी 
ितेकऱ्याचें प्रबोधनही करण्यात आले. दादानंी र्ावोर्ावी जाऊन ितेकऱ्यांना योजनेची माणहती समजावनू 
साणंर्तली. या योजनेच्या अमंलबजाविीबरोबरच नर्दी णपकाचें णनयोजन किा पितीने कराव ेयाबद्दलही 
ितेकऱ्यानंा मार्गदिगन करण्यात आले. पािीपुरवठा योजना आणि ितेीचे अथगकारि यातं कसा मेळ 
बसवायचा याचे र्णितच ितेकऱ्यापंढेु माडंण्यात आले. पूवी योजना उभारिीसाठी एकरी ३०० रुपये खचग 
देण्यात येत होता. तो ५०० ते ७०० रुपयापंयंत णदला रे्ला. ितेकऱ्याचें भार् भाडंवल एकरी १०० रुपयानंी 
णनणित करण्यात आले. केवळ साडेचार टके्क व्याजदराने १५ वषवांचत कजग फेडण्याची मयादा ठरणवण्यात 
आली. सारं्लीच्या ितेकरी सहकारी साखर कारखान्याने सारं्लीवाडी, हणरपूर, कसबे णडग्रज व पद्याळे 
येथील सहकारी पािी योजना पूिग केल्या. त्या योजना पूिग होऊन कायास्न्वत झाल्यानंतर ितेी उत्पादनात 
भरीव वाढ होत असल्याचे णनदिगनास आले.  

 
१९६० अखेर ४६ योजना सुरू झाल्या. २० हजार ६५ एकर के्त् त्या योजनामुंळे पाण्याखाली आले. 

या योजनेसाठी िासनाने १ कोटी ४६ लाख रुपये णदले होते. ते कजग व्याजासह फेडण्यात आले. योजना 
सुरू करताना व िासनाचे कजग घेताना जणमनी तारि ठेवायला ितेकरी धजावत नव्हते. त्या वळेी दादानंी 
ितेकऱ्यानंा णवश्वासात घेऊन पािी योजनेच्या पािीपट्टी रकमेतूनच कजाची फेड केली जाईल, असा िब्द 
णदलेला होता. ितेकऱ्याचं्या जमीन तारिाला कुठल्याही प्रकारचा धोका होिार नसल्याची हमी दादानंी 
णदली होती. िासनाचे कजग पािीपट्टीतून फेडून दादानंी िब्द पाळला. सहकारी पािीपुरवठा योजनासंाठी 
णसमेंट पाईपची मोठ्या प्रमािात र्रज पडिार, हे जािनू साखर कारखान्यानेच णसमेंट पाईपचा कारखाना 
सुरू केला. त्यामुळे ितेकऱ्याचं्या योजनेसाठी योग्य दरात आणि वळेेत णसमेंट पाईप उपलब्ध झाले. 
ितेकऱ्याचंी मालकी असलेला उद्योर् म्हिूनच दादा साखर कारखानदारी आणित्याच्यािी णनर्डीत प्रत्येक 
प्रकल्पाकडे काळजीपूवगक पाहत होते. त्यात येिाऱ्या अडचिींची सोडविूक करीत होते.  

 
अवघ्या दोन वषात साखर कारखाना सुरू करण्याचा णवक्रम झाला. पणहल्या र्ळीत हंर्ामात 

अपेके्प्रमािे ऊस उपलब्ध झाला आणि र्ाळपही झाले. उसाचेके्त् वाढल्याने दुसऱ्या हंर्ामातदेखील 
कारखाना पूिग क्मतेने चालण्याची अपेक्ा होती. प्रत्यक्ात उसाचे उत्पादन होऊनही कारखाना केवळ ७५ 
हजार टन उसाचेच र्ाळप करू िकला. त्या हंर्ामात रु्ळाला चारं्ला भाव असल्याने ितेकऱ्यानंी ऊस 
कारखान्याला देण्याऐवजी रु्ळ उत्पादन करण्यावर भर णदला. त्यामुळे कारखाना तोट्यात रे्ला. 
कारखाना व्यवस्स्थत चालावा यासाठी ऊसके्त् वाढणवण्यासाठी दादा आणि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी खूप 
पणरश्म घेतले होते. त्या पणरश्माला यि येऊन उसाचे के्त् आणि उत्पन्न वाढले; पि कारखान्याला 
आवश्यक तेवढा ऊस मात् ितेकऱ्यानंी णदला नाही. त्यावरही दादा नाराज झाले नाहीत. उलट आपि 
कारखाना ितेकऱ्याचें उत्पन्न वाढणवण्यासाठी सुरू केला आहे, रु्ळामुळे चार पसेै ितेकऱ्यानंाच जास्त 
णमळाले, मर् त्यात णबघडले कुठे? असा सवाल ते करीत. ितेकऱ्यानंी उसाचे उत्पन्न वाढवाव ेआणि ितेीचा 
णवकास करावा यासाठी दादा सातत्यपूिग प्रयत्न करीत. त्याच कारिाने ऊस वाहतूक वळेेत आणि सोयीने 
व्हावी यासाठी कारखान्याने १० रक णवकत घेतले. ज्या मार्वांचवरून ऊस आिला जातो, अिी वाहतुकीच्या 
रस्त्याचंी दुरुस्ती केली रे्ली. इतर णठकािचे प्रयोर् पाहून ितेकऱ्यानंी पे्ररिा घ्यावी यासाठी अभ्यासदौरे 
काढण्यात आले. कारखान्याच्या २५० सभासदानंा मालेर्ाव, वालचंदनर्र, माळीनर्र, फलटि येथील 
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साखर कारखाना कायगके्त्ातंील ितेी अभ्यासदौऱ्यातं दाखणवण्यात आली. पाडेर्ावच्या कृषी संिोधन 
कें द्राला भेट देऊन त्या सदस्यानंा कृषी के्त्ातील नव्या प्रयोर्ाचंी माणहती देण्यात आली. अिा पितीने 
ितेकरी सहकारी साखर कारखाना वाटचाल करीत राणहला.  

 
कृणष उद्योर् 

 
कारखान्याने उपपदाथवांचचे उत्पादन करून उत्पन्न वाढणवले पाणहजे यासाठी दादाचें प्रयत्न सुरू 

झाले. त्यातूनच मळीपासून अल्कोहोल णनर्णमतीसाठी णडस्स्टलरी प्रकल्पउभारण्याचा णनिगय झाला. नाणिक 
येथील सरकारी णडस्स्टलरीची यंत्सामग्री ५ लाख रुपयानंा णवकत घेतली आणि णतचे उभारिीचे काम 
१९६३ मध्ये पूिग झाले. दररोज ३५०० र्लॅन अल्कोहोलचे उत्पादन होऊ लार्ले. या प्रकल्पाला बळकटी 
देण्यासाठी २७ लाख ५० हजार णकमतीचा दुसरा णडस्स्टलरी प्रकल्प १० जुलै १९६४ रोजी उभारण्यात 
आला. त्याच काळात ितेकऱ्यानंा पूरक उद्योर्ाचे महत्त्व पटू लार्ले होते. कुकु्कटपालनासारखा व्यवसाय 
ितेकऱ्यानंा फलदायी ठरेल, याची खात्ी दादानंा होती. त्यामुळे त्यानंी १९६४ मध्ये ‘कोंबडी सहकारी 
संघा’ ची स्थापना केली. प्रकल्पासाठी लार्िाऱ्या आर्णथक तरतुदीचेही णनयोजन केले. महाराष्ट्र िासनाचे 
३ लाख रुपये, साखर कारखान्याचे १ लाख रुपये, सभासदाचें ३ लाख रुपये आणि इन्िुरन्स फंडाचे ५० 
हजार रुपये असे ७ लाख ५० हजार रुपयाचें भार् भाडंवल उभे करण्यात आले. त्यातून ४५ हजार 
कोंबड्याचंी योजना सुरू झाली. प्रत्येक सभासदाच्या ५०० कोंबड्या असाव्यात असा णनयम केला रे्ला. 
अिा प्रकारे ितेकऱ्याचंा पूरक व्यवसाय सुरू झाला. दादानंी कच्च्या साखरेची णनयात करण्याचाही यिस्वी 
प्रयत्न केला. १९६१-६२ च्या र्ळीत हंर्ामापासून कारखान्याची कच्ची साखर णनयात होऊ लार्ली व 
परकीय चलन णमळू लार्ले. योग्य दजा असलेली कच्ची साखर व जार्णतक बाजारपेठ याचंा अभ्यास 
करून साखर णनयात केली. कच्च्या साखरेच्या णनयातीसाठी त्या काळात जपान हा प्रमुख देि मानला जात 
होता. भारत सरकारने कच्च्या साखरेच्या णनयातक्मतेचा अभ्यास करण्यासाठी एक णिष्टमंडळ जपानच्या 
दौऱ्यावर पाठणवले. त्या णिष्टमंडळात दादाचं्या समाविे होता. ६ मे ते १४ मे १९६४ या कालावधीत त्यानंी 
जपानचा दौरा केला. पािी णनयोजन, आधुणनक पीक पिती, उपपदाथवांचतून उत्पन्न आणि ितेीचे अथगिास्त्र 
या महत्त्वपूिग मुद्दयावंर दादा सतत णवचारमंथन करून साखर कारखान्याला प्रत्येक वळिावर नवी णदिा 
देत राणहले. १ मे १९६६ रोजी कारखान्याची सवगसाधारि सभा झाली. याच सभेत नव्या संचालक मंडळाची 
णबनणवरोध णनवड करण्यात आली. दादाकंडेच अध्यक्पदाची धुरा देण्यात आली. आज मात् दादाचें नातू 
णविाल पाटील याचं्या नेतृत्वाखाली २०१०-११ या हंर्ामात ६ लाख ८३ हजार ५५९ टन उसाचे र्ाळप 
झाले. ७ लाख ८१ हजार ४०० पोती एवढ्या साखरेचे उत्पादन झाले. तर साखरेला ११·२८ टके्क 
उताराणमळाला.  

 
यिवतंरावाचंा ४७ वा वाढणदवस दादानंी १२ माचग १९६० रोजी सारं्लीत उत्साहाने साजरा केला. 

या सोहळ्याला राज्यभरातून हजारो कायगकते आले होते. या सत्काराचे वैणिष्ट्ट्य म्हिजे यिवतंरावाचंा 
सारं्लीकरानंी सूतरंु्ड्यानंी केलेला सत्कार होय. सुमारे २० मीटर सुताच्या त्या रंु्ड्या होत्या. त्यापासून 
पुढे खादीचे कापड तयार करण्यात आले आणि सुधारर्ृहातील मुलानंा ते भेट म्हिून देण्यात आले. 
दादाचं्या या पे्रमाला उत्तर देताना यिवतंरावानंी व्यक्त केलेल्या भावना दादाचं्या व्यणक्तमत्त्वातील अनेक 
पैलंूवर प्रकाि टाकिाऱ्या होत्या. त्या वळेी यिवतंराव म्हिाले होते, ‘दादा ही एक णवधायक कामाची िक्ती 
आहे. या िक्तीचे दिगन घडल्याने माझा उत्साह णद्वरु्णित होतो. तो उत्साह घेऊन मी येथून जात असतो.’ 
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नवमहाराष्ट्राचे स्व्न उरािी बाळर्ून मुख्यमणंत्पदाची कारकीदग यिवतंराव चव्हाि यानंी सुरू 
केली. कृषी उद्योर् आणि ग्रामणवकासाच्या नव्या कल्पना घेऊन त्यानंी कारभार सुरू केला होता. राज्याला 
नवी णदिा द्यायची असेल तर प्रत्येक के्त्ातील मान्यवर व तज्ञ्ज्ज्ञ मंडळींचा सल्ला आणि सहभार् णमळणविे 
र्रजेचे असते. तीच र्रज जािनू यिवतंराव चव्हाि आपल्या कारणकदीला आकार देत होते. उद्योर् 
के्त्ाच्या णवकासासाठी काय करायला हव,े या संदभात णवचारमंथन घडणवण्यासाठी पुिे येथे उद्योर् पणरषद 
भरणवण्यात आली. केवळ मंुबई, पुण्यासारख्या िहरातं उद्योर् के्त्ाचा णवकास होऊन भार्िार नाही, तर 
उद्योर्ाचे जाळे ग्रामीि भार्ातही णविले पाणहजे, हा णवचार त्या पणरषदेत उद्योर्पती,व्यापारी आणि नेत्यानंी 
व्यक्त केला. णवकासासाठी सोयी-सुणवधा उपलब्ध झाल्यास उद्योर्णवकासाला चालना णमळेल, त्यासाठी 
देिातील ज्या राज्यात उद्योर् के्त्ाचा णवकास झाला आहे. त्याचें अनुभव जािून घेऊन महाराष्ट्रात उद्योर् 
सुरू झाले पाणहजेत,या णवचाराने वसंतदादाचं्या मनात पणु्यातील त्या उद्योर् पणरषदेनंतर घर केले. त्यानंी 
सारं्ली णजल्ह्यातील सहकाऱ्यािंी त्याणवषयी चचा केली. त्याच चचेतून देिभरात ज्या-ज्या राज्यातं 
उद्योर्के्त् णवकणसत झाले आहे, त्याणठकािी जाऊन अभ्यास करण्याचा णनिगय झाला. णतथल्या उद्योर्ाचं्या 
वाटचालीचा अभ्यास केल्यास आपल्या भार्ात उद्योर् उभे करताना कमी अडचिी येतील, असे सववांचचेच 
मत होते. त्यामुळे वसतंदादानंी सहकाऱ्यासंह तसा दौरा करण्याचा णनिगयघेतला.  

 
सुरुवातीला हैदराबादला भेट देण्याचे णनणित झाले. तेथे सनतनर्र पणरसरात सरकारी औद्योणर्क 

वसाहतीत अनेक उद्योर् यिस्वी झाले होते. त्या उद्योर्ानंा भेट देण्यासाठी दादा, बाबूराव आरवाडे, 
र्ोपाळराव आरवाडे, रघुनाथराव णभडे, िामराव णभरंर्ी, दाडेंकर, नेणमचंद िहा, चारूभाई िहा, 
आ्पासाहब सावतं, डॉ. जी. ए. देिपाडें, अण्िासाहेब र्ोटकखडे याचें णिष्टमंडळ हैदराबादला रे्ले. तेथे 
पुरणवल्या जािाऱ्या सुणवधा आणि इतर बाबींचा त्यानंी अभ्यास केला. त्यानंतर पंजाब राज्यातील आणि त्या 
पणरसरातील उद्योर्ानंा भेटी देण्याचे ठरले. त्या वळेी काकासाहेब र्ाडर्ीळ पंजाबचे राज्यपाल होते. 
त्याचं्यािी संपकग  साधून पंजाबचा दौरा णनणित करण्यात आला. काकासाहेबानंी णिष्टमंडळाच्या 
उद्योर्के्त्ाच्या भेटीसाठी सवग णनयोजन केले. अमृतसर, बटाला, लुणधयाना,जालंधर येथील अनेक 
उद्योर्ानंा णिष्टमंडळाने भेटी णदल्या. अनेक उद्योर्ाचंा सवग बाजंूनी अभ्यास केला. या दौऱ्यानंतर नवा 
णवचार आणि पे्ररिा घेऊन णिष्टमंडळ सारं्लीस परतले. सारं्लीत सहकारी औद्यौणर्क वसाहत सुरू 
करावी, हा णवचारच त्या दौऱ्याने सववांचना णदला. वसंतदादानंीही त्याच दृष्टीने सववांचिी चचा केली आणि 
णनयोजन केले.  

 
सहकारी औद्योणर्क वसाहत 

 
१५ जुलै १९६० रोजी दादाचं्या अध्यक्तेखाली एक बैठक झाली. या बैठकीत सहकारी औद्यौणर्क 

वसाहत स्थापन करण्याचा णनिगय झाला. णनयोणजत सहकारी औद्योणर्क वसाहतीचे मुख्य प्रवतगक म्हिनू 
दादानंी स्वतः जबाबदारी घेतली. मदनराव कसहासने याचं्याकडे णचटिीसपद, तर चारूभाई िहा व 
िामराव णभरंर्ा याचं्याकडे खणजनदारपद देण्यात आले. या णनयोणजत संस्थेच्या सचंालक मंडळात बाबूराव 
आरवाडे, भवरलाल लढ्ढा,नेणमचंद िहा, डॉ. जी. ए. देिपाडें,मणल्लकाजुगन कराळे, र्िपतराव र्ोटकखडे, 
रघुनाथराव णभडे, आ्पासाहेब सावतं, मेघजी नरसी िहा, णवनायकराव णिरर्ावकर, भास्करराव रानडे 
होते. संस्था स्थापनेचा णनिगय झाल्यानंतर लरे्चच पुढील ताणंत्क प्रणक्रया पूिग करण्यासाठी यंत्िा 
कामाला लार्ली. १२ ऑर्स्ट १९६० रोजी सहकारी औद्योणर्क वसाहतीच्या नोंदिीसाठी अजग देण्यात 
आला. जारे्चा िोध सुरू झाला. सहकारी साखर कारखान्यािजेारीच मोकळी जार्ा उपलब्ध होती. त्या 
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जारे्ला सववांचनीच अनुकूलता दिगणवली. त्यातील बऱ्याच अंिी जारे्वर सारं्ली संस्थानचे राजे कचतामिराव 
पटवधगन याचंी मालकी होती. दादानंी राजेसाहेबानंा सहकारी औद्यौणर्क वसाहतीचे णनयोजन साणंर्तले. 
त्यानंतर राजेंनी वसाहतीसाठी जार्ा देण्याचे मान्य केले. अन्य जार्ामालकािंी संवाद साधून एकूि १३५ 
एकर जमीन सपंाणदत करण्यात आली. जमीन ताब्यात येताच मोजिी आराखडा, ्लॉटस  पाडिे यासंारखे 
सवग िासकीय सोपस्कार पार पाडल्यानंतर उद्योजकानंा ्लॉटस चे णवतरि करण्यात आले.  

 
३० स् टेंबर १९६० रोजी णजल्हाणधकारी णिवरामकृष्ट्िन याचं्या हस्ते भणूमपूजन करण्यात आले. 

औद्योणर्क वसाहतीच्या कामाने र्ती घेतली. सारं्लीच्या उद्योर्के्त्ाला नवी णदिा देिारा महत्त्वाकाकं्ी 
प्रकल्प म्हिून लोक सहकारी औद्योणर्क वसाहतीकडे पाहू लार्ले. २ ऑक्टोबर१९६० रोजी औद्योणर्क 
वसाहतीची पायाभरिी झाली. णवधान पणरषदेचे अध्यक् णव. स. पारे् याचं्या हस्ते पायाभरिी कायगक्रम पार 
पडला. वसाहतीच्या एका िअेरची ककमत ५०० रुपये ठेवण्यात आली होती. माचग १९६१ पयंत१२ सदस्यानंी 
आपल्या उद्योर्ाच्या इमारती व िडे्स उभी केली. ४८ उद्योर्ाचें काम र्तीने सुरू होते. या पाश्वगभमूीवर १० 
मे १९६१ रोजी वसंतदादानंी सारं्लीत औद्योणर्क पणरसंवादाचे आयोजन केले. मुख्यमंत्ी यिवतंराव 
चव्हाि याचं्या हस्ते पणरसंवादाचे उद घाटन, तर णव. स. पारे् याचं्या उपस्स्थतीत समारोप पार पडला. 
औद्योणर्क वसाहतीच्या वाटचालीला णदिा णमळावी, हाच या पणरसंवादाचा उदे्दि होता. वसाहतीचे 
उद घाटन कें द्रीय उद्योर्मंत्ी मनुभाई िहा याचं्या हस्ते झाले. राज्याचे अथगमंत्ी बॅ. वानखेडे व दादाचें णमत् 
डॉ. जी. डी. पाटील या कायगक्रमाला उपस्स्थत होते. सहकायग करिाऱ्या व सहवासात आलेल्या िासकीय 
अणधकाऱ्यािंी णजव्हाळ्याचे नाते प्रस्थाणपत करिाऱ्या दादानंी वसाहतीच्या उद घाटन कायगक्रमाला उद्योर् 
खात्यातील अणधकारी एस. ई. सुखटिकर आणि एम. डब्ल्यू, देसाई यानंा आवजूगन णनमणंत्त केले होते. 
पेपर णमल, पॉवरलूम, णररोकलर्, फौंड्री, फॅणब्रकेिन, इत्यादी १२ कारखाने वसाहतीत सुरू झाले. 
उद्योर्ाला लार्िारा ताणंत्क कमगचारी वर्ग सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी दादानंी औद्योणर्क प्रणिक्ि 
कें द्रहीवसाहतीतच सुरू केले. त्यामुळे प्रणिक्ि आणि नोकरी या दोन्ही बाबी तरुिासंाठी सोयीच्या झाल्या. 
वसाहत आणि वसाहतीतील उद्योर् झपाट्याने णवकणसत होऊ लार्ले. ४० सभासदासंहसुरू झालेल्या या 
सहकारी औद्योणर्क वसाहतीत ४० लाख रुपयाचंी रंु्तविूक झाली, तर ५ लाखाचें वार्णषक उत्पादन झाले. 
६५० लोकानंा त्या वळेी रोजर्ार उपलब्ध झाला. पुढे या वसाहतीला वसंतदादाचें नाव देण्यात आले. 
दादानंी राज्यापुढे सहकारी औद्योणर्क वसाहतीचा एक नवा आदिग उभा केला. त्यातूनच पे्ररिा घेऊन 
राज्यात अनेक णठकािी सहकारी औद्यौणर्क वसाहती उभ्या राणहल्या व यिस्वीही झाल्या. दादाचं्या 
कल्पक नेतृत्वातून उभ्या राणहलेल्या सारं्लीच्या सहकारी औद्योणर्क वसाहतीत २०११ मध्ये १८४ कारखाने 
आहेत. त्यापंैकी केवळ १४ कारखाने बंद होते. चालू कारखान्यातूंन ११० कोटी रुपयाचंी वार्णषक उलाढाल 
होते, तर २८०० लोकानंा रोजर्ार उपलब्ध झालेला आहे.  

 
ितेकरी सहकारी साखर कारखाना बार्ायतदार ितेकऱ्यासंाठी सवाथवांचनी फलदायी ठरला. 

त्याचबरोबर कृणषउद्योर् के्त्ालाही चालना देण्याची प्रणक्रया सुरू झाली. सहकारी औद्योणर्क वसाहतीच्या 
माध्यमातून उद्योर् णवकास के्त्ात महत्त्वाचे पाऊल पडले. दादानंा णजरायती के्त्ातील ितेकऱ्यासंाठी 
काहीतरी केले पाणहजे हा णवचार सतत सतावत होता. ७ सप्टेंबर १९५९ रोजी बॅ. जी. डी. पाटील यानंी 
सारं्ली णजल्ह्याच्या णजरायती के्त्ातील ितेकऱ्याचंी बठैक घेतली. भईुमुर्ाचे पीक मोठ्या प्रमािात होत 
असल्याने त्या संदभातील कृणषउद्योर् यिस्वी होऊ िकतो, असा णवश्वास त्या बठैकीत व्यक्त केला. मर् 
दादानंी तोच धार्ा पकडून २४ फेबु्रवारी १९६० रोजी ‘णद ग्राऊंडनट प्रोसेससग को-ऑपरेणटव्ह सोसायटी’ 
स्थापन केली. या सोसायटीच्या माध्यमातून ितेकऱ्यानंा उत्पन्न देिारे उद्योर् सुरू व्हावते, ही त्यामार्ील 
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भावना होती. भईुमुर्ाचे के्त् आणि त्या आधारावर सुरू होऊ िकिारे उद्योर् याचंा अभ्यास केला रे्ला. 
त्यानुसार णजल्ह्याचे ३० णवभार् पाडून ३० तेलणर्रण्या सुरू करण्याचे णनणित केले. तेलणर्रण्या 
आणिएक्स्रॅक्िन ्लँट या दोन्हींचा योग्य समन्वय झाल्यास िेंर्, पेंड आणि तेल याचंा व्यवसाय चारं्ल्या 
पितीने होऊ िकतो,याचा आराखडा तयार करण्यात आला.  

 
कृणषउद्योर्ाचंी माणलका 

 
२४ तेलणर्रण्या सुरू झाल्या. दररोज २४ तासानंा ५० टन पेंड णनर्णमती अपेणक्त होती. त्यासाठी १२ 

सप्टेंबर १९६३ रोजी एक्स्रॅक्िन ्लँट सुरू झाला. प्रकल्पाची उभारिी आणि सुरुवात व्यवस्स्थत झाली; 
परंतु िेंर्, पेंड आणि तेल या व्यवसायावंर बाजारपेठेतील तेजी-मंदीचा खूप मोठा प्रभाव असतो. तो प्रभाव 
आणि बाजारभावाणवषयी ितेकऱ्याला असलेले अज्ञान यामुंळे सपूंिग प्रकल्प तोट्यात रे्ला. ितेकऱ्यानंा 
भईुमुर्ाचे पीक चारं्ले होऊनही तोटा होऊ लार्ला. त्यामुळे णर्रण्या बंद पडल्या. व्यवहारातील 
अज्ञानामुळे आलेल्या अपयिाचा दादावंर मात् काही पणरिाम झाला नाही. उलट त्यानंी यि 
णमळणवण्यासाठी वरे्ळे काय कराव े लारे्ल, यावरच लक् कें णद्रत केले. पुढे या प्रकल्पाच्या 
सरव्यवस्थापकपदाची जबाबदारी हंबीरराव मोणहते याचं्याकडे देण्यात आली. ससं्थेच्या णर्रण्या बंद 
पडण्यामार्च्या कारिाचंा त्यानंी िोध घेतला. त्या कारिावंर व्यावसाणयक पितीने उपाय िोधले. त्याचं्या 
पणरश्म आणि कायगक्म व्यवस्थापनामुळे णचत् पालटले. व्यवसाय व्यवस्स्थत चालू लार्ला. तोट्याचे प्रमाि 
कमी होऊन नफा णमळिे सुरू झाले. पणरिामी या प्रकल्पावर असिारे ४० लाखाचें कजग फेडले रे्ले. 
कमगचाऱ्यानंा साडेचार मणहन्याचंा पर्ार बोनस म्हिून देण्याचा उच्चाकंही केला रे्ला.  

 
सहकार, कृणषउद्योर् के्त्ात जोरदार काम सुरू असताना दादानंी समाजाच्या सवगच के्त्ाकंडे लक् 

ठेवले होते. त्याच कारिाने सारं्ली िहरात ज्या वळेी वाढत्या णवद्याथी संख्येबरोबर महाणवद्यालयाची 
णनकड जािव ू लार्ली, तेव्हा त्यानंी लरे्चच लठे्ठ एज्युकेिन सोसायटीच्या माध्यमातून नव्या 
महाणवद्यालयासाठी परवानर्ी णमळणवली. णिक्िमंत्ी बाळासाहेब देसाई याचं्या हस्ते त्याचे उद घाटनही 
केले.  

 
सारं्ली संस्थानाचा तुरंुर् फोडून मुक्त होताना पोणलसाचं्या र्ोळीबारात जखमी झाल्यानंतर ज्या 

सारं्ली णसस्व्हल हॉस्स्पटलमध्ये त्याचं्यावर िस्त्रणक्रया झाली होती, त्या हॉस्स्पटलची इमारत सारं्ली 
िहराच्या वाढत्या णवस्तारामुळे व लोकसंख्येमुळे अपुरी पडत होती. नवी, प्रिस्त इमारत व्हावी यासाठी 
दादानंी िासनदरबारी पाठपरुावा केला. त्यामुळे प्रिस्त इमारत उभी राणहली. णसस्व्हल हॉस्स्पटलच्या या 
इमारतीचे उद घाटन ५ फेबु्रवारी १९६३ रोजी मुख्यमंत्ी यिवतंराव कन्नमवार याचं्या हस्ते पारपडले.  

 
सारं्ली िहराची ‘नाट्यपढंरी’ म्हिून ओळख आहे. णवष्ट्िूदास भाव,े नाट्याचायग देवल, 

खाणडलकरापंासून मास्टर दीनानाथ मंरे्िकर, लता मंरे्िकर यानंी सारं्लीचे सासं्कृणतक वैभव णिखरावर 
नेऊन ठेवले. सारं्लीच्या राजे पटवधगन पणरवाराने कलाके्त्ाला सदैव प्रोत्साहन देण्याचे कायग केले होते. 
या पाश्वगभमूीवर सारं्लीत आकािवािी कें द्र व्हाव,े अिी लोकाचंा मार्िी होती. दादानंी आकािवािी कें द्र 
व्हाव ेयासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यातूनच १९६३ साली सारं्ली आकािवािी कें द्र मंजूर झाले.  

 



 
 अनुक्रमणिका 

पणहले भाषि 
 
नवमहाराष्ट्राच्या णनर्णमतीनंतर येिाऱ्या १९६२ च्या सावगणत्क णनवडिुकाचंी काँग्रसने जोरदार 

पूवगतयारी केली होती. मुख्यमंत्ी यिवतंराव चव्हाि याचं्या स्व्नातील महाराष्ट्र घडणविे वत्यासाठी 
महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले णनयोजन हेच त्या णनवडिुकीचे प्रचारसूत् असाव,े असा सववांचचा सूर 
होता. ऑक्टोबर १९६० रोजी त्याच णवचाराला नवी णदिा देण्यासाठी वसंतदादा आणि कसम वीर (आबा) 
याचं्या नेतृत्वाखाली महाबळेश्वर येथे प्रदेि काँगे्रसचे णिणबर झाले. णिणबराच्या नेटक्या आयोजनासाठी 
दादानंा णकसन वीर आणि णभलारे रु्रुजी यानंी चारं्ली साथ णदली. प्रदेि काँगे्रसचे अध्यक् आबासाहेब 
खेडकर यानंी या णिणबरात कायगकत्यवांचना नव्या भणूमकेची जािीव करून णदली. १९५७ च्या णनवडिुकीत 
आलेल्या अपयिाच्या पाश्वगभमूीवर राज्यातील काँगे्रस पक्ाची वाटचाल किा पितीने असावी, याणवषयी 
मुख्यमंत्ी यिवतंराव चव्हाि यानंी प्रभावी प्रबोधन केले. हे णिणबर संपल्यानंतर णनवडिूक यंत्िा अणधक 
कायगक्मतेने राबणवण्यासाठी कायालयातील णनवडिकू यतं्िा प्रमुख म्हिनू यिवतंराव चव्हाि आणि डॉ. 
आबासाहेब खेडकर यानंी नव्या णपढीतील धडाडीचे व अभ्यासू कायगकते मोहन धाणरया यानंी णनवड केली.  

 
वसंतदादानंी ग्रामीि णवकास आणि सहकार के्त्ातं जोरदार वाटचाल सुरू ठेवतानाच पक्ातील 

कायगकत्यवांचना सधंी णमळावी,या उदे्दिाने णवधानसभेची णनवडिूक न लढण्याचा णनिगय घेतलेला होता. 
आपि१० वषग आमदार राणहल्याने यापुढेणनवडिकू लढिार नसल्याची घोषिाच त्यानंी कवठेमहाकंाळ येथे 
केली होती. राज्यातील काँगे्रस पक्ात एक क्राणंतकारी पाऊल टाकून कायगकत्यवांचना संधी देण्याचा पायंडा 
स्वतः पासूनच पाडण्याचा दादाचंा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यानंी त्याचं्याऐवजी आण्िासाहेब राजमाने याचें 
नावही उमेदवारीसाठी सुचणवलेले होते. दादाचंा हा णनिगय कायगकत्यवांचना आणि प्रदेि काँगे्रसलाही मान्य 
झाला नाही. प्रदेि काँगे्रसने त्यानंा आग्रहाने णनवडिुकीला उभे केले.  

 
जाहीर सभातूंन मोठमोठी भाषिे देिे हा दादाचं्या कपड नव्हता. लोकामंध्ये राहिे, लोकाचंी कामे 

करिे आणि नवनव े णवकास प्रकल्प हाती घेऊन ते पूिग करिे हा त्याचंा स्वभाव होता. त्याचं्या जाहीर 
भाषिाचंी मुहूतगमेढ ५ जानेवारी१९६२ रोजी सारं्ली िहरात खिभार्ातील अमर भारत मंडळाच्या 
उद घाटनाच्या णनणमत्ताने रोवली रे्ली. त्या णदविी त्यानंी णनवडिुक प्रचारसभेतील आजवरच्या राजकीय-
सामाणजक जीवनातील पणहले जाहीर भाषि केले. त्या भाषिानंतर लोकानंी दादानंा भाषिासाठी सतत 
बोलते ठेवण्याचा प्रयत्न केला. दादा भाषिे करीत नसत. कवलापूर येथे त्याचंा मोठा सत्कार झाला आणि 
त्याचें दुसरे जाहीर भाषि झाले. ८ फेबु्रवारी १९६२ रोजी १०१ बैलाचं्या र्ाडीतून त्याचंी णमरविकू 
काढण्यात आली. त्यानंा वाजत-र्ाजत सभास्थळी नेण्यात आले. पाच हजाराचं्या जमावाच्या उपस्स्थतीत 
त्याचंा सत्कार करण्यात आला. त्या वळेी त्यानंी केलेले भाषि हे खऱ्या अथाने दुसरे जाहीर भाषि ठरले. 
ते म्हिाले, 

 
‘मी या भार्ात रे्ली २४ वष े काम करीत आहे. सातवी णिकलेला मी. माझ्याकडे सामान्य 

मािसापासून चारं्ली सुणिणक्त मंडळीही येतात. पे्रमाने बोलतात, दादा म्हितात. कुटंुबातील दादाचे हे 
स्थान मला णमळाले आहे. ते मी जर सावगजणनक जीवनात कोिाला, कोित्याही स्थानावरून खाली 
खेचण्याचा प्रयत्न केला असता तर णमळाले नसते. महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनात ज्यानंी हे केले, ते 
लोक आज कोठे आहेत हे मी पाहत आहे. आमचे टीकाकार म्हितात, दोन पंचवार्णषक योजना झाल्या, 
णतसरी सुरू आहे. सुरू सुरू म्हितात मी अजून कोठे णदसते का? हा प्रश्न चुकीचा आहे. महाराष्ट्रात आज 
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िकेडो वष ेपंढरपूरची वारी करिारे लोक आहेत. हे वारकरी चार-पाच मुक्कामानंी पढंरपूरला पोहोचतात. 
दोन मुक्काम झाले, णतसऱ्या ट््याचाप्रवास सुरू झाला आणि त्या वारकऱ्याला णवचारले की, पंढरपूर अजून 
कोठे णदसत नाही, तर तो काय सारें्ल? तो सारें्ल की, आिखी दोन मुक्काम झाले म्हिजे मर् पंढरपूरच्या 
पाडुंरंर्ाचे णिखर णदसते की नाही ते पहा. आमची णदिा बरोबर आहे की नाही ते तपासून पहा. णजल्ह्यातील 
आम्हा कायगकत्यवांचचे मतभेद, भाडंिे आहेत असा खोटा प्रचार करून खरीच भाडंिे व्हावीत अिी 
णवरोधकाचंी इच्छा आहे. आमच्यात भाडंिे लावण्याची ही नीती आमच्या पणरचयाची आहे. स्वतःच्या पक्ािी 
अिी हरामखोरी करण्याचे आम्ही आमच्या राजकीय जीवनात णिकलो नाही.’ 

 
सावगणत्क णनवडिुकीच्या प्रचाराच्या णनणमत्ताने पंतप्रधान पंणडत जवाहरलाल नेहरू यानंी त्या वळेी 

महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. ११ फेबु्रवारी १९६२ रोजी त्याचंी पणहली सभा कोल्हापुरात झाली. 
त्यानंतरची सभा त्याच णदविी सारं्लीत झाली. लोकाचंा उत्साह आणि प्रचंड संख्येने असलेली उपस्स्थती 
यामुंळे ती सभा ऐणतहाणसक ठरली. सभेसाठी जिू णजल्हाच सारं्ली िहरात लोटला असल्याचे णचत् णदसत 
होते. तीन लाख लोकाचं्या समुदायाला पाहून पंणडत नेहरू खूपच प्रभाणवत झाले होते. दादाचें णनयोजन 
आणि लोकणप्रयताही त्याचं्या लक्ात आली. त्या सभेचा त्याचं्यावर एवढा प्रभाव पडला की, पुढे पुण्यात 
झालेल्या सभेतही पंणडत नेहरू यानंी सारं्लीच्या सभेचा उल्लखे करून प्रिसंा केली होती. नेहरंूच्या 
दौऱ्याबरोबरच प्रभावी प्रचारयंत्िा आणि कायगकत्यवांचच्या पणरश्मांमुळे पक्ाला त्या णनवडिुकीत घवघवीत 
यि णमळाले. पंणडत नेहरंूच्या दौऱ्यानंतर दादानंी णजल्हा कपजून काढला. त्या णनवडिकुीतील २३ फेबु्रवारी 
१९६२ रोजीच्या िवेटच्या जाहीर सभेत बोलताना दादा म्हिाले होते.  

 
‘मी नेहमी बोलण्याचे टाळले आहे; कारि बोलण्यापेक्ा काम करावे असे मला वाटते. उसाला 

लायक जमीन असली तर ितेकरी त्यात ऊसच पेरतो; त्याप्रमािे माझी काम करण्याची वृत्ती आहे. मी 
इतकी कामे करतो, तर मला बोलता येिार नाही असे कधी वाटले नाही. ती र्ोष्ट अिक्य वाटत नाही. मी 
आपल्याला लोकिाही प्रथा सारं्तो, लोकिाही प्रथेत पक्पिती असते. ती पिती पक्प्रमुख व सभासद 
याचं्या सबंंधावंर अवलंबून असते. पक्प्रमुखाजवळ तुमचे वजन णकती आहे, िब्दाला मान णकती आहे, याला 
महत्त्व असते आणि आपल्या पुण्याईने व माझ्या भाग्याने माझ्या िब्दाला ककमत प्राप्त झाली आहे. मी 
पाठणवलेल्या अनेक सूचनाचंा णवचार झालाआहे. मी सावगजणनक जीवन जर्तो, ते उपयोर्ासाठी नाही, 
मला स्वतः ला त्यात आनंद आहे. मी सावगजणनक काम केले नाही तर मला आनंद वाटिार नाही. मी 
सावगजणनक जीवन मोक्ाच्या पितीने जर्तो आहे. मी णनवडिूक लढव ूनये अिी माझी इच्छा होती; पि 
पक्ाच्या आदेिापुढे माझे काही चालले नाही म्हिनू मी मत मार्ण्यास उभा आहे. संर्ीतात सा रे र् म प 
याच सुरावंर सवग र्वई र्ातात; पि प्रत्येकाचे आलाप वरे्ळे असतात. त्याचप्रमािे माझ्या पितीने मी 
काँगे्रसची भणूमका माडंिार आहे. या देिात लोकिाही णटकली पाणहजे, ही आमची भणूमका आहे. 
लोकिाहीत पाच वषवांचनी णनवडिुका झाल्या पाणहजेत. लोकिाही ही पितीत सामान्य मािसाला ककमत 
देण्याची पिती आहे. लोकिाही प्रथेमुळेच मोठमोठ्या मािसानंा णवनम्र व्हाव ेलार्ते. या प्रथेनेच वणरष्ठव व 
सामान्य मािसे एका पातळीवर येतात. सामान्य मािसाची पातळी उंचावण्याची सधंी या प्रथेमुळे णमळते. 
त्यासाठी लोकिाही णटकेल अिाच पक्ाच्या हातात सत्ता णदली पाणहजे. त्याचबरोबर स्स्थर सरकारही हव.े 
खंबीरपिे राज्य करिाऱ्या पक्ाच्याच हातात सत्ता णदली पाणहजे.’ अिा प्रकारची दादाचंी भाषिे त्या 
णनवडिुकीत खूपच प्रभावी ठरली.  
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२७ फेबु्रवारी १९६२ रोजी णनवडिुकीचा णनकाल जाहीर झाला आणि काँगे्रसला घवघवीत यि 
णमळाले. दादाचं्या णवरोधातील सवगच उमेदवाराचं्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. राज्यात णवक्रमी अिा ४५ 
हजार ६७२ मतानंी दादानंी त्या णनवडिुकीत णवजय संपादन केला. महाराष्ट्रात काँगे्रसला २६५ पैकी २१४ 
जार्ा णमळाल्या. मुख्यमणंत्पदी पुन्हा यिवतंराव चव्हाि याचंी णनवड झाली. त्याचं्या मंणत्मंडळात डॉ. 
आबासाहेब खेडकर याचंी मंत्ी म्हिून विी लार्ल्याने त्यानंा पक्ाचे प्रदेिाध्यक्पद सोडाव े लार्ले. नव े
प्रदेिाध्यक् म्हिनू णवनायकराव पाटील याचंी णनवड झाली. दादानंाही प्रदेि उपाध्यक्पदी काम करण्याची 
संधी देण्यात आली.  

 
ग्रामीि णवकासासाठी स्थाणनक स्वराज्य ससं्थाचंी चळवळ उभी केली पाणहजे, हा यिवतंरावाचंा 

सदैव प्रयत्न राणहला. त्याच कारिाने त्यानंी राज्यात णजल्हा पणरषदा अस्स्तत्वात आिून ग्रामीि भार्ात 
णवकास यंत्िा र्णतमान करण्यास सुरुवात केली. त्याच वषी नव्याने अस्स्तत्वात आलेल्या णजल्हा 
पणरषदाचं्या णनवडिकुा झाल्या. सारं्ली णजल्ह्यात वसंतदादाचं्या नेतृत्वाखाली काँगे्रसने ५५ पैकी ४० जार्ा 
कजकल्या. सारं्ली णजल्हा पणरषदेचे पणहले अध्यक् बनण्याचा मान बी. एस. कोरे यानंा णमळाला. कोरे पूवी 
सारं्ली ससं्थान असेंब्लीचे मुख्यमंत्ी होते. त्याचं्या त्या अनुभवाचा खूप उपयोर् झाला. दादाचं्या कामाला 
अणधक र्ती णमळण्यासाठी णजल्हा पणरषद हे प्रभावी माध्यम तयार झाले. त्याला बॅ. जी. डी. पाटील याचं्या 
मंणत्पदामुळे अणधकच बळकटी णमळाली. राज्याला णदिा देिाऱ्या आणि नव ेआदिग णनमाि करिाऱ्या अनेक 
योजना णजल्हा पणरषदेमाफग त राबणवल्या जाऊ लार्ल्या. बॅ. जी. डी. पाटील याचंी कवलापूर येथे 
णवमानतळ उभा करण्याची तीव्र इच्छा होती. णजल्हा पणरषदेने त्यात पुढाकार घेतला. साखर 
कारखान्यानंीही त्यासाठी १० हजार रुपयाचंी मदत णदली. णवमानतळाचे अडीच लाख रुपयाचें काम 
श्मदानाने अवघ्या तीन मणहन्यातं पूिग करण्यात आले. सारं्ली णजल्हा पणरषदेची ख्याती राज्यभर 
पसरलेली होती. राज्यातील स्थाणनक स्वराज्य संस्थाचें प्रणतणनधी णजल्हा पणरषदेला भेटी देऊन आपल्या 
भार्ात तसे काम करण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्याच काळात १९६२ साली वसंतदादाचंी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी साखर कारखाना संघाच्या अध्यक्पदी णनवड झाली. नव्याने उभ्या राणहलेल्या साखर 
कारखान्याचें अनेक प्रश्न होते. उसाचा भाव, साखरेचा भाव आणि वळेोवळेी कारखान्यानंा येिाऱ्या ताणंत्क 
अडचिी यातूंन मार्ग काढण्यासाठी साखर कारखानदारानंा दादासंारख्या अनुभवी व्यक्तीचे नेतृत्व लाभले. 
दादानंी राज्यातील साखर कारखान्याचें अथगकारि सुधारण्यासाठी कें द्र सरकार आणि राज्य सरकार 
याचं्यात प्रभावी समन्वय राखला.  

 
यंिवतंरावाचं्या नेतृत्वाखाली सवगच आघाड्यावंर महाराष्ट्राची प्रर्ती चाललेली असतानाच 

स्वातंत्र्यानंतरचे मोठे संकट भारतावर आले. चीनने भारतावर आक्रमि केले. देिाच्या कचतातुर नजरा या 
युिाकडे लार्ल्या. युिाची पणरस्स्थती संरक्िमंत्ी कृष्ट्िा मेनन प्रभावीपिे हाताळू िकले नाहीत. त्याचं्या 
या अपयिामुळे यिवतंरावानंा तातडीने णदल्लीस बोलावनू घेण्यात आले. देि अडचिीत असताना 
यिवतंरावानंा संरक्िमणंत्पद बहाल करण्यात आले. एका आव्हानात्मक आणि ऐणतहाणसक वळिावर 
यिवतंरावावंर आलेल्या नव्या जबाबदारीचे विगन प्रत्येकजि ‘णहमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ 
असेच करू लार्ला. यिवतंरावानंीही नावाला साजेसे असेच कायग चीनणवरुिच्या लढाईत संरक्िमंत्ी 
म्हिून केले. सयुंक्त महाराष्ट्र चळवळकालावधीत यिवतंराव चव्हाि सदैव णवरोधकाचं्या टीकेचे लक्ष्य 
बनलेले होते. त्याचंा अनेक वळेा अवमानही करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या पाश्वगभमूीवर दादानंी १६ 
णडसेंबर १९६२ रोजी सारं्लीत यिवतंरावाचंा खूप मोठा सत्कार करून र्ौरव केला.  
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पुढे राज्य सहकारी बकँ आणि राज्य सहकारी साखर संघाच्या माध्यामातून दादाचें कायग सुरू 
असताना जनरल इन्िुरन्सवर राज्यातील सहकारी ससं्थाचंा खूप मोठ्या प्रमािावर खचग होत असल्याचे 
दादाचं्या लक्ात आले. राज्यातील सहकारी संस्थाचं्या जाळ्याचा अभ्यास केल्यानंतर राज्याची जनरल 
इन्िुरन्स सहकारी संघ संस्था असावी असा णवचार पढेु आला. ती साकार करण्यासाठी दादानंी राज्य 
सहकारी साखर संघ आणि राज्य सहकारी बँक याचंी मदत घेतली. सारं्लीच्या ितेकरी सहकारी साखर 
कारखान्याकडून नव्या संस्थेसाठी ५० हजार रुपयाचें भार् भाडंवल णमळणवले. १९६३ साली ‘महाराष्ट्र 
राज्य को-ऑप. जनरल इन्िुरन्स सोसायटी’ या ससं्थेची स्थापना झाली. सहकार चळवळीने एका नव्या 
के्त्ात पाऊल टाकण्याचा इणतहास घडणवला.  

 
यिवतंराव चव्हाि संरक्िमतं्ी म्हिून णदल्लीला रे्ल्यानंतर नार्पूर करारानुसार मुख्यमंणत्पदाचा 

मान णवदभाला देण्यात आला. दादासाहेब कन्नमवार यानंा मुख्यमंत्ीपद देण्यात आले. दुदैवाने कन्नमवार 
याचें २३ नोव्हेंबर१९६३ रोजी अकाली णनधन झाले आणि मुख्यमणंत्पदाची संधी वसंतराव नाईक यानंा 
णमळाली. कन्नमवाराचं्या मणंत्मंडळात सारं्ली णजल्ह्याचे राजारामबापू पाटील व बॅ. जी. डी. पाटील हे 
उपमंत्ी म्हिून कायगरत होते. वसंतराव नाईकाचं्या मंणत्मंडळात राजारामबापूनंा उपमंणत्पदावरून 
महसूलमंत्ी पदावर बढती देण्यात आली. दादाचें णमत् बॅ. जी. डी. पाटील यानंा मात् उपमंणत्पदावरच 
ठेवण्यात आले. या बदलामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारिात नव े वादळ उठले. वसंतदादानंा णजल्ह्यात 
रोखण्यासाठी यिवतंरावानंीच तसे पाऊल टाकल्याचा र्रैसमज पसरला रे्ला. अखेर यिवतंराव णदल्लीहून 
स्वतः णमरजेला आले. त्यानंी वसंतदादाचंी भेट घेतली. दोघामंध्ये चचा झाली आणि ते वादळ िमले.  

 
िाणलनीताईिंी णववाह 

 
१९५७ पासून संपकात आलेल्या िाणलनीताईंिी दादाचें स्नेहाचे संबधं प्रस्थाणपत झाले होते. १९६४ 

सालात त्या स्नेहाने नव ेवळि घेतले. महाराष्ट्राच्या आणि सारं्ली णजल्ह्याच्या राजकारिात त्या वळिामुळे 
काही काळ वादळ उठले. वसंतदादा व िाणलनीताई वैणदक पितीने णववाहबि झाले. त्या संदभात 
िाणलनीताई म्हितात, ‘१९६४ साली नैसर्णर्क संकटात मी एकटी झाले. त्या वळेी माझे वय ३० वष ेहोते. 
मुले लहान होती. घर, जमीन, जायदाद, पैसा-अडका, सोने-नािे असं काही माझ्याजवळ नव्हतं! मी बी. 
ए. एलएल. बी. असल्यामुळे मला वणकली करता आली असती; परंतु वणकलीत जम बसायला काही अवधी 
लार्ला असता. घरात कोिी मोठा मािसू नसल्यामुळे मला मार्गदिगनाची, संरक्िाची आणि आधाराची 
र्रज होती. वसंतरावदादानंा या साऱ्यापणरस्स्थतीची माणहती होती. तेही एकटेच राहत होते. जेविाची वळे 
होईल णतथे जेवि करायचे आणि णजथे रात् होईल णतथे झोप काढायचे. वैयणक्तक जीवनामध्ये त्यानंा 
सहचाणरिीची र्रज होती आणि म्हिून आमच्या दोघांच्या णववाहाचा प्रस्ताव दादासाहेबाकंडून आला. प्राप्त 
पणरस्स्थतीत मलाही तो प्रस्ताव योग्य वाटला. मंुबईला फोटग येथील पटेल चेंबसगमधील णनवासस्थानी 
आमच्या दोघाचंा णववाह वैणदक पितीने संपन्न झाला. ती जार्ा वसंतरावदादानंा आमदार म्हिून राहायला 
णमळाली होती. णववाह समारंभाला दादासाहेबाचं्या व माझ्यावतीने आठ-दहा मािसे हजर होती. मी स्वतः 
काही काम केले पाणहजे, ही णववाहाची पणहली अट होती. दादासाहेबानंा आमदार म्हिून दरमहा ४०० 
रुपये मानवतेन णमळत होते. तेवढ्यात मंुबई िहरात मुला-बाळासंकट प्रपंच करिं अवघड होतं. म्हिनू मी 
स्वतः काही काम कराव ंअिी र्रज होती. घरही साभंाळता येईल आणि दादासाहेब व मुलाकंडेही लक् देता 
येईल, तसेच आर्णथक उत्पन्नाचे साधनही णनमाि होईल,अिा दृणष्टकोनातून णवचार करताना साखर 
कारखान्याकडून वसतंरावदादानंा णमळिाऱ्या पसगनल सेके्रटरीच्या जार्ी मी काम कराव े असे ठरले. 
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घरच्या घरी टेणलफोन अटेंड करिे, अपॉइंटमेट देिे, पत्व्यवहार साभंाळिे, मीकटर्ची तयारी करिे व 
दादासाहेबाचं्या बरोबर दौऱ्यात राहिे या सवग र्ोष्टी करीत असताना मुलाकंडेही माझे दुलगक् झाले नाही.  

 
आमच्या दोघाचं्या णववाहाची बातमी कळल्यानंतर केवळ सारं्ली णजल्ह्यातच नव्हेतर संपूिग 

महाराष्ट्रात एक मोठा सामाणजक उदे्रक झाला. त्या वादळामध्ये सवगसाधारि मनुष्ट्य डर्मर्ला असता;परंतु 
दादासाहेब हे पोलादी पुरुष होते. त्या सर्ळ्या वादळाला आणि प्रणतकूलतेला धैयाने तोंड देत होईल त्या 
पणरिामाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली. जनतेचे म्हििे असेच होते ककवा म्हिण्यापेक्ा आग्रह होता 
की, वसंतदादानंी हा णववाह करू नये; कारि वसंतदादा आणि िाणलनीताई हे दोघेही ९६ कुळी मराठा 
खानदानातील आहेत. या समाजामध्ये णस्त्रयाचं्या दुसऱ्या णववाहाला मान्यता नाही; त्यामुळे समाजाच्या 
रार्ाचा भडका होईल. दादासाहेबानंा णवधानसभेची आणि सारं्ली साखर कारखान्याची णनवडिकू कजकिे 
अिक्य होईल. दादासाहेबाचें सामाणजक आणि राजकीय जीवन तसेच सहकारातील त्याचें नेतृत्व संपुष्टात 
येईल; म्हिून स्वतःच्या भणवतव्याचा णवचार करून दादासाहेबानंी णववाहाच्या बधंनातून अजूनही मुक्त व्हाव े
असे जनतेचे म्हििे होते. मात् स्वतःच्या भणवतव्याचा णवचार करीत बसून आता िाणलनीताईंना धोका देिे 
हे भ्याडपिाचे होईल आणि त्याचं्या मुलाचं्या आयुष्ट्याचा मी खेळखंडोबा करू िकत नाही म्हिून मला 
पुढचा रस्ता चालिे भार् आहे. त्याचा जो काही पणरिाम होईल त्यासाठी माझी तयारी आहे, असे 
किखरपिाने दादासाहेबानंी सववांचना उत्तर णदले.  

 
दादासाहेबासंमोर हतबल झाल्यानंतर लोकानंी आम्हाला एकप्रकारे वाळीतच टाकले. सुमारे 

वषगभर दादासाहेबाचंी आणि माझी नात्या-र्ोत्याची व णजवाभावाची सात-आठ मंडळी सोडली तर आम्हाला 
कुिीही भेटायला आले नाही. कुिी आम्हाला कायगक्रमाला बोलावले नाही. आमच्यािी संबंध ठेवले नाहीत. 
अिा पणरस्स्थतीत एकातंवासाचा वषगभराचा कालखंड संपला. एकातंवासाच्या त्या काळामध्ये आमचा वळे 
कसा रे्ला असेल? दादासाहेब साखर संघाच्या राज्य सहकारी बँकेच्या आणि काँगे्रस कणमटीच्या मीकटर्ला 
जाऊन आले. मयाणदत स्वरूपाचा पत्व्यवहार आणि क्वणचत येिाऱ्या टेणलफोनवरचे संभाषि झाले की 
आमचा बराच वळे आम्ही णसनेमा पाहण्यामध्ये आणि पते्त खेळण्यामध्ये घालवीत असायचो. ते दादासाहेबाचें 
दोन आवडते छंद होते. आम्ही दोघानंी मंुबईतील ईरॉस णथएटरमध्ये पाणहलेला पणहला णचत्पट म्हिजे 
‘स्क्लओपात्ा’ ! या णसनेमाला आमच्याबरोबर तात्यासाहेब कोरे आणि आबासाहेब खेबडुकर हेदेखील होते. 
मदर इंणडया, मुघल-ए-आझम आणि ममता हेदादासाहेबाचें आवडते णचत्पट! मी त्याचं्या आयुष्ट्यात 
येण्यापूवीच त्यानंा हायपरटेंिन आणि डायबणेटस हे आजार णचकटलेले होते. मी आल्यानंतर त्यावंर 
उपचार सुरू झाले. दादासाहेबाचं्या घराला आता घरपि आले, घरामध्ये र्ृणहिी आली. घरचे ताजे जेवि 
त्यानंा णमळू लार्ले. औषध-पािी आणि तब्येतीची काळजी घेिारे कुिीतरी घरात आले. त्यामुळे त्याचंी 
प्रकृती चारं्ली राहायला लार्ली. अस्ताव्यस्तपिा जाऊन त्या जार्ी नीटनेटकेपिा आला. इंग्रजी भाषेची 
त्याचंी अडचि दूर झाली. एकूिच दादासाहेबाचं्या जीवनामध्ये णिस्त आणि नीटनेटकेपिा येऊन 
णववाहामुळे त्याचें कोित्याही प्रकारचे नुकसान झालेली नाही, हे लोकानंा समजू लार्ले व लोक हळूहळू 
आमच्या जवळ येऊ लार्ले. भेटिाऱ्याचंी संख्या वाढायला लार्ली. लोक कायगक्रमाला बोलाव ूलार्ले. 
आमचा जनसंपकग  वाढायला लार्ला आणि एक वषातील सामाणजक प्रणतकूलता दूर होऊन आता आमचे 
जीवन साधारि व्हायला लार्ले.  

 
प्रणतकूलतेच्या वादळामध्ये काही णवचारवतं आमच्या पाठीिी उभे राणहले. सुप्रणसि साणहस्त्यक णव. 

स. खाडेंकर यानंी आमच्याबद्दल लेख णलहून णववाहाचे समथगन केले. दादासाहेब आणि िाणलनीताई हे 
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एकमेकाचं्या र्रजेतून एकत् आलेले आहेत. णववाह ही त्याचंी वैयणक्तक बाब आहे. इतरानंी त्याच्यामध्ये 
हस्तके्प करू नये, असे परखड णवचार त्यानंी माडंले. आचायग अते् यानंीदेखील आम्हा दोघानंा घरी 
जेवायला बोलावनू आमचा सन्मान केला. आबासाहेब खेबुडकर, तात्यासाहेब कोरे, आबासाहेब किदे, 
वसंतराव फाळके, लक्ष्मिराव णवचारे, जयवतंराव रु्जर, णवष्ट्िुअण्िा पाटील ही मंडळी सवगप्रथम 
आमच्याजवळ आली आणि सतत आमच्याबरोबर राणहली.  

 
पत्नीला बरोबर घेऊन नाटकाला, णसनेमाला, लग्न समारंभाला, सभा-संमेलनाला जािे, एकत् 

प्रवास करिे आणि वरे्वरे्ळ्या णवषयावंर चचा करिे ही अपूवाई दादासाहेबाचं्या आयुष्ट्यात प्रथमच घडत 
होती. ’ 

 
साखर कारखानदारीला णदिा 

 
दादाचं्या व्यणक्तर्त जीवनात पणरवतगन घडलेले असतानाच सारं्ली भार्ात ऊसके्त्आणि इतर 

णपकाचंा णवकास होत असूनही कारखान्याला ऊस न देता तो र्ूळ उत्पादनाकडे वळणवण्याच्या ितेकऱ्याचं्या 
भणूमकेमुळे राज्यतील अनेक साखर कारखान्यापंुढे नव े प्रश्न उभे राणहले होते. सारं्लीच्या साखर 
कारखान्याची १९६४ ची वार्णषक सवगसाधारि सभा झाली. त्या सभेत दादानंी केलेले भाषि साखर 
उद्योर्ाला सदैव मार्गदिगक ठराव ेअसेच होते. दादा म्हिाले, ‘ितेकरी सहकारी साखर कारखाना आपि 
एका ध्येयाने चालणवतो आहोत. कारखाना चालणवण्यात आमची केवळ फायद्याची दृष्टी नाही ककवा काही 
भार्ाचा आणि व्यक्तींचाच णवकास डोळ्यासंमोर नाही. सहकारी साखर कारखाने णनव्वळ मोठ्या 
बार्ायतदार सभासदाचं्या फायद्यासाठी चालणवले जातात, अिी टीका अलीकडे ऐकू येते. आमचा दृणष्टकोन 
एवढा संकुणचत खास नाही. सहकारी सेक्टरमध्ये साखर कारखान्याचंी यंत्िा संपूिग भार्ाच्या णवकाससाठी 
किी राबणवता येईल, याचा आम्ही सातत्याने णवचार करतो. आपल्या भार्ातील ऊस उत्पादक, णजरायत 
ितेकरी, लहान लहान उद्योर्धंदेवाले, ितेीला पूरक असे ग्रामोद्योर् याचं्या वाढीसाठी व वृिीसाठी आम्ही 
झटत आहोत. बेकारानंा पूिग रोजर्ार कसा उपलब्ध करता येईल, मार्ासलेल्या भार्ाचंी णविषे काळजी 
घेऊन किी उन्नती करता येईल, िकै्णिक सोयी, पािीपरुवठा, बी-णबयािे व औषधाचंा पुरवठा व वापर या 
सवग बाबी आमच्या डोळ्यासंमोर आहेत. आमचा कारखाना म्हिजे आमच्या भार्ातील प्रर्तीचे प्रतीक आहे. 
सहकारी चळवळीमाफग त लोकातं आत्मणवश्वास व णजद्द णनमाि करण्यासाठी आमचा कारखाना रे्ली चार-
पाच वष ेिक्ती व बुिी पिास लावनू प्रयत्न करीत आहे. ग्राहकास परवडिाऱ्या णकमतीत साखर देता आली 
पाणहजे, यासाठी कारखान्याने तात्पुरत्या फायद्यावर लक् ठेव ूनये. ज्याप्रमािे साखर कारखाने उत्पादक 
सभासदाचा फायदा पाहतात, त्याचप्रमािे कारखान्याचे धोरि कामर्ारानंा व ग्राहकानंा कसे पोषक राहील 
हे पाणहले पाणहजे. रे्ल्या वषी रु्ळाच्या णकमती अणधक असताना देिातील काही सहकारी साखर 
कारखान्याचं्या उत्पादक सभासदानंी कारखान्यास ऊस न घालता त्याचा र्ूळ णनमाि केला. ही घटना 
हाणनकारक आहे. सहकारी साखर कारखान्यावर होिाऱ्या टीकेला फक्त कार्दोपत्ी उत्तर देऊन चालिार 
नाही. तुम्ही म्हिता ते चूक आहे व आम्ही म्हितो तेच बरोबर आहे, असे म्हित बसल्याने प्रश्न संपिार 
नाही. या उलट त्याचेंम्हििे आपि कृतीने व सप्रयोर् चकू आहे हे णसि करून दाखणवले पाणहजे.’ दादाचें 
साखर कारखानदारीतील नेमक्या समस्यावंर व उपायावंरही नेमके बोट ठेविारे हे णवचार साखर 
कारखानदारीला कोित्याही काळात लार्ू पडिारे असेच होते.  
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साखर कारखानदारीच्या उत्पादन प्रणक्रयेत उपलब्ध होिाऱ्या प्रत्येक वस्तूचा उत्पन्नाचे साधन 
म्हिून उपयोर् व्हावा, असा दादाचंा सततचा प्रयत्न असायचा. त्यातूनच पढेु बर्सॅपासून कार्दणनर्णमतीचा 
णवचार होऊ लार्ला. त्या णवचारातूनच दादा, तात्यासाहेब कोरे आणि रत्ना्पाण्िा कंुभार, जयवतंराव 
भोसले यानंी प्रयत्नाला सुरुवात केली. कृष्ट्िा सहकारी साखर कारखाना,वारिा सहकारी साखर 
कारखाना आणि ितेकरी सहकारी साखर कारखाना या चार साखर कारखान्यानंी एकत् येऊन कार्द 
कारखाना सुरू करावा असे ठरले. त्यासाठी लार्िारे भाडंवल या कारखान्यानंी संयुक्तपिे द्याव े आणि 
राज्य सरकारची मदत घ्यावी असे ठरले. त्यातूनच णद. २५ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर १९६४ या कालावधीत 
कार्द कारखाना उद्योर्ाच्या अभ्यासासाठी एक णिष्टमंडळ णवणवधदेिाचं्या दौऱ्यावंर रे्ले. त्या णिष्टमंडळात 
दादा, तात्यासाहेब कोरे, जयवतंराव भोसले, रत्नापाण्िा कंुभार, आबासाहेब कुलकिी आणि राज्य 
सरकारचे प्रणतणनधी माधवराव राजवाडे याचंा समाविे होता. ४६ णदवसाचं्या या दौऱ्यात पणिम जमगनी, 
लंडन, मॉणरयल, न्यूयॉकग ,न्यू ऑर्णलन्स, सानंसुआन, कॅटकस, बोर्ारा, पनामा, मेस्क्सको, सनॅफॅ्रस्न्सस्को, 
होनोलूलू, टोणकओ, हाँर्काँर् येथे भेटी णदल्या. त्या भार्ातील कार्द कारखान्याचंी पाहिी केली. या 
दौऱ्यात दादानंी लंडन मुक्कामात णतथे असलेल्या भारतीय णवद्यार्थयवांचची भेट घेऊन चचा केली. न्ययूॉकग मध्ये 
पोल्री व्यवसायात जर्ात प्रणसि असलेल्या एकर अबगर कंपनीचा फामग पाणहला. याच कंपनीने पुण्याजवळ 
तळेर्ाव येथे एक पोल्री फामग णवकणसत केला होता. अमेणरकेच्या कृषी अणधकाऱ्यांिीदेखील दादानंी चचा 
केली. पणिम जमगनीमध्ये णचपाडापासून कार्द तयार केला जातो. त्या कारखान्यालादेखील भेट देऊन 
णतथल्या कायगपितीचा त्यानंी अभ्यास केला. कार्दउद्योर्ाबरोबरच कृषी के्त्ातील नव्या प्रयोर् व तंत्ाचंी 
माणहती घेऊन णिष्टमंडळ भारतात परतले. नंतरच्या काळात कार्दणनर्णमती कारखान्याचा उपक्रम कोित्या 
ना कोित्या कारिाने पढेु ढकलला रे्ला आणि अखेर तो प्रकल्पच बारर्ळला.  

 
अनेक संस्थाचें मार्गदिगक 

 
१९६२ ते १९६५ या कालावधीत दादा महाराष्ट्र रॉ मटेणरअल ॲडव्हायझरी कणमटीवर सदस्य 

म्हिून काम करीत होते. कच्चा माल आणि त्याचे णवतरि हा राज्याच्या अत्यंत णजव्हाळ्याचा णवषय होता. 
अनेक व्यापारी कच्चा माल अणधक णमळवनू त्याचा काळाबाजार करीत होते. या सणमतीचे सदस्य होताच 
कच्च्या मालाच्या णवतरि णनणितीमधील त्ुटी त्यानंी िोधल्या. मालाच्या वाटपाचे प्रमाि आणि णनकष 
चुकीचे होते. त्यामुळे ग्रामीि भार्ावर अन्याय तर व्हायचाच; णिवाय काळ्याबाजारालादेखील सधंी 
णमळायची. या सणमतीचा कारभारही इंग्रजी भाषेतूनच चालायचा. त्या सणमतीवर जाताच दादानंी सणमतीचा 
कारभार कहदी भाषेतून करण्याच्या सूचना णदल्या. मालाच्या वाटपाचे प्रमाि िहरी भार्ास ९० टके्क तर 
ग्रामीि भार्ास १० टके्क असे होते. ते तसे णवषम प्रमािात का आहे, याचे उत्तर कोिी देऊ िकले नाही. 
िहरी आणि ग्रामीि भार्ानंा णमळिाऱ्या कच्चा मालाच्या णवषम वाटपामुळे काळाबाजार कसा वाढतो, हे मात् 
स्पष्ट झाले. दादानंी तत्काळ वाटपाचे प्रमाि बदलले. िहरी भार्ाला ६० टके्क तर ग्रामीि भार्ाला ४० टके्क 
असे प्रमाि णनणित करण्यात आले. ज्याचा फायदा ग्रामीि महाराष्ट्रातील उत्पादकानंा मोठ्या प्रमािात 
झाला.  

 
१९६४ मध्ये राज्य सरकारने ज्वारीसाठी एकाणधकार खरेदी योजनेची सुरुवात केली. माकेकटर् 

फेडरेिनच्या माध्यमातून दादानंी ही योजना यिस्वी करण्यासाठी खूप मोठे योर्दान णदले. खरेदी, साठा 
आणि णवतरि या संदभात सामान्य ितेकऱ्याला येिाऱ्या अडचिींची जािीव त्यानंा होती. त्यामुळे माकेकटर् 
फेडरेिनच्या माध्यमातून त्या अडचिी दूर होऊन ितेकऱ्यानंा फायदा होईल, असा णवश्वास त्यानंा वाटत 



 
 अनुक्रमणिका 

होता. फेडरेिनच्या व्यवहारात बऱ्याच वळेा व्यावसाणयक तंट्यामुंळे अडचिी आल्या. तिा अडचिीच्या 
काळात अणधकाऱ्यानंा वाऱ्यावर न सोडता त्याचं्या पाठीिी भक्कमपिे उभे राहण्याची भणूमका दादानंी 
घेतली. १९६३ साली माकेकटर् फेडरेिनने इटली व रणियाला केळी णनयात केली. भारतीय केळ्यानंा 
जार्णतक बाजारपेठ उपलब्ध होिे व देिाच्या परकीय चलनात वाढ होिे ही सववांचसाठीच अणभमानाची र्ोष्ट 
होती. या णनयात व्यवहारात मालाच्या दजावरून काही तंटे णनमाि झाले. त्या देिातील कंपन्यानंी 
मालनाकारला आणि त्या व्यवहारात सात लाखाचें नुकसान झाले. त्या नुकसानीनंतर दादानंी अणधकारी व 
सभासदाचंी बैठक घेतली. त्या व्यवहारावर नाराजी व्यक्त करण्याऐवजीअसे व्यवहार बरेच काही णिकवनू 
जातात, आपल्याला अनुभव नाही; आपि णिकून तो घेऊ आणि नव्याने कामाला लार्ू, असे म्हित त्या 
णवषयावर पडदा टाकला. दादाचं्या अिा कायगपितीमुळे प्रयोर्िील व प्रामाणिक अणधकाऱ्यानंा धाडसाने 
णनिगय घेिे, काम करिे सोपे जात असे. त्यामुळे लोकाचंी कामेही होत आणि णवकासालार्तीदेखील णमळत 
असे.  

 
पुढे १९६४ मध्ये भवुनेश्वर येथे काँगे्रसचे अणधविेन झाले. वसंतदादा आणि मोहन धाणरया रेल्वनेे 

नार्पूरमार् ेया अणधविेनाला रे्ले होते. याच अणधविेनातपंणडत नेहरंूची प्रकृती णबघडली. ते णवश्ातंीसाठी 
डेहराडून रे्ले होते. संसदेचे अणधविेन सुरू होिार होते म्हिनू ते णतथून णदल्लीला परतले. त्याच रात्ी 
त्याचंी प्रकृतीपनु्हा णबघडली आणि २७ मे १९६४ रोजी सकाळी त्याचें णनधन झाले. देिावर खूप मोठा 
आघात झाला. देिभर िोककळा पसरली. नेहरंूच्या णनधनानंतर लालबहादूरिास्त्री याचं्याकडे 
पंतप्रधानपद आले. पढेु ९ एणप्रल १९६५ रोजी पाणकस्तानने भारताच्या णवरोधात युि पकुारले. भारतीय 
सैन्याच्या िौयाने युिभमूीवर पाणकस्तानची दािादाि उडाली. भारतीय जवानानंी लाहोरपयंत मजल 
मारली. या युिाचे पडसाद जार्णतक राजकारिात उमटले. अनेक देि युि थाबंवनू सामोपचाराचा 
सल्लादेऊ लार्ले. भारतीय जवानाचं्या कामणर्रीमुळे पाणकस्तानवर नामुष्ट्की ओढाणवली. नुकसानीनंतर 
युि समाप्त झाले. रणियाचे पंतप्रधान कोसीजीन यानंी पुढाकार घेऊनभारत पाणकस्तानमध्ये समझोता 
करार करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार ताश्कंद येथे पंतप्रधान लालबहादू्दर िास्त्री याचं्या उपस्स्थतीत 
ऐणतहाणसक ‘ताश्कंद करार’ झाला. त्याच वळेी ११ जानेवारी १९६६ रोजी लालबहादू्दर िास्त्री याचें णनधन 
झाले. देिाच्या पंतप्रधानपदाचा णवषय पुन्हा ऐरिीवर आला. इणंदरा र्ाधंी व मोरारजीभाईदेसाई दावदेार 
होते. १९ जानेवारी १९६६ रोजी इंणदरा र्ाधंी याचंी पंतप्रधान म्हिून णनवड झाली. देिाच्या इणतहासात एक 
नव ेपवग सुरू झाले. जार्णतक राजकारिावरवरे्ळा ठसा उमटणविाऱ्या पणहल्या मणहला पतंप्रधान इणंदरा 
र्ाधंीच्या पंतप्रधान पदाच्या कारणकदीस प्रारंभ झाला. इंणदरा र्ाधंीच्या पंतप्रधानपदी णनवडीमुळे 
राज्याराज्यातंीलकाँगे्रसअंतर्गत राजकारिावर पणरिाम झाला.  

 
१९६५ च्या दरम्यान सारं्लीच्या साखर कारखाना णवस्ताराची योजना पुढे आली. सारं्लीत मुक्कामी 

राहून दादानंी णवस्तारीकरिाचे काम स्वतःच्यादेखरेखीखाली कराव,े असा आग्रह कारखान्याच्या संचालक 
मंडळाने धरला. त्याप्रमािे दादा, िाणलनीताई व मुलासंह मंुबईहून कारखानास्थळी राहण्यासाठी आले. 
अपेके्प्रमािे णवस्तारीकरिाचे काम र्तीने आणि दजेदार झाले. त्याच वषी म्हिजे २४ माचग १९६६ रोजी 
वसंतदादाचंी प्रदेि काँगे्रसच्या अध्यक्पदी णनवड झाली.  

 
पक्ाचे राज्यपातळीवरील सघंटन, राज्य सहकारी साखर सहकारी संघाचा व्याप आणि सारं्ली 

णजल्ह्यात चाललेल्या णवकासकामाचंा पाठपुरावा अिासवग आघाड्यावंर दादाचें कायग णवस्तारत होते. 
सारं्लीचा ितेकरी सहकारी साखर कारखाना हा प्रत्येक णवकास प्रकल्पाचा कायगकबदू होता. १९५८ साली 
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१९४२ एकरउसाचे के्त् होते, ते दादाचं्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे १९६६ साली ९ हजार ३३० एकरावंर 
जाऊन पोहोचले होते. चौफेर प्रर्तीमुळे कारखान्याच्या र्ाळप णवस्ताराचीआवश्यकता होती. ते कामही 
दादानंी युिपातळीवर मार्ी लावले. १० एणप्रल १९६६ रोजी २६०० टन र्ाळपक्मतेच्या णवस्तार योजनेचे 
उद घाटन यिवतंराव चव्हाियाचं्या हस्ते झाले. पुढे सहकार के्त्ात १० वषवांचनंतर सते्तवर न राहण्याच्या 
णनयम व णवचाराचंी जोरदार चचा राज्यात सुरू झाली. प्रदेि काँगे्रसचे अध्यक्असलेल्यादादानंी राज्य 
सहकारी बँक, साखर संघ आणि सारं्लीच्या साखर कारखान्याच्या अध्यक्पदाचाही राजीनामा णदला. 
आपले कुटंुबही सारं्लीहून मंुबईलाहलणवले. मंुबईतील माहीम पणरसरातील ‘ज्योतीसदन’ येथे त्याचें 
वास्तव्य सुरू झाले.  

 
णजरायती ितेी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या ितेकऱ्याचं्या णवकासासाठी दादा सदैव सतकग  

असायचे. त्याच सतकग तेतून णजरायती कापूस उत्पादनालाचालना देण्यासाठी त्यानंी भारत को-ऑप, 
स्स्पकनर् णमल्सची स्थापना केली. २५ हजार चात्याचं्या सूतणर्रिीचा कोनणिला समारंभही १० एणप्रल १९६६ 
रोजीयिवतंरावाचं्या हस्ते झाला. ितेकरी आणि त्याच्या दैनंणदन जीवनािी णनर्णडत प्रत्येक वस्तू आणि 
सेवा सहकाराच्या माध्यमातून उपलब्ध करिे हे दादाचें ध्येय होते. खत आणि औषधाचंा पुरवठा वळेेत 
आणि णकफायतिीर भावात होिे हे ितेीव्यवसायासाठी आवश्यक असते. सहकाराच्या माध्यमातून खते 
आणि औषधाचंीही णनर्णमती झाल्यास ितेकऱ्याचंी मोठी सोय होिार होती. त्यासाठी दादानंी ठाण्यात 
संस्थास्थापन करण्यासाठी मदत केली. महाराष्ट्र को-ऑपरेणटव्ह फर्णटलायझसग अँड केणमकल्स ही १६ 
कोटी रुपये भाडंवलाची संस्था ठाण्यात उभी राणहली. णतच्या उभारिीसाठीजपानची ताणंत्क मदत घेण्यात 
आली. १९६६ साली स्थापन झालेल्या या संस्थेसाठी दादानंी आपल्या साखर कारखान्यामाफग त एक 
लाखाचे भार् भाडंवलही घेतले. प्रत्येक संस्थेच्या उभारिीला प्रोत्साहन देताना दादानंी आपल्या साखर 
कारखान्याचा आर्णथक सहभार् आणि मदत किी राहील, याचीही वळेोवळेी काळजी घेतली होती. कृषी 
अवजारे आणि उपकरिे हा ितेी व्यवसायाचा अणवभाज्य भार् आहे. नव े तंत् अरं्ीकारलेली सामग्री 
ितेकऱ्यानंा उपलब्ध व्हावी यासाठी दादानंी कोल्हापुरात महाराष्ट्रको-ऑपरेणटव्ह इंणजणनअकरर् 
सोसायटीची स्थापना केली. त्या माध्यमातून अवजारे, याणंत्क उपकरिे, सुटे भार् याचंा ितेकऱ्यानंा 
पुरवठा होिार होता. ५ सप्टेंबर १९६६रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेचेही दादाचं्या साखर कारखान्याने 
२५ हजार रुपयाचें भार् भाडंवल घेतले. याच वषी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाच्या 
अध्यक्पदी१९६६-६७ सालासाठी त्याचंी णनवड झाली. त्याच वळेी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या 
अध्यक्पदाची धुराही दादाकंडेच सोपणवण्यात आली. राज्य पातळीवरील अनेकसंस्थाचंी जबाबदारी 
दादावंर आल्याने त्याचंी धावपळ तर वाढलीच; णिवाय त्यानंा मंुबईत जास्त काळ वास्तव्य कराव ेलार्त 
होते. मंुबईत र्नबो स्रीट फोटग येथीलपटेल चेंबरमध्ये ते वास्तव्यास असत.  

 
िामरावदादाचें णनधन 

 
इकडे स्वातंत्र्यापूवी आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक अडचिींना तोंड देत दादाचें बधूं िामरावदादा 

पाटील यानंी कौटंुणबक जबाबदाऱ्यानंा न्याय णदला होता. दादाचंा भक्कम आधार म्हिनू ते दादाचं्या पाठीिी 
खंबीरपिे उभे राणहले होते. याच काळात त्यानंा अधवांचर्वायूचा झटका आला. ते अंथरुिाला णखळले. 
मंुबईच्या सेंटजॉजग हॉस्स्पटलमध्ये त्यानंा दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार चालू असताना दादा स्वतः 
प्रत्येक बाबीत लक् घालत. त्याचंी प्रकृती लवकर बरी व्हावी यासाठीहॉस्स्पटलच्याडॉक्टरािंी सतत 
संपकात असत. णतथल्या उपचारानंंतर िामरावदादाचं्या प्रकृतीत सुधारिा झाली, म्हिून त्यानंा सारं्लीला 
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नेण्यात आले. सारं्लीत असतानाचिामरावदादाचंी प्रकृती अचानक णबघडली. त्यानंा उपचारासंाठी 
णमरजेच्या णमिन हॉस्स्पटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्या वळेी दादा मंुबईत आपल्या कायात व्यस्तहोते. 
उपचार चालू असतानाच ४ सप्टेंबर १९६६ रोजी िामरावदादाचें णनधन झाले. दादावंर दुःखाचा डोंर्र 
कोसळला. ते तातडीने सारं्लीत परतले. िामरावदादावंरकृष्ट्िाकाठी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 
दादाचं्या जीवनाला आकार देण्यासाठी िामरावदादानंी नेहमीच त्यार्ी वृत्ती ठेवली होती. येिाऱ्या 
कुठल्याही संकटाला सामोरेजात दादाचं्या कायाला प्रोत्साहनच णदले होते. त्याचं्या जाण्याने आता खऱ्या 
अथाने दादावंर कौटंुणबक जबाबदारी येऊन पडली होती.  

 
दादाचं्या कौटंुणबक जीवनात असे चढउतार सुरू असतानाच महाराष्ट्रात १९६७ च्या सावगणत्क 

णनवडिुकाचंी तयारी सुरू झाली. सवग मतदारसंघाचंा आढावाघेिे, तेथील राजकीय जनमानसाचा अंदाज 
घेऊन उमेदवार णनवडिे यासाठी दादानंी यंत्िा र्णतमान केली होती. नेमक्या त्याच काळात यिवतंराव 
चव्हाि याचं्यावरएक िस्त्रणक्रया झाली होती. णवश्ातंीसाठी ते नणरमन पॉइटं येथील त्याचं्या णनवासस्थानी 
वास्तव्यास होते. यिवतंराव मंुबईतच असल्याने उमेदवार णनवडीसाठी मुलाखतीआणि बैठका त्या वळेी 
तेथेच घेण्यात आल्या. त्या णनवडिुकीसाठी दादाचं्या मदतीला मोहन धाणरया, बॅ. णवठ्ठलराव र्ाडर्ीळ, 
पक्ाचे सरणचटिीस णिवाजीराव पाटीलआणि खणजनदार भाऊसाहेब वतगक याचंी णनयुक्ती प्रदेि काँगे्रस 
सणमतीने केली होती. उमेदवार णनवडीची प्रणक्रया पूिग झाली आणि प्रचारयंत्िा र्णतमान झाली. दादाआणि 
मोहन धाणरया प्रदेि कायालयातून सवग सूते् हलवीत होते. राज्य काँगे्रस सणमतीतील इतर पदाणधकारी 
णनवडिूक लढत असल्याने या दोघानंी कायालयाचा ताबा घेतला. त्याचा पणरिामही णदसून आला. प्रदेि 
कायालयातील णवस्कळीतपिा दूर झाला. कायगकत्यवांचमधून कायालयीन णिस्तीला महत्त्व आले. एकीकडे 
दादानंी कायालयातच तळ ठोकला, तर दुसरीकडे वसतंराव नाईक यानंी राज्य कपजून काढले. त्या वळेी 
देिात जातीयवादाचे वातावरि णनमाि झालेले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील णनवडिुकीचा प्रचार आणि 
यि हे दादा आणि नाईक याचं्यासाठी आव्हान होते. १९६७ च्या फेबु्रवारी मणहन्यात मतदान झाले. दादाचं्या 
संघटनात्मक कौिल्याला पुन्हा एकदा घवघवीत यि णमळाले. सारं्लीतून दादाचें णवश्वासू स्नेही 
आ्पासाहेब णबरनाळे णवजयी झाले. वसतंराव नाईक यानंा पनु्हा मुख्यमणंत्पदाची सधंी णमळाली. देिातही 
काँगे्रस सते्तवर आली. लोकसभेच्या ५२१ जार्ापंकैी २७३ जार्ा काँगे्रसला णमळाल्या. केवळ १३ जार्ाचें 
बहुमत काँगे्रस संपादन करू िकली. त्या णनवडिुकीत रु्जरात, आधं्र प्रदेि, म्हैसूर आणि महाराष्ट्राने 
इंणदरा र्ाधंींना भक्कम साथ णदल्यामुळेच काँगे्रस सते्तवर आली. या राज्यामंध्ये थोडे वरे्ळे णचत् णनमाि झाले 
असते तर त्या णनवडिुकीत काँगे्रस अडचिीत आली असती. देिाच्या पंतप्रधानपदी इंणदरा र्ाधंी 
णवराजमान झाल्या, तर मानाचे र्ृहमणंत्पद यिवतंराव चव्हाि यांना णमळाले. इतर राज्यातं काँगे्रसची 
णपछेहाट का झाली या मुद्दयावंर त्या काळात देिभर चचा सुरू झाली. त्या णनवडिुकीत महाराष्ट्र 
एकसधंपिे काँगे्रसच्या पाठीिी उभा करण्यात दादाचंा मोलाचा वाटा होता. सकाळी उठल्यापासून रात्ी 
बारापयंत दादा लोकानंा उपलब्ध असायचे. प्रदेि काँगे्रसचे णटळक भवन हे कायालय सतत कायगकतवांचच्या 
र्दीने फुललेले असायचे. दादानंा भेटिारा मािूस समाधानी होऊनच णतथून बाहेर पडायचा. भेटिाऱ्या 
मािसाला र्ट-तट वा पक्ाची कोितीही अट नसायची. भेटिाऱ्या प्रत्येक मािसाचा प्रश्न मार्ी लाविे हेच 
दादाचें तत्त्व होते. त्याच कारिाने राज्यभरात कायगकत्यवांचची मजबूत फळी त्यानंी णनमाि केली. णतची िक्ती 
१९६७ च्या णनवडिकू णनकालाने णदसून आली.  

 
जून १९६७ मध्ये णदल्लीत काँगे्रस वणकंर् कणमटीची बैठक झाली. या बैठकीला दादा व मोहन धाणरया 

उपस्स्थत होते. देिात झालेल्या काँगे्रसच्या णपछेहाटीवर कचतन करून णदिा ठरणविे हाच या बैठकीचा 
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मुख्य णवषय होता. सात णदवस चाललेल्या या बठैकीत देिभरातील काँगे्रस नेत्यानंी अनेक सूचना माडंल्या. 
पक्ाच्या णवकासासाठी अनेक योजनाही सादर केल्या. लोकसभेत घटलेले संख्याबळ हा कचतेचा णवषय 
होता. याच बैठकीत व्यापारी बँकाचें राष्ट्रीयीकरि कराव,े अिी उपसूचना मोहन धाणरया यानंी माडंली. 
प्रदेिाध्यक् वसंतदादाचं्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रसने देिातील सवग ससं्थाणनकाचें तनखे व 
सवलती बंद करण्याणवषयी सूचना केली होती. ती प्रदेि काँगे्रसच्यावतीने धाणरया यानंीच बैठकीत माडंली. 
णतला मोरारजीभाई देसाई, एस. के. पाटील याचंा णवरोध असूनही बठैकीत त्यानंा मंजुरी देण्यात आली. 
देिाला णदिा देण्यासाठी एक णवणिष्ट आणि कालबि कायगक्रम तयार केला पाणहजे, त्या कायगक्रमाला 
आर्णथक णवकासाचा पाया असला पाणहजे, या भणूमकेतून १० कलमी कायगक्रमही तयार करण्यात आला 
होता.  

 
त्याच काळात कामकाज याचं्या अध्यक्पदाची मुदत सपंल्याने नव्या अध्यक्ाचंी णनवड हा णवषय 

ऐरिीवर होता. अध्यक्पदाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक हा प्रदेि काँगे्रसचा सदस्य असला पाणहजे, असा 
णनयम होता. महाराष्ट्रातून मोहन धाणरया अध्यक्पदाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक होते; पि ते प्रदेि 
काँगे्रसचे सदस्य नव्हते. ही ताणंत्क अडचि लक्ात येताच दादानंी धाणरया यानंा सारं्ली णजल्ह्यातून प्रदेि 
काँगे्रसने सणमतीवर पाठणवले. तिी तार सारं्ली णजल्हा काँगे्रसच्यावतीने प्रदेि काँगे्रसला धाडण्यात आली. 
धाणरयाचं्या अध्यक्पद णनवडिूक उमेदवारी अजासाठीचा ताणंत्क अडसर दूर झाला होता. धाणरयानंी अजग 
दाखल केला. णनजकलर््पा हे अध्यक्पदासाठी प्रमुख दावदेार आणि उमेदवार होते. अखेर काँगे्रस नेत्याचं्या 
आग्रहावरून धाणरया यानंी उमेदवारी मारे् घेतली. अध्यक्पदी णनजकलर््पा याचंी णनवड झाली.  

 
आतंरराष्ट्रीय पातळीवर र्ौरव 

 
णडसेंबर १९६६ मध्ये वसंतदादाचं्या कायाला आणि कारणकदीला वरे्ळी प्रणतष्ठा प्राप्त करून देिारी 

घटना घडली. बंर्ळूर येथे ‘इंटरनॅिनल को-ऑपरेणटव्ह अलायन्स लंडन’ या आंतरराष्ट्रीय सहकारी 
संस्थेने एक पणरसंवाद आयोणजत केला होता. त्या पणरसंवादात जार्णतक पातळीवर चाललेल्या 
ग्रामणवकास चळवळीवर णविषे प्रकाि टाकण्यात येिार होता. त्या पणरसंवादात एक णदवस सहकारी 
साखर कारखानदारीने ग्रामीि भार्ात घडणवलेल्या पणरवतगनावर तसेच क्रातंीवर चचा झाली. वसंतदादा 
आणि त्यानंी सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून णविलेले सहकाराचे जाळे आणि ग्रामीि 
भार्ात झालेली क्रातंी यावंर चचा झाली. त्याच चचेतून त्या संस्थेने सारं्ली णजल्ह्याला भेट देण्याचा णनिगय 
घेतला. णजल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाना, जलकसचन योजना आणि ितेी याचंा अभ्यास आणि 
पाहिी करण्यासाठी त्या संस्थेच्या प्रणतणनधींनी भेट णदली. साखर कारखान्यासह सारं्ली णजल्ह्यात 
राबणवल्या जातअसलेल्या सवगच योजनाचंी प्रत्यक् पाहिी केली. त्या पाहिीनंतर दादानंी उभे केलेले हे 
कायग एका पसु्स्तकेद्वारे ससं्थेच्या जर्ातील २२ कोटी सभासदापंयंत पोहोचणवण्यात आले. दादाचंी ख्याती 
जर्भर पोहोचली. त्यानंी केलेल्या कायाचा र्ौरव करण्यात यावा, अिी णिफारस महाराष्ट्र िासनाकडे 
करण्यात आली. या सवग घडामोडींच्या पाश्वगभमूीवर दादानंा ‘पद्मभषूि’ या मानाच्या णकताबाने र्ौरणवण्याची 
घोषिा झाली. वयाच्या ५० व्या वषी दादा २६ जानेवारी १९६७ रोजी णदल्लीत पोहोचले. स्वातंत्र्यासाठी 
पदोपदी णजवाची बाजी लाविाऱ्या एका क्राणंतवीराचा र्ौरव त्या णदविी होिार होता. देिाच्या 
प्रजासत्ताकणदनी स्वातंत्र्यसेनानी वसंतदादा बंडूजी पाटील यानंा राष्ट्रपती डॉ. सवगपल्ली राधाकृष्ट्िन याचं्या 
हस्ते ‘पद्मभषूि’ णकताब बहाल करण्यात आला. १९४२ च्या क्राणंतलढ्यात णब्रणटिानंा जेरीस आििाऱ्या 
आणि स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीि जीवनात णवकासाची क्रातंी करिाऱ्या स्वातंत्र्यवीराचा साथग र्ौरव झाला! 
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राज्यात सहकारी साखर कारखानदारीला बळ देण्याचे काम दादानंी अणवरतपिे केले. त्या 
कामात अनेक वळेा कें द्र सरकारच्या अडविकुीच्या धोरिामुळे अडचिी णनमाि झाल्या. दादाचंी धडाडी 
आणि एकदा स्वतःला पटलेला मुद्दा िवेटपयंत लावनू धरण्याची हातोटी यामुंळे अनेक अडचिींमधून त्यानंी 
सहज मार्ग काढला. उसाच्या दराच्या बाबतीतही महाराष्ट्रावर अन्याय करिारी भणूमका कें द्र सरकारने 
घेतली होती. णबहार, उत्तर प्रदेि, पंजाब, हणरयािा आणि केरळ या राज्यानंा साखरेचे भाव वाढवनू णदले; 
परंतु महाराष्ट्राला डावलले. त्या णवरोधात दादानंी जबरदस्त मोचेबाधंिी केली. महाराष्ट्रातील साखर 
कारखानदारी कें द्र सरकारने योग्य आणि सकारात्मक दृणष्टकोनातूनच हाताळली पाणहजे, असा त्याचंा 
आग्रह होता. दादानंी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कें द्र सरकारला आपली भणूमका तर बदलावी लार्लीच; 
णिवाय त्याचवषी नव ेसाखर धोरिदेखील जाहीर कराव ेलार्ले. महाराष्ट्रातील ितेकऱ्यासंाठीही कें द्राने 
अनुकूल असा णनिगय घेतला आणि १९६६-६७ या कालावधीत उसाला प्रणतटन ६९ रुपये हा दर मान्य 
केला. दादानंा णमळिाऱ्या यिामारे् त्याचंा िुि हेतू, सखोल अभ्यास आणि त्या अभ्यासाला त्या-त्या 
के्त्ातील तज् ज्ञाचं्या सल्ल्याची जोड असे. स्वतः अभ्यास केल्याणिवाय दादा कधीही मत बनवत नसत. 
ज्या-ज्या णठकािी जाण्याची संधी णमळे, त्या-त्या णठकािी चारं्ले काय आहेहे हेरण्याचे उपजत कौिल्य 
त्याचं्याकडे होते. सप्टेंबर १९६७ ते नोव्हेंबर १९६७ या काळात त्यानंी युरोप, अमेणरका, कॅनडा, हवाई, 
दणक्ि अमेणरका या देिाचंा दौरा केला. त्या देिाचंी ितेी, साखर कारखानदारी, ऊस पीक पिती, बँककर्, 
आदींचा अभ्यास केला. त्या अभ्यासाला आपल्या देिातील वास्तववादी पणरस्स्थतीिी तुलनात्मकदृष्ट्ट्या 
जोडण्याचा सदैव प्रयत्न केला. त्याच कारिाने दादाचं्या णवचाराला आणि कृतीला आपोआपच व्यापक दृष्टी 
प्राप्त झाली.  

 
१९६७ च्या णडसेंबर मणहन्यात अणखल भारतीय काँगे्रसचे अणधविेन सारं्लीत भरिार होते. 

वसंतदादा या अणधविेनाचे स्वार्ताध्यक् होते. अणधविेन ऐणतहाणसक ठराव े यासाठी सवगच कायगकत्यवांचनी 
जोरदार तयारी सुरू केली होती. िहरातील रस्ते, चौक आणि संमेलनस्थळ सुिोणभत करण्याचे णविषे 
णनयोजन करण्यात आले होते. या अणधविेनाची तयारी पाहण्यासाठी र्ृहमंत्ीयिवतंराव चव्हाि यानंी 
सारं्लीला भेट देण्याचा णनिगय घेतला. १० णडसेंबर १९६७ रोजी अणधविेनाच्या तयारीची पाहिी 
करण्यासाठी यिवतंराव सारं्लीत आले. तोकाळ बेळर्ाव सीमाप्रश्नामुळे तिावग्रस्त बनलेला होता. 
सीमावासीयानंी आक्रमक धोरि स्वीकारलेले होते. त्यात महाजन सणमतीचा अहवाल जाहीर झाल्याने 
मराठी भाणषकामंध्ये संतापाची लाट उसळलेली होती. यिवतंरावाचंा सारं्ली दौरा णनणित झाला आणि 
सीमावाद्यानंी त्याचं्या णवरोधात णनदिगने करण्याचा णनिगय घेतला. णनदिगकाचें नेते ताराचंद िहा यानंी 
णनदिगनाचंी जययत तयारी केली होती. पोणलसाचंा बंदोबस्तही मोठा होता. यिवतंराव सारं्लीत दाखल 
झाले. दादा, यिवतंराव व वसंतराव नाईक यानंा उघड्या जीपमधून अणधविेन स्थळाकडे घेऊन णनघाले 
होते. त्याचवळेी णनदिगकानंी पोणलसाचें कडे तोडून जीपकडे धाव घेतली. एकच र्ोंधळ उडाला. 
णनदिगकानंा रोखण्यासाठी पोणलसानंी लाठीमार सुरू केला. त्या लाठीमारात ताराचंद िहा याचं्यासह 
अनेक कायगकते जखमी झाले. घडलेल्या प्रकारामुळे सारेच अस्वस्थ झाले. णनदिगकाचं्या आक्रमक कृतीमुळे 
अणधविेनाच्या तयारीला लार्लेले काँगे्रसचे कायगकतेही उदास झाले. अखेर यिवतंराव व वसंतराव नाईक 
त्याच णदविी दुपारी चार वाजता मंुबईला णनघून रे्ले. दुदैवाने दुसऱ्याच णदविीमहाराष्ट्रावर णनसर्ाने 
घाला घातला. ११ णडसेंबर १९६७ रोजी कोयना पणरसर भकंूपाच्या धक्क्यानंी हादरून रे्ला. भकंूपाने 
अनेकाचें ससंार उद ध्वस्त केले. घराचं्या पडझडीत अनेकाचें जीव रे्ले. कोयना पणरसर आणि उभा 
महाराष्ट्र िोकाकुल बनला. भकंूपग्रस्ताचं्या मदतीसाठी जर् धावले. महाराष्ट्र िासनाने तातडीने 
भकंूपग्रस्तानंा या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या. वसतंदादानंी टनास एक 
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रुपया याप्रमािे सारं्लीच्या साखर कारखान्याच्यावतीने मुख्यमंत्र्याचं्या कोयना पनुवगसन णनधीस ३ लाख 
३४ हजार ६५१ रुपयाचंा णनधी णदला. भकंूप झाला त्याचणदविी साडेचौदा हजार रुपये रोख आणि १० पोती 
साखरही कोयना पणरसरात पाठणवली. दुसऱ्या वषीदेखील कोयना भकंूपग्रस्त पुनवगसन णनधीसाठी ६ लाख 
१ हजार ८० रुपये एवढा णनधी साखर कारखान्याच्यावतीने णदला.  

 
काँगे्रसमध्ये अस्वस्थता 

 
१९६८ साल देिाच्या आणि काँगे्रस पक्ाच्या दृष्टीने कठीि पणरस्स्थतीचे होते. जातीयवाद आणि 

त्यातून णनमाि होिारा तिाव यामुंळे वातावरि र्ढूळ बनत चालले होते. देिात अनेक णठकािी जातीय 
दंर्ली घडल्या होत्या. महाराष्ट्रही त्या दंर्लीमध्ये अपवाद ठरला नाही. सोलापूर,नर्र,मालेर्ाव येथे 
दंर्ली घडल्या. या दंर्लींचा पणरिाम महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर होिे साहणजकच होते. देिाचे 
र्ृहमंत्ी म्हिून त्या पणरस्स्थतीत यिवतंराव चव्हाि टीकेचे लक्ष्य बनले होते. या पाश्वगभमूीवर वसंतदादानंी 
पणरस्स्थतीला सामोरे जाण्यासाठी मार्ग काढण्याच्या हेतूने कायगकत्यवांचचे तीन णदवसाचें णिबीर आयोणजत 
केले होते. राज्याच्या रे्ल्या दोन वषवांचतील राजकीय वाटचालीचा अभ्यास करून पक्ाचे सरणचटिीस 
णिवाजीराव पाटील यानंी एक प्रबंध तयार केला होता. पक्ाचे ध्येयधोरि व कायगपितीतील त्ुटी आणि 
कायगकत्यवांचची मानणसकता या मुद्दयावंर त्या प्रबधंाचा भर होता. या णिणबरात दादानंी काँगे्रसच्या अंतर्गत 
र्टबाजीमुळे पक्ाचे होिारे नुकसान यावर कायगकत्यवांचचे प्रबोधन करण्यावर भर णदला होता. 
यिवतंरावानंीही या णिणबरात काँगे्रसच्या ताणत्त्वक-वैचाणरक बैठकीचे महत्त्व कायगकत्यवांचना प्रभावीपिे 
समजावनू सारं्ण्याचा प्रयत्न केला. एकात्मता, धमगणनरपेक्ता, समाजवाद आणि लोकिाही णवचार ही चार 
तत्त्व ेपक्ाचा मुख्य आधार आहेत. ज्या-ज्या वळेी या आधारापंैकी एखादा आधार कमकुवत झाला, त्या-त्या 
वळेी काँगे्रस पक्ाला अपयिाला तोंड द्याव े लार्ले, असेही यिवतंरावानंीकायगकत्यवांचना साणंर्तले. या 
णिणबरातील चचेचा कायगकत्यवांचमध्ये उत्साह णनमाि करण्यासाठी खूप उपयोर् झाला. कायगकते तोच णवचार 
घेऊन आपापल्या भार्ात कायगरत झाले.  

 
दरम्यान, ितेकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना होऊन बारा वष ेलोटली होती. ती बारा 

वष े म्हिजे ितेकऱ्याने स्वतःचा उद्योर् उभा करण्यासाठी घेतलेल्या कष्टाचा आदिग होता. जो आदिग 
राज्याच्या ग्रामणवकास चळवळीला पे्ररिा देत होता. बारा वषवांचत दादानंी कारखाना १ हजार टन 
क्मतेपासून ५ हजार टन र्ाळप क्मतेपयंत नेऊन पोहोचणवला. यिाच्या एका उच्च णिखरावर कारखाना 
पोहोचलेला असताना २ एणप्रल १९६९ रोजी दादानंी कारखान्याची सूते् आपले सहकारी णदनकरराव 
(आबा) कृष्ट्िाजी पाटील याचं्याकडे सोपणवली होती.  

 
१९६९ मध्ये फणरदाबाद येथे काँगे्रसचे अणधविेन झाले. अणधविेनाच्या अध्यक्पदी णनजकलर््पा 

होते. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन याचें णनधन झाले. उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. णर्री 
याचं्याकडे हंर्ामी राष्ट्रपणतपद देण्यात आले. पढेु १० जुलै १९६९ रोजी बंर्ळूर येथे काँगे्रसचे तीन णदवसाचें 
अणधविेन भरणवण्यात आले होते. राष्ट्रपणतपदाचा उमेदवार णनणित करिे हा या अणधविेनातील महत्त्वाचा 
णवषय होता. प्रकृती अस्वास्र्थयामुळे अणधविेनाच्या पणहल्या णदविी इणंदरा र्ाधंी उपस्स्थत राहू िकल्या 
नव्हत्या. त्याचवळेी णनजकलर््पा व त्याचं्या समथगकानंी राष्ट्रपणतपदासाठी सजंीव रेड्डी याचंी उमेदवारी 
जाहीर केली. नंतर इंणदरा र्ाधंीच्यावतीने जर्जीवनराम याचें नाव सुचणवण्यात आले. काँगे्रस पक्ातील 
‘कसणडकेट’ आणि ‘इंणडकेट’ र्टाचं्या घडामोडी सुरू होत्या. त्यात णनजकलर््पा यानंी ‘कसणडकेट’ च्यावतीने 
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संजीव रेड्डी याचेंच नाव पुढे केले. कामराज, यिवतंराव चव्हाि, स. का. पाटील, मोरारजी देसाई या 
नेतेमंडळींनीही रेड्डींच्या बाजूने मत नोंदणवले.  

 
या घडामोडी सुरू असतानाच णदल्लीत व्ही. व्ही. णर्री यानंी राष्ट्रपणतपदासाठी अपक् म्हिनू 

उमेदवारी अजग दाखल केला. बंर्ळूर अणधविेनातील घडामोडींवर इंणदरा र्ाधंी संतप्त झाल्या. त्यानंी 
तातडीने मोरारजींचे अथगखाते काढून घेतले आणि ते यिवतंरावाकंडे णदले. यिवतंरावाकंडे असलेले 
र्ृहखाते त्यानंी स्वतःकडे ठेवले. त्याचवळेी देिातील १४ मोठ्या बँकाचें राष्ट्रीयीकरि केले. 
उपराष्ट्रपणतपदी असलेल्याव्ही. व्ही. णर्री याचंा पारंपणरक संकेताप्रमािे राष्ट्रपणतपदावर अणधकार होता; 
पि ’कसणडकेट’ र्टाने इणंदरा र्ाधंींना िह देण्यासाठी तो नाकारला. काँगे्रस दुभरं्ली. कायगकत्यवांचमध्ये दोन 
फळ्या णनमाि झाल्या. इणंदराणनष्ठानंी वरे्ळी काँगे्रस स्थापन करून सी सुब्रह्मण्यम्  यानंा हंर्ामी अध्यक् 
केले. या सवग राजकीय उलथापालथीचा राज्याचं्या राजकारिावर मोठा पणरिाम झाला. त्यात णडसेंबर 
१९६९ मध्ये इंणदरा काँगे्रसचे खुले अणधविेन मंुबईत भरणवण्याचे णनणित झाले. या अणधविेनाचे स्वार्ताध्यक् 
वसंतदादा होते. देिातील काँगे्रसअंतर्गत संघषाने सीमा र्ाठली असताना या अणधविेनाच्या 
स्वार्ताध्यक्पदाची जबाबदारी यिस्वीपिे पार पाडिे हे खूप मोठे आव्हान वसंतदादापंुढे होते. या 
अणधविेनाच्या णनणमत्ताने काँगे्रसचे पुनरुज्जीवन होिार होते. सभ्रंमात असलेल्या कायगकत्यवांचना णदिा 
णमळिार होती. दादानंीही संघटन कौिल्य पिाला लावले. राज्यभरातील कायगकत्यवांचची फौज कामाला 
लावली. आझाद मदैानावरील भव्य मंडपात अणधविेनाची सुरुवात झाली. इंणदरा र्ाधंी, जर्जीवनराम 
आणि यिवतंराव चव्हािाचं्या भाषिानंी काँगे्रस कायगकते प्रभाणवत झाले. कायगकत्यवांचमध्ये चैतन्य णनमाि 
झाले. या अणधविेनात यिवतंरावानंी मावळत्या सूयाला साक्ी ठेवीत काँगे्रस पक्ाने स्वीकारलेल्या नव्या 
धोरिाचंी िपथ णदली. ‘दोर कापले रे्ले आहेत; आता माघार नाही’ अिी ऐणतहाणसक घोषिाही केली. या 
अणधविेनाने देिाचे राजकारि ढवळून णनघाले.  

 
१९७० मध्ये देिातील पणहल्या मणहला सहकारी बँकेची स्थापना करण्याचा मान िाणलनीताईंच्या 

नेतृत्वाखाली सारं्ली णजल्ह्याने णमळणवला. सुलोचनाताई कदम यानंी सुचणवलेल्या मणहला बँकेच्या 
संकल्पनेस माणिकताई र्ायकवाड, सरोणजनीताई पाटील, णवमलताई पाटील, िकंुतला रिखाबंे यानंी 
िाणलनीताईंच्या नेतृत्वाखाली आकार णदला. दादानंी बँक उभारिीत खंबीर साथ णदली व बँकेचे उद घाटन 
आमदार प्रणतभाताई पाटील याचं्या हस्ते झाले.  

 
मालतीताईचें णनधन 

 
राजकारिात आणि सहकारात णवणवध घडामोडी सुरू असतानाच दादावंर दुःखाचे डोंर्र कोसळिे 

सुरूच होते. िामरावदादाचं्या णनधनाचे दुःख उरािी बाळर्ून वाटचालसुरू असतानाच दादाचं्या पत्नी 
मालतीताई याचं्यावरही काळाने झडप घातली. ८ ऑर्स्ट १९७० रोजी दादाचं्या पद्याळे या र्ावी त्याचें 
णनधन झाले. मालतीताई अनेक णदवसापंासून आजारी होत्या. दादा राज्यभरातील दौरे आणि कामाच्या 
व्यापातून वळे काढून मालतीताईची प्रकृती सुधारावी यासाठी सदैव प्रयत्निील राणहले होते. बालपिी दादा 
व िामरावदादा याचंा साभंाळ करिारे कार्लचे मामा (जर्दाळे-पाटील) याचं्या कन्या मालतीताई यानंी 
दादाचं्या जीवनात सोणिकता आणि कतगव्याची भणूमका समथगपिे बजावली होती. लग्नापूवीच दादानंी 
स्वतःला स्वातंत्र्यासाठीच्या क्राणंतलढ्यात झोकून णदले होते. त्यात िामरावदादा आणि पावगतीवणहनी यानंी 
दादानंा संपूिग पाठबळ णदले होते. लग्नानंतर दादाचं्या घरात पत्नी म्हिून प्रविे केलेल्या 
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मालतीताईनंादेखील िामरावदादा व पावगतीवणहनी याचं्याच वाटेवरून जाव े लार्ले. दादाचं्या कायाला 
साथ देिे आणि येिाऱ्या प्रत्येक प्रसंर्ाला समथगपिे तोंड देिे, हीभणूमका त्यानंी आयुष्ट्यभर पार पाडली. 
त्याचंी पणहली कन्या अकाली रे्ली. त्यानंतर झालेली दोन अपत्येही काळाने णहरावनू घेतली. मातृत्वावर 
णनयतीने बेतलेल्या त्या सकंटानंा मालतीताईनंी धीराने तोंड णदले. त्याचें णनधन दादाचं्या ह्रदयावर खूप 
मोठी जखम करून रे्ले. त्या दुःखालाही ह्रदयात सामावनू घेऊन दादानंी समाजासाठी हाती घेतलेल्या 
कामामंध्ये स्वतःला झोकून णदले.  

 
प्रदेिाध्यक्पदाचा प्रभाव 

 
देिासाठी आणि समाजासाठी जीवन अपगि करिाऱ्या णवभतूींना स्वतःचे जीवन आणि व्यणक्तर्त 

सुखःदुःख नसते असे म्हितात. दादा तसेच एक उदाहरि होते. आपले सवग दुःख णवसरून पुन्हा ते 
कामाला लार्ले. णडसेंबर १९७० मध्ये लोकसभेचे णहवाळी अणधविेन संपण्यापूवी इंणदरा र्ाधंींनी 
राष्ट्रपतींकडे लोकसभा बरखास्तीची णिफारस केली आणि लोकसभा बरखास्त झाली. माचग १९७१ मध्ये 
मुदतपूवग णनवडिुका घेण्याचा णनिगय झाला. प्रदेिाध्यक् म्हिून दादानंी महाराष्ट्रात मुदतपूवग णनवडिुकीच्या 
तयारीला आणि पक्ाच्या बाधंिीला सुरुवात केली. राज्यभर दौरे केले. त्या वळेी पक्ाचे णचन्ह ‘र्ाय-वासरू’ 
होते. हे णचन्ह घराघरातं पोहोचणवण्यासाठी दादानंी कायगकत्यवांचना कामाला लावले. इंणदरा र्ाधंीच्या 
नेतृत्वाचे नव ेपवग देिात सुरूझाले होते. त्याचं्या ‘र्णरबी हटाव’ या नाऱ्याने देि भारावनू रे्ला होता. त्याचा 
प्रभाव आणि पणरिाम णनवडिुकीच्या णनकालावरून देिाला णदसला. काँगे्रसला ३६० जार्ा म्हिजेच दोन 
तृतीयािं बहुमत प्राप्त झाले. दादाचं्या सारं्ली लोकसभा मतदारसंघातून अपेके्प्रमािे आर. के. खाणडलकर 
णवजयी झाले.  

 
देिात ‘इंणदरा राज’ सुरू झाले असताना दादानंीही हाती घेतलेल्या कामाचंी माणलका त्याच र्तीने 

रंु्फली होती. जुलै १९७१ मध्ये पिू व कोंबडी खाद्य कारखान्यात उत्पादन सुरू झाले. कारखान्याने 
णडस्स्टलरी प्रकल्पाला जोडून देिी व णवदेिी मद्याची णनर्णमती सुरू केली. कापूस उत्पादकानंा नवसजंीवनी 
देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या भारत सूतणर्रिीत प्रत्यक् सूत उत्पादनास प्रारंभ झाला. ज्या रेल्वचे्या 
प्रश्नी दादानंी रेल्व े पणरषद घेऊन रेल्वमेंत्ी लालबहादू्दर िास्त्री यानंा णमरज-पंढरपूर असा बािी लाईट 
रेल्वनेे प्रवास घडणवला होता, त्या रेल्वचेे रंुदीकरि त्याच काळात झाले. दणक्ि रेल्वचेी ब्रॉडरे्ज लाईन १५ 
एणप्रल १९७१ रोजी कायास्न्वत झाली. अत्यतं प्रणतकूल पणरस्स्थतीिी सामना करीत जे माकेट याडग दादानंी 
उभे केले होते, त्याच माकेट याडाजवळ ब्रॉडरे्ज रेल्वेचे नव ेस्टेिनही झाले. याच काळात दादाचें सुपुत् 
प्रकाि व पुतिे णवश्वास याचंा ११ मे १९७१ रोजी सारं्लीच्या महात्मा र्ाधंी बोणडंर्मध्ये णववाह झाला. 
दादाचं्या जीवनातील एक महत्त्वाचा ट्पा पूिग झाला. इणंदरा र्ाधंींच्या नेतृत्वाने जर्ावर मोणहनी घातली 
होती. तिातच पाणकस्तानमध्ये बारं्लादेिचा स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला होता. इणंदरा र्ाधंीनी बारं्लादेिच्या 
स्वातंत्र्यासाठी अनुकूल भणूमका घेतली. त्यामुळे पाणकस्तानने भारतावर आक्रमि केले. भारतीय जवानानंी 
त्याला सडेतोड उत्तर णदले. भारतीय सैन्याच्या पराक्रमाने पाणकस्तानचा पराभव झाला. पाणकस्तानचे दोन 
तुकडे झाले. इणंदरा र्ाधंींच्या आक्रमक नेतृत्वाने जर्ाचे लक् वधेले. त्याचंी जार्णतक राजकारिातील 
प्रणतष्ठा वाढली. इणंदरा र्ाधंींच्या ऐणतहाणसक कामणर्रीची दखल घेऊन राष्ट्रपती व्ही. व्ही. णर्री यानंी 
त्यानंा ‘भारतरत्न’ ही मानाची पदवी देऊन र्ौरणवले.  
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१९७१ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या मुदतपूवग णनवडिकुानंंतर महाराष्ट्रात १९७२ च्या णवधानसभेच्या 
पंचवार्णषक णनवडिुकीची तयारी सुरू झाली. नार्पूर करारानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमणंत्पद 
णनवडिुकीनंतर मराठवाड्याला णमळिे अणभपे्रत होते; परंतु१९७१ मध्ये औरंर्ाबाद येथे यिवतंराव 
चव्हािानंी णवधानसभेच्या णनवडिुकीनंतर वसंतराव नाईकच मुख्यमंत्ी होिार असल्याची घोषिा केली 
होती. त्याचा पणरिाम मरावाड्यातील जनतेवर झाला. नार्पूर कराराचा भरं् करून मराठवाड्याचा 
मुख्यमंणत्पदावरील अणधकार नाकारला जात असल्याबद्दल लोकामंध्ये असतंोष णनमाि झाला. त्यात 
वसंतराव नाईक यानंी पतंप्रधान इंणदरा र्ाधंी याचं्याकडून मुख्यमंणत्पदाची आिखी दोन वष े वाढवनू 
घेतली. या पाश्वगभमूीवर वसंतरावाचं्या नेतृत्वाखाली काँगे्रस णवधानसभेच्या णनवडिकुीला सामोरी रे्ली. 
महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रस णनवडिूक सणमती जुनीच होती. सणमतीत दोन जार्ा णरक्त होत्या. पक्श्ेष्ठींनी त्या 
दोन जार्ा िकंरराव चव्हाि याचं्या सल्ल्याने भरण्याची सूचना दादानंा केली. त्यानुसार दादानंी 
िकंररावानंी सुचणवलेले मराठवाड्याचे बाबासाहेब सावनेरकर, तर णवदभाचे बाबूराव देिमुख यानंा 
सणमतीवर सदस्य म्हिून घेतले. उमेदवार णनवडीची प्रणक्रया सुरू झाली. दादानंी उमेदवार णनवडीत 
कोित्याही प्रकारची आग्रही भणूमका घेतली नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात दादासंोबत खादं्याला खादंा लावनू 
लढिारे स्वातंत्र्यसेनानी र्िपतराव कोळी याचं्यासाठी णवधान पणरषदेची जार्ा मार्ून घेतली. सारं्ली 
णवधानसभा मतदारसंघातून प्राचायग पी. बी. पाटील यानंा उमेदवारी णमळाली.  

 
११ माचग १९७२ रोजी णवधानसभा णनवडिकुीचा णनकाल जाहीर झाला. णनकालानंतर प्रदेिाध्यक् 

वसंतदादा पाटील आणि मुख्यमंत्ी वसंतराव नाईक याचं्या प्रभाविाली संघटन कौिल्यावर आणि 
लोकणप्रयतेवर णिक्कामोतगब झाले. राज्यातील २७० पकैी २२२ जार्ा काँगे्रसने कजकल्या. ठरल्याप्रमािे 
मुख्यमंणत्पदी वसंतराव नाईक याचंी णनवड झाली. मणंत्मंडळाची यादी घेऊन मुख्यमंत्ी नाईक व दादा 
इंणदरा र्ाधंींना भेटण्यासाठी णदल्लीला रवाना झाले. दादा प्रदेिाध्यक् असल्यामुळे त्याचं्या मणंत्पदाचा 
णवषयच नव्हता; परंतु जेव्हा नाईक यानंी मंणत्मंडळाची यादी इणंदरा र्ाधंींना सादर केली, तेव्हा त्यानंी यादी 
अपूिग असल्याचा िरेा मारला. त्या यादीत दादाचें नाव प्रथम घ्या, अिी सूचना त्यानंी नाईक यानंा केली. 
दादाचं्या ध्यानीमनी नसताना इंणदरा र्ाधंीच्या अनपेणक्त भणूमकेमुळे दादाकंडे मंणत्पद चालून आले.  

 
पाटबंधारे मंणत्पदाची धुरा 

 
१६ माचग १९७२ हा रु्ढी पाडव्याचा णदवस. त्याच णदविी दादानंी राज्याचे पाटबंधारे मंत्ी म्हिनू 

िपथ घेतली. दादाचं्या राज्यभरातील चाहत्यानंी आणि सारं्ली णजल्ह्याने दादाचं्या मंणत्पदाची रु्ढी उभी 
करून सि साजरा केला. दादानंा मंणत्पदाचा कधी सोस नव्हता. कोितेही काम उभे करिे आणि ते सक्म 
व णवश्वासू कायगकत्याच्या हाती देऊन पुढे नव्या कामाच्या मारे् लार्िे हा दादाचंा णिरस्ता होता. वयाच्या 
५५ व्या वषी ते मणंत्पदावर आरूढ झाले. १९३७ ते १९७२ अिी तब्बल ३५ वषग त्यानंी देिासाठी आणि 
ग्रामीि महाराष्ट्रासाठी सतत कायग केले. स्वातंत्र्यलढ्यातील १० वष े तर त्यानंी दररोज मृत्यूिी संघषग 
केला. स्वतःच्या कुटंुबाला णवसरून, क्रातंीसाठी भणूमर्त राहून णजवाची बाजी लावली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 
णवधायक कामाने झपाटले जाऊन सहकार आणि ग्रामणवकासाचे नव े पवग सुरू केले. स्वातंत्र्य 
णमळणवण्यासाठी लढिारा एक क्राणंतवीर २५ वषवांचत लोकासंाठी काय करू िकतो याचा आदिग त्यानंी 
महाराष्ट्रापुढे ठेवला. पदाच्या पलीकडे जाऊन काम करण्याच्या त्याचं्या उपजत रु्िामुळेच ते सत्ता 
नसतानाही महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे हक्काचे ‘दादा’ बनले होते. पाटबधंारे मंत्ी म्हिून त्यानंी िपथ 
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घेतली, तेव्हा ते राज्यात ६८ संस्थावंर काम करीत होते. त्या संस्थाचं्या कामाचे मूल्य आणि लोकिक्ती 
मंणत्पदापेक्ा णकतीतरी मोठी होती.  

 
पाटबंधारे मंणत्पदाची सूते् हाती घेतल्यानंतर सरकारी णनवासस्थानात जािे त्यानंी टाळले. मंुबईत 

माहीम भार्ात कामर्ार वस्तीत ते ‘ज्योतीसदन’ येथे पूवीपासून राहत होते. मंत्ी म्हिूनही त्यानंी तेथेच 
राहिे पसतं केले. ते णनवासस्थान रे्ल्या अनेक वषापासून राज्यभरातील अनेक कायगकत्यवांचचे आधार बनले 
होते. तेथे कधीही आणि कोठेही वावरण्यास मनाई नव्हती. दादा जेवि करताहेत की णवश्ातंी घेताहेत, 
याणवषयीही कायगकत्यवांचना णफकीर नसायची. दादानंा कोिीही, कधीही मुक्तपिे भेटू िकत. मंणत्पद 
स्वीकारल्याने दादानंी तातडीने काँगे्रसच्या प्रदेिाध्यक्पदाचा राजीनामा णदला. पुढे णजल्हा पणरषद 
णनवडिुका होत्या. त्यामुळे ३ एणप्रल १९७२ रोजी झालेल्या प्रदेि काँगे्रस कायगकाणरिीच्या बठैकीत दादानंी 
णजल्हा पणरषद णनवडिुका होईपयंत अध्यक्पदी राहाव,े असा एकमताने ठराव करण्यात आला. त्या 
ठरावानुसार दादाप्रदेिाध्यक् राणहले. जून १९७२ मध्ये राज्यातील णजल्हा पणरषदेच्या णनवडिुका झाल्या. 
अपेके्प्रमािे २२ णजल्हा पणरषदातं काँगे्रसला णनर्णववाद बहुमत णमळाले. सारं्ली णजल्हा पणरषदेतही दादाचं्या 
समथगकानंी बाजी मारुन ४९ पैकी ४३ जार्ा णमळणवल्या.  

 
दादाकंडे आलेले पाटबधंारे मंणत्पद आणि णजल्हा पणरषदामंध्ये आलेली काँगे्रसची णनर्णववाद सत्ता 

यामुंळे कायगकत्यवांचमध्ये आनंदाचे वातावरि होते. त्या आनंदातच दुष्ट्काळाच्या संकटाने महाराष्ट्रावर 
आक्रमि केले. टंचाईग्रस्त पणरस्स्थतीने ग्रामीि जनता हैराि झाली होती. ितेीचे पािी, णपण्याचे पािी, 
अन्नधान्य आणि रु्राचं्या चाऱ्याच्या प्रश्नाने महाराष्ट्र ग्रासून रे्ला होता. त्या पणरस्स्थतीत दादानंी लोकानंा 
आधार देण्याचे, त्याचें प्रश्न तातडीने सोडणवण्याचे खूप मोठे काम केले. दादाचें स्वातंत्र्यलढ्यातील साथी 
व णवधान पणरषदेचे सभापती णव. स. पारे् यानंी ‘रोजर्ार हमी योजने’ ला जन्म णदल्याने दुष्ट्काळाला तोंड 
देिे थोडे सुसह्य झाले. लोकाचं्या हातानंा काम णमळण्याबरोबरच अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प रोजर्ार हमी 
योजनेच्या माध्यमातून उभे राहू लार्ले. दादानंी नादेंड, नाणिक, सोलापूर णजल्ह्यातंील अनेक धरिानंा 
भेटी णदल्या. अपूिग कामे, प्रकल्पग्रस्ताचें पनुवगसन, पािीपुरवठ्यातील अडथळे आणि टंचाईग्रस्त भार्ातील 
जनतेच्या दैनंणदन र्रजा याचंा अभ्यास करून तातडीने धाडसी णनिगय घेतले. टंचाईग्रस्त भार्ातील 
जनतेला णदलासा णमळाला, नादेंड, सोलापूर, नाणिक णजल्ह्यातंील पाटबंधारे प्रकल्पानंा दादानंी त्या 
काळात भेटी णदल्या. रेंर्ाळलेल्या प्रकल्पाचें प्रश्न, प्रकल्पग्रस्ताचें प्रश्न, पािीपुरवठा योजनाचंी स्स्थती 
आणि टंचाईग्रस्त भार्ातंील ितेकऱ्याचं्या व जनतेच्या समस्या ध्यानात घेऊन त्यावंर तातडीने णनिगय 
घेतले. भणूवकास बँकेच्या माध्यमातून कसचन णवणहरीसाठी योजना सुरू होती. १० वषवांचपासून कायगरत 
असिारी ती योजना एक वषापूवी बंद करण्यात आली होती. दादानंी ती नव्याने सुरू केली. णवणहरीसाठी 
येिाऱ्या खचाच्या २५ टके्क ककवा ५०० रुपये आणि पंपासाठी २५ टके्क ककवा ८०० रुपये कजग त्या योजनेच्या 
माध्यमातून देण्यात आले.  

 
णनमदुष्ट्काळी णजल्ह्यातंील पाण्याचा प्रश्न मार्ी लावण्यासाठीदेखील त्यानंी ठोस पावले उचलली. 

अिा णजल्ह्यासंाठी १०० टके्क अथगपुरवठा करिारी योजना आखण्यात आली. या योजनेतर्गत नऊ वषवांचच्या 
परतफेडीच्या अटीवर नऊ टके्कव्याजाने णवणहरीसाठी कजग देण्यात आले. या योजनेचा त्या काळाक 
औरंर्ाबाद, नादेंड, परभिी, यवतमाळ आणि पुिे णजल्ह्यानंा लक्िीय फायदा झाला. महाराष्ट्रातील 
दुष्ट्काळी पणरस्स्थतीची माणहती कें द्र सरकारला पाठणवण्यात आली होती. कें द्रीय अथगमंत्ी यिवतंराव 
चव्हाि, मुख्यमंत्ी वसंतराव नाईक यानंी वसंतदादासंह दुष्ट्काळी र्ावाचंा सयुंक्त दौरा केला. कें द्राची मदत 
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णमळणवण्यासाठी हा दौरा उपयोर्ाचा ठरला. त्याच दौऱ्यावळेी ितेीपंप व पंपाची उपकरिे खरेदी 
करण्यासाठी दुष्ट्काळग्रस्त णजल्ह्याच्या णजल्हाणधकाऱ्याकंडे दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. 
दादा व मुख्यमंत्ी नाईक याचंा पाठपुरावा आणि यिवतंरावाकंडे असलेले कें द्रीय अथगखाते यामुळे 
महाराष्ट्राला त्यावळेी टंचाई णनवारि व पाटबधंारे कामासाठी ५३ कोटी ९३ लाख रुपयाचें कजग णमळाले. 
पणरिामी दुष्ट्काळी भार्ाला णदलासा तर णमळालाच; णिवाय राज्यातील काही पाटबंधारे प्रकल्पही मार्ी 
लार्ले. दुष्ट्काळी कामातून लोकोपयोर्ी प्रकल्प उभे राणहले पाणहजेत, या दादाचं्या आग्रही भणूमकेचाही 
फायदा अनेक दीघगकालीन प्रकल्प उभे राहण्यासाठी झाला.  

 
राजारामबापूंिी ताणत्त्वक मतभेद 

 
त्याच काळात कोल्हापूर आणि सारं्ली णजल्ह्याचं्या णजव्हाळ्याचा वारिा नदीवरील धरिाचा प्रश्न 

वादग्रस्त ठरला. त्या प्रकल्पाणवषयीच्या दादाचं्या भणूमकेवरून दोन्ही णजल्ह्यातूंन नाराजीचा सूर उमटू 
लार्ला. वारिा नदीवरील खुजर्ाव येथे अडीच लाख एकर जमीन के्त् पाण्याखाली आििारे मोठे धरि 
१९६५-६६ मध्ये मंजूर झालेले होते. त्याधरिाचे काम मात् सुरू न झाल्याने सारं्ली-कोल्हापूर भार्ातं 
असंतोष होता. याच प्रकल्पावरून वसंतदादा आणि राजारामबापू पाटील याचं्यात टोकाचे ताणत्त्वक मतभेद 
होते. दादा पाटबधंारे मंत्ी झाल्यानंतर याच प्रश्नावरून दादाचं्या णवरोधात चचा होऊ लार्ली. 
णवधानसभेतही या प्रश्नी णवरोधकानंी दादानंा धारेवर धरून टीका केली. त्या णटकेला दादानंी उत्तर णदले. 
धरिासंदभातील त्याचंी भणूमका त्यानंी णवणधमंडळात माडंली. णवधानसभेत खुजर्ाव धरिासंदभातील 
टीकेला त्यानंी णदलेले उत्तर असे, ‘या धरिामुळे ३५ ते ४० हजार एकर जमीन पाण्याखाली बुडिार असून, 
३६ हजार लोक उठिार आहेत. सुपीक भार्ात वसलेल्या लोकाचंाया धरिास णवरोध आहे. वाटाघाटीच्या 
मार्ाने हा णवरोध दूर करण्याचा प्रयत्न केला; पि यि आले नाही. चीफ इणंजणनअर चाफेकर व इतर तीन 
इंणजणनअर तज् ज्ञाचं्या सणमतीने धरिाच्या जारे्बद्दल चौकिी केली. धरिाची जार्ा सोईची आहे, परंतु धरि 
आिखी वर घ्या, असे सणमतीने सुचणवले. त्यातच भूकंपाचा दुदैवी प्रसंर् घडला आणि त्याच्या पणरिामामुळे 
कोयना धरिाच्या पाण्यामुळे भकंूप झाला, असा र्ैरसमज झाला व णवरोध वाढत रे्ला आणि पुनवगसनाचा 
प्रश्न णनमाि झाला. धरिामुळे ओणलताखाली येिाऱ्या जणमनीचे मालक णकती जमीन देतात हे पणहले 
पाणहजे. हा एक नवीन णवचार आहे. धरिाच्या पाण्याचा फायदा णमळिाऱ्या मालकाकडून जमीन घेऊन 
संचय करावा व त्यातून सववांचना ती देण्याचा प्रयत्न करावा, असा िासनाचा णवचार आहे. िवेटी पनुवगसनाचा 
प्रश्न लोकािंी बोलून व चचा करून सुटिार आहे.’ णवधानसभेत दादानंी खुजर्ाव धरिासंदभातील आपली 
भणूमका स्पष्ट केली, तरी तो वाद मात् त्यावळेीसंपला नाही.  

 
णवधानसभेत दादानंी बाजू माडूंनही खुजर्ाव धरिाणवषयीचा प्रश्न राजकारिात र्ाजतच होता. 

अखेर दादानंी सारं्ली व कोल्हापूर णजल्ह्यातंील पत्कार, ितेकरी आणि तज्ञ्ज्ज्ञ अणधकारी याचंी खुजर्ाव व 
चादंोली पणरसरात भेट आयोणजत केली. तज्ञ्ज्ज्ञानंी दोन्ही प्रकल्पाचंी आकडेवारीसह माणहती णदली. त्यानंतर 
२ ऑक्टोबर १९७२ रोजी सारं्लीत वारिा नदीवरील चादंोली धरिाची घोषिा केली. खुजर्ाव 
प्रकल्पासाठी ७० कोटी रुपयाचंा खचग येिार होता. ती योजना पूिग होण्यास णकमान १२ वष ेलार्िार होती. 
त्या योजनेनुसार णनव्वळ कॅनॉलसाठी ३२ कोटी रुपये खचग येिार होता. ७० कोटी रुपये खचाच्या खुजर्ाव 
प्रकल्पाच्या एकूि रकमेच्या णनम्म्या रकमेत चादंोली धरि पूिग करता येईल, असा दादाचंा दावा होता. 
त्यामुळे खुजर्ावऐवजीचादंोली धरिाचा णनिगय िासनाने त्याच कारिाने घेतला होता.  
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पाण्याचे णनयोजन आणि ितेकऱ्याचं्या र्रजा यावंर दादाचंा जबरदस्त अभ्यास होता. त्या 
अभ्यासाला अनुभवातून णमळालेल्या ज्ञानाचा आधार होता. त्यामुळे पाटबधंारेमंत्ी म्हिून ते ऐणतहाणसक 
काम करू िकले. धान्योत्पादनासाठी पाण्याची जेवढी र्रज असते, तेवढेच पािी ितेकऱ्यानंी वापरले 
पाणहजे, हा णवचारही त्यानंी ग्रामीि महाराष्ट्रात रुजणवण्याचा प्रयत्न केला. पूवी ज्या ितेकऱ्यानंा बारा 
मणहनेितेीसाठी पािी उपलब्ध असायचे, त्याचं्या ितेीला ‘बार्ायती ितेी’ म्हटले जायचे. दादानंी ती 
व्याख्या बदलली आणि आठमाही पािी उपलब्ध असलेल्या ितेीला ‘बार्ायती ितेी’ म्हटले जाऊ लार्ले.  

 
स्वामी रामानंद भारतींचे णनधन 

 
१९७३ मध्ये दादानंा आिखी एक धक्का बसला. जे दादानंा पे्रमाने ‘केिव’ म्हिून हाक मारायचे, ते 

स्वामी रामानंद भारती यानंी णमरज येथे जर्ाचा णनरोप घेतला. दादानंी स्वातंत्र्यपूवग आणि स्वातंत्र्योत्तर या 
दोन्ही काळातं स्वामींवर रु्रू म्हिूनच श्िा ठेवली होती. अनेक णनिगय त्याचं्या सल्ल्यानेच घेतले होते. 
स्वामी तर दादानंा आपले मानसपुत् मानायचे. क्राणंतलढ्यात आणि काँगे्रसच्या वाटचालीत दादानंा त्यानंी 
समथग साथ णदली होती. सारं्ली णजल्हा णनयोजन मंडळाचे उपाध्यक् म्हिून काम करीत असताना स्वामींचा 
दादाचं्या प्रत्येक मोणहमेत सणक्रय सहभार् असे. त्याचें णनधन दादासंाठी खूप क्लेिदायक ठरले. ती बातमी 
कळताच दादा व णव. स. पारे् सारं्लीत दाखल झाले. सारं्लीत खूप मोठी अतं्ययात्ा णनघाली. हजारो 
लोकानंी स्वामींना अणभवादन केले. कृष्ट्िाकाठी स्वामींच्या पार्णथवावर अतं्यससं्कार करण्यात आले. ५० 
वषवांचपूवी सातारा णजल्ह्यात दाखल झालेल्या या सनं्यािाने स्वातंत्र्यासाठी लढा तर णदलाच; णिवाय 
नवणनर्णमत सारं्ली व सातारा णजल्ह्यांच्या णवकासासाठी अखेरच्या श् वासापयंत प्रयत्न केले. त्याच कारिाने 
सारं्ली णजल्ह्यात ‘रामानंदनर्र’ हे र्ाव त्याचं्या कायाची नेहमीच आठवि देते आणि त्यानंा अणभवादन 
करते! 

 
जीवनचक्राने सुख दुःखाच्या फैऱ्याची दादानंा सवयच लावलेली होती. स्वामी रामानंद भारती 

याचं्या णनधनाचे दुःखही त्यातीलच! दादा पुन्हा कामाला लार्ले. कृष्ट्िा पािीवाटप लवाद हा दणक्ि 
महाराष्ट्राच्या णजव्हाळ्याचा णवषय आहे. पािीवाटपासंदभात णनयुक्त केलेल्या लवादाचा णनकाल लार्त 
नसल्याने कृष्ट्िा नदीवरील अनेक पाटबधंारे प्रकल्पाचें भणवतव्य धोक्यात आले होते. हाती घ्यावयाच्या 
प्रकल्पाचेंही णनयोजन करता येत नव्हते. पाटबधंारे मंत्ी या नात्याने दादानंी या प्रश्नी पाठपुरावा केला. २४ 
णडसेंबर १९७३ रोजी लवादाने णनकाल जाहीर केला. कृष्ट्िा नदीच्या एकूि २ हजार ६० टीएमसी पाण्याचे 
वाटप जाहीर केले. महाराष्ट्र ५६५टीएमसी, कनाटक ६९५ टीएमसी तर आंध्र प्रदेिला ८०० टीएमसी 
पाण्याचा वाटा लवादाने णदला. पािीवाटपाचा प्रश्न मार्ी लावल्यामुळे पुढे अनेक पाटबधंारे प्रकल्प 
र्णतमान झाले.  

 
पाटबंधारे के्त्ास णदिा 

 
७ जानेवीरी १९७३ रोजी पंतप्रधान इंणदरा र्ाधंींनी मराठवाड्यातील जायकवाडीधरिास भेट णदली. 

मातीकामाचे साववांचत मोठे धरि म्हिून हे धरि ओळखले जाते. पंतप्रधानाचं्या भेटीवळेी त्याचं्यासमवते 
मुख्यमंत्ी वसतंराव नाईक व पाटबधंारेमंत्ी वसंतदादा होते. या धरिाच्या पणहल्या ट््याच्या कामावर ७४ 
कोटी ३६ लाख रुपये खचग झाले होते. त्यावषीच्या रब्बी हंर्ामापासून या प्रकल्पामुळे ६० हजार एकर के्त् 
ओणलताखाली आले होते. औरंर्ाबाद, परभिी, अहमदनर्र, बीड, नादेंड या णजल्ह्यातंील ितेकऱ्यानंा या 
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धरिाचा फायदा होत होता. उरलेल्या ट््याचे कामही र्तीने चालू होते. या प्रकल्पाची पाहिी करून 
इंणदरा र्ाधंी यानंी पाटबधंारे खात्याच्या अणधकाऱ्यानंा व कमगचाऱ्यानंा िाबासकी णदली.  

 
आवश्यक तेवढ्याच पाण्याचा उपयोर् झाला पाणहजे, ही णवचार र्णतमान करण्यासाठी स्वतंत् अिी 

व्यवस्था णनमाि केली पाणहजे, असे दादानंा वाटत होते. त्यातूनच उपसा जलकसचन योजनाचें णनयोजन, 
देखभाल आणि कसचन योजनेच्या कायगक्म अंमलबजाविीसाठी १६ नोव्हेंबर १९७३ रोजी कसचन णवकास 
महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पाटबधंारे मंत्ी म्हिून दादा त्या महामंडळाच्या अध्यक्पदी 
णवराजमान झाले. या महामडंळाच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक कसचन योजनानंा र्ती णमळिार होती. 
राज्याची पीक पिती आणि णतला अनुरूप पािी णवतरि पिती याचंा मेळ घालण्यात या महामंडळाची 
मदत होिार होती. ५ फेबु्रवारी १९७४ रोजी या महामंडळाची मुख्यमंत्ी वसतंराव नाईक याचं्या उपस्स्थतीत 
बैठक झाली. या बठैकीत कसचनासंदभात महामंडळ करीत असलेल्या णनयोजनाची माणहती दादानंी णदली. 
रब्बी धडक योजनेंतर्गत राज्यातील ३६६ उपसा कसचन योजना कायास्न्वत करण्यात महामंडळाला यि 
आले असल्याचेही त्यानंी साणंर्तले. दादानंी पाटबधंारे खात्याची सूते् हाती घेतल्यानंतर त्या खात्याच्या 
कायगपितीत आमलूाग्र बदल केले. यंत्िेमध्येही त्यानंी बदल केले होते. त्याचाच पणरिाम म्हिनू 
पाटबंधारे खात्याने १ कोटी १४ लाखाचंी बचत केली होती. जायकवाडी प्रकल्पाच्या कामातही त्यावळेी 
अणधकारी व कमगचाऱ्यानंी ऐणतहाणसक अिी कामणर्री केली. जायकवाडी प्रकल्पाचे काम णनयोणजत 
वळेेपूवीच पूिग केल्याने प्रकल्प खचात १६ टके्क म्हिजे २ कोटी ७० लाख रुपयाचंी बचत झाली. अणधकारी, 
कमगचाऱ्याचं्या या कामणर्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाटबंधारे खात्याने त्यानंा उते्तजनाथग चार लाख 
रुपयाचें बक्ीस णदले.  

 
संघटन कौिल्याची छाप 

 
१९७४ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या घटनाचंी नोंद झाली. ६ एणप्रल १९७४ रोजी पुण्याच्या रेसकोसग 

मदैानावर पतंप्रधान इंणदरा र्ाधंी याचंी खूप मोठी सभा झाली. या सभेपूवी सभेत णवघ्न आिण्यासाठी 
णवरोधक कामाला लार्ले होते. त्यामुळे ही सभा किी होिार, याकडे सववांचचेच लक् लार्ले होते. 
दादानंीयेथेही आपल्या णनयोजन आणि संघटन कौिल्याची छाप इंणदरा र्ाधंी याचं्यावर पाडली. सभा 
णवक्रमी र्दीने आणि प्रभावने र्ाजली. त्यामुळे दादाचें णदल्ली दरबारातील वजन आिखी वाढले. १ मे रोजी 
मंुबईत ‘णिवसृष्टी’ प्रदिगनाचे यिवतंराव चव्हाि याचं्या हस्ते उद घाटन झाले. २ जून रोजी रायर्डावर 
कसहासनारूढ छत्पती णिवाजी महाराजाचं्या पुतळ्याचे मोठ्या थाटामाटात अनावरि झाले. या अनावरि 
समारंभाचे उद घाटक म्हिून यिवतंराव चव्हाि उपस्स्थत होते. हाती घेतलेला प्रत्येक उपक्रम दादा 
यिस्वी करीत होते. त्याच काळात १८ मे रोजी देिाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ऐणतहाणसक घटना घडली. 
पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंी यानंी राजस्थानच्या वाळवटंात अिुस्फोटाची चाचिी घेतली. या चाचिीमुळे 
भारताचे संरक्ि सामर्थयग तर जर्ाला णदसलेच णदसले; त्याणिवाय संिोधन के्त्ात भारत करीत असलेल्या 
प्रर्तीची प्रणचतीदेखील जर्ाला आली. ९ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारिात थोडी उलथापालथ 
झाली. राज्याच्या मंणत्मंडळात खादेंपालट झाली. णिक्िमंत्ी नामजोिी यानंा वर्ळून त्यांच्या जार्ी िरद 
पवार यानंा णिक्िमंत्ीपद देण्यात आले. रत्ना्पाण्िा कंुभार यानंा र्ृहराज्यमंत्ीपद, तर उदयकसर्राव 
र्ायकवाड यानंा ऊजा व आरोग्य राज्यमंणत्पद देण्यात आले. या दोहोंच्या रुपाने कोल्हापूर णजल्ह्याला 
दोन मंणत्पदे णमळाली.  
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नार्पूर कराराप्रमािे मराठवाड्याला मुख्यमंणत्पद देण्याची मार्िी सातत्याने पढेु येत होती. 
वसंतराव नाईक याचं्या मुख्यमंणत्पदाला बारा वष ेपूिग झाल्याने मराठवाड्यातून त्या मार्िीने जोर धरला 
होता. १४ फेबु्रवारी १९७५ रोजी िकंरराव चव्हाि, दादा, बाळासाहेब सावतं, डॉ. रणफक झकेणरया, बॅ. ए. 
आर. अंतुले याचें णिष्टमंडळ पंतप्रधान इंणदरा र्ाधंी यानंा मराठवाड्याला मुख्यमंणत्पद देण्याबाबतच्या 
मार्िीसाठी भेटले. त्या मार्िीनुसार िकंरराव चव्हाि याचंी मुख्यमतं्ीपदी विी लावनू मराठवाड्याची 
मार्िी पूिग करण्याचा णनिगय झाला. २५ फेबु्रवारी १९७५ रोजी िकंरराव चव्हाि यानंी मुख्यमंत्ीपदाची 
िपथ घेतली. अपेके्प्रमािे त्याचं्या मणंत्मंडळात दादानंा घेण्यात आले व त्याचं्याकडे पाटबंधारे, दारूबंदी व 
उत्पादन िुल्क ही खाती देण्यात आली. ‘पाण्याचे णनयोजन आणि उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर’ हा 
दादाचं्या ग्रामणवकास चळवळीचा नेहमीच आधार राणहला. त्याच आधारातून सारं्ली णजल्ह्यात दादानंी 
कसबे णडग्रज पािीपुरवठा योजना कायास्न्वत केली होती. त्या योजनेमुळे ितेकऱ्याचंा णवकास तर झालाच 
झाला; परंतु दादाचं्या ितेकरी सहकारी साखर कारखान्याला ऊस के्त् वाढणविेही सोपे झाले. २९ माचग 
१९७५ रोजी त्याच योजनेचा रौ्यमहोत्सव साजरा करताना दादानंी लोकानंा पािी वापरण्याच्या तंत्ावर 
भर देण्याचे आवाहन केले. अणतणरक्त पािीवापरामुळे णनमाि होत असलेल्या क्ारपड जणमनीसंदभात त्यानंी 
कचता व्यक्त केली. धान्योत्पादनात र्रजेएवढेच पािी द्यावे. अणतणरक्त पाण्यामुळे जणमनीच्या कसावर 
होिारा पणरिाम टाळण्यासाठी ितेकऱ्यानंी णविषे काळजी घ्यावी, हेही साणंर्तले.  

 
१९७५ साल हे देिाच्या इणतहासात अनेक कारिानंी णविषे नोंदले रे्ले. १२ जून १९७५ रोजी 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंणदरा र्ाधंी याचंी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून झालेली णनवड 
बेकायदेिीर ठरणवली. त्यानंा सहा वष े णनवडिकू लढणवण्यासही मनाई केली. उच्च न्यायालयाच्या या 
णनकालाने देिात आणि काँगे्रसच्या राजकारिात खळबळ उडाली. देिात अणवश्वासाचे आणि अस्स्थर 
वातावरि णनमाि झाले. इणंदरा र्ाधंींच्या णवरोधकानंी राजकीय धोरि अणधक आक्रमक बनणवले. या 
पाश्वगभमूीवर देिातील पणरस्स्थतीवर णनयतं्ि आिण्यासाठी पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंी यानंी आिीबािी जाहीर 
करण्याचा णनिगय घेतला. त्यानुसार राष्ट्रपतीफकु्रद्दीन अली अहमद यानंी २५ जून १९७५ रोजी देिात 
आिीबािी जाहीर केली. देिाच्या वाटचालीतील एका नव्या पवाचा प्रारंभ झाला. त्यानंतरच्या काळात 
राजकारिात अनेक पणरवतगने घडून आली. इणतहासाने नोंद घ्यावी अिा खळबळजनक घटना घडल्या.  

 
१ जुलै १९७५ रोजी २० कलमी कायगक्रमाची घोषिा करण्यात आली. त्या कायगक्रमाच्या 

अंमलबजाविीसाठी िासकीय यंत्िेने केलेल्या अणतरेकामुळे देिभर संतापाची लाट उसळली. कुटंुब 
कल्यािाच्या नसबंदी योजनेच्या अंमलबजाविीच्या अणतरेकाने इंणदरा र्ाधंी आणि काँगे्रसच्या णवरोधात 
र्ावार्ावातं असंतोष णनमाि झाला. देिातील या वातावरिाचा पणरिाम महाराष्ट्रावरही मोठ्या प्रमािात 
होत होता. त्याही पणरस्स्थतीत वसतंदादानंी ग्रामणवकासाचे कायग खंणडत होऊ णदले नाही. ६ ऑक्टोबर 
१९७५ रोजी र्ोदावरी पािीवाटपाचा तंटा णमटला. त्यामुळे र्ोदावरीच्या लाभके्त्ात येिाऱ्या पाटबधंारे 
प्रकल्पासंंदभात कायगवाही करण्याकामी दादानंी वरे् घेतला. सारं्लीच्या साखर कारखान्यात सतत नव े
प्रकल्प आििे आणि त्या माध्यमातून राज्याच्या साखर कारखानदारीपढेु आदिग ठेविे, हे कायग त्याहीवषी 
चालूच राणहले. ४ नोव्हेंबर १९७५ रोजीकारखान्याच्या उत्पादन क्मतेत वाढ करण्यात आली. 
णवस्तारीकरिाचा णविषे प्रकल्प हाती घेऊन ५ हजार मेणरक टन क्मतेपयंत उत्पादन नेण्यात आले. या 
णवस्ताणरत प्रकल्पाचे उद घाटन राज्य साखर संघाचे अध्यक् आणि दादाचें णजवलर् णमत् िकंरराव मोणहते-
पाटील याचं्या हस्ते करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या र्ाळप क्मतेचा कारखाना हे महाराष्ट्रासाठी भषूिच 
ठरले.  
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साखर कारखानदारीत काळानुरूप ताणंत्क बदल व्हावते, ऊस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी 
संिोधन व्हाव ेआणि एकूिच साखर कारखानदारीला ताणंत्क आणि िास्त्रीय दृणष्टकोनातूंन मार्गदिगन व्हाव े
यासाठी संस्था स्थापन करण्याचा दादाचंा मानस होता. त्याच उदे्दिाने १९ नोव्हेंबर १९७५ रोजीडेक्कन िुर्र 
इस्न्स्टटू्यट या संस्थेची दादानंी स्थापना केली. त्या संस्थेवर स्वतः दादा, यिवतंराव मोणहते, रत्ना्पाण्िा 
कंुभार, तात्यासाहेब कोरे आणि िकंरराव कोल्हे हे णवश्वस्त म्हिून काम पाहू लार्ले. पुण्याजवळील 
नायर्ाविजेारी या संस्थेसाठी ६०० एकर जमीन घेण्यात आली. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यानंी 
या ससं्थेस आर्णथक पाठबळ णदले. टपलेले जनता सरकार अिा कोंडीत दादासापडले. फेबु्रवारी १९७८ 
मध्ये होऊ घातलेल्या णवधानसभा णनवडिुकीच्या पाश्वगभमूीवर पक्श्ेष्ठींनी ऐक्य राखाव,े असा प्रयत्न त्यानंी 
िवेटच्या टोकापयंत केला; पि ऐक्याचे प्रयत्न णनष्ट्फळच ठरले आणि अखेर काँगे्रस पक्ात फूट पडली.  

 
काँगे्रस ऐक्यासाठी प्रयत्न 

 
अिा वातावरिातच १३ नोव्हेंबर १९७७ रोजी दादानंी वयाची ६० वष े पूिग करून ६१ व्या वषात 

पदापगि केले. त्यावळेी पत्कारािंी बोलताना दादा म्हिाले होते, ‘माझ्या राजकीय व सामाणजक जीवनाची 
सुरुवात एक स्वातंत्र्यसैणनक म्हिून झाली. स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर प्रथम मी होमर्ाडग कमाडंंट झाली. 
राजकीय कायगकता झालो. सहकारी के्त्ातील कायगकता बनलो. प्रदेि काँगे्रसचा अध्यक् झालो आणि आता 
राज्याचा मुख्यमंत्ीही आहे. ६० वषवांचच्या जीवनात मला अनेक मानसन्मान णमळाले, तसेच अपमानही 
सोसले. अनेक स्तरावंरील सत्तास्थाने मला णमळाली; पि हे सवग णमळत असताना मी एक कायगकता आहे, 
हा णवचार मी कधीच णवसरलो नाही. मानाची स्थाने अल्पकाळ असतात. ती येतात आणि जातात; पि 
कायगकता हे माझे स्थान कोिीही णहरावनू घेऊ िकत नाही. मी एक कायगकता आहे, हे मी कधीच णवसरलो 
नाही, हीच माझ्या जीवनाची पे्ररिा आहे.’ दादाचें हे णवचार राजकारि आणि समाजकारिात कायगरत 
राहिाऱ्या प्रत्येक कायगकत्यवांचला मार्गदिगक असेच होते.  

 
दादा सरकारला अडचिीत आिण्याच्या णवरोधी पक्ाच्या मोणहमा सुरूच होत्या. राज्यातील तृतीय 

व चतुथग श्ेिी कमगचाऱ्याचं्या मार्ण्यानंा णवरोधी पक्ाने भक्कम समथगन णदले. सरकारने प्रयत्न करूनही 
कमगचारी संघटना ऐकण्याच्या मनःस्स्थतीत नव्हत्या. अखेर सरकार आणि कमगचारी संघटनामंध्ये संघषग 
सुरू झाला. १४ णडसेंबर १९७७ पासून तृतीय व चतुथग श्िेी कमगचाऱ्यानंी बेमुदत संपावर जाण्याचा णनिगय 
घेतला. दादानंीदेखील खंबीर भणूमका घेतली. त्या भणूमकेला िकंरराव चव्हाि यानंीदेखील पाकठबा णदला 
होता. पुढे ५४ णदवसानंंतर तो संप णमटला.  

 
फेबु्रवारी १९७८ मध्ये णनवडिुका जाहीर झाल्या. महाराष्ट्रात नाणसकराव णतरपुडे याचं्या 

अध्यक्तेखाली प्रदेि इणंदरा काँगे्रस कायगरत झाली. इंणदरा काँगे्रस व समाजवादी(रेड्डी-चव्हाि) काँगे्रस 
अिा स्वतंत् फळ्या काँगे्रसमध्ये तयार झाल्या. णवधानसभेची णनवडिूक स्वतंत्पिे लढणवण्याचा णनिगय 
दोन्ही काँगे्रसनी घेतला. णनवडिुकीचा प्रचार सुरू झाला. दोन्ही काँगे्रस प्रचारात एकमेकावंर आरोप-
प्रत्यारोप करीत राणहल्या. जनता पक् मात् णनवडिूक प्रचारात दोन्ही काँगे्रसवर तुटून पडला. मतदान 
झाले, २७ फेबु्रवारी १९७८ रोजी णनवडिुकीचा णनकाल जाहीर झाला. २८८ जार्ापंकैी सवाणधक ९९ जार्ा 
जनता पक्ाला णमळाल्या. इंणदरा काँगे्रसला ६९, समाजवादी काँगे्रसला ६२, तर अपक्ानंा ३६ जार्ा 
णमळाल्या होत्या. ितेकरी कामर्ार पक्ाला १३ तर माक्सगवादी कम्युणनस्ट पक्ाला ९ जार्ा णमळाल्या. या 
णनवडिुकीत सारं्ली णजल्ह्यात समाजवादी काँगे्रसने सवगच्या सवग ९ जार्ा कजकल्या व दादानंीही 
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णजल्ह्यावरील आपला प्रभाव दाखवनू णदला. सवगच्या सवग जार्ा कजकून देिारा सारं्ली णजल्हा राज्यात त्या 
वळेी एकमेव ठरला.  

 
णनवडिुकीची धामधूम आणि आणि दौऱ्यामुंळे त्या काळात दादा काणवळीने आजारी पडले होते. 

णनवडिूक णनकाल जाहीर झाल्यानंतर णवधीमंडळ पक्नेतेपदी दादाचंी णनवड करण्यात आली. दोन्ही 
काँगे्रसना एकत् येऊन सत्ता स्थापन करण्याणिवाय पयाय नव्हता. जनता पक् काँगे्रस पक्ाला संपणवण्याची 
भाषा करीत होता. त्यामुळे जनता पक्ाला मदत करून कोिाचा फायदा होिार, या प्रश्नाभोवती दोन्ही 
काँगे्रसमधील कायगकते चचा करीत होते. अखेर दादानंी णदल्लीत नेत्याचं्या र्ाठीभेटी घेण्याचा णनिगय 
घेतला. माजी मुख्यमंत्ी खासदार वसंतराव नाईक व दादानंी दोन्ही काँगे्रसमध्ये समझोता घडवनू 
आिण्याचे प्रयत्न चालू केले. दोघेही णदल्लीत इंणदरा र्ाधंी, यिवतंराव चव्हाि आणि चदं्रिखेर यानंा भेटले. 
दोन्ही काँगे्रसच्या भणवतव्यासाठी एकत् येिे र्रजेचे का आहे, हे पटवनू देण्याचा प्रयत्न केला. 
यिवतंरावानंी दादानंा इंणदरा काँगे्रससोबत वाटाघाटी करण्याची परवानर्ी णदली. दादा व खासदार 
वसंतराव नाईक इणंदरा र्ाधंीला भेटले. इंणदरा र्ाधंींनी सितग पाकठबा देण्याची भणूमता घेतली. दादानंी मात् 
णबनितग पाकठबा असेल तर समझोता होईल असे स्पष्ट साणंर्तले. अखेर इंणदरा र्ाधंींिी झालेल्या वाटाघाटी 
णनष्ट्फळ ठरल्या आणि दादा नाईकासंह मंुबईला परतण्यासाठी णवमानतळावर रे्ले. ते मंुबईला णनघण्याच्या 
तयारीत असतानाच इंणदरा र्ाधंींनी त्यानंा णवमानतळावरून परत बोलावले आणि णवनाअट समझोत्याची 
तयारी दाखणवली. णवणधमंडळ पक्ाच्या नेतेपदी णनवड अर्ोदरच झाली असल्यामुळे दादाचंा 
मुख्यमंणत्पदाचा मार्ग मोकळा झालेला होता. काँगे्रस फुटीच्या पाश्वगभमूीवर णवधानसभा णनवडिुकीत 
राज्यभरातील प्रचारसभामंधून ‘मीच मुख्यमंत्ी होिार’ अिी आत्मणवश्वासपूिग घोषिा केलेली होती, ती 
खरी ठरण्याचा क्ि आला. ७ माचग १९७८ रोजी दादा महाराष्ट्राचे दुसऱ्यादंा मुख्यमतं्ी झाले. राज्यपाल 
साणदक अली यानंी दादानंा मुख्यमंत्ीपदाची तर इंणदरा काँगे्रसचे नाणसकराव णतरपुडे यानंा 
उपमुख्यमंणत्पदाची िपथ णदली. ११ माचग १९७८ रोजी २८ मंत्र्याचंा िपथणवधी झाला. १७ माचग १९७८ रोजी 
दादानंी मुख्यमंणत्पदाची सूते् घेतली. मुख्यमणंत्पदाच्या पणहल्याच वषात त्यानंी अनेक धाडसी णनिगय 
घेऊन राज्याला नवी णदिा णदली. धान्योत्पादन वाढीसाठी णविषे प्रोस्ताहन योजना, जमीन सुधारिा, 
मार्ासवर्ीयाचंी कजगवसुलीतून मुक्तता, बेघरानंा घरे, अणतणरक्त जणमनींचे वाटप, रोजर्ार हमी योजनेला 
णविषे प्राधान्य, िासकीय योजनासंाठी घेतलेल्या जणमनींची नुकसान भरपाई देण्यात र्ती, ग्रामीि भार्ात 
रस्तेबाधंिी, सुणिणक्त बेरोजर्ारासंाठी भाडंवलाची सोय, ितेीवीज ग्राहकानंा सवलती, िहरी के्त् 
घरटंचाई णनवारि आणि झोपडपट्टी सुधारिा यासंारखी महत्त्वपूिग धोरिे त्यानंी महाराष्ट्रात अमलात 
आिली.  

 
१० मे १९७८ रोजी दादाचं्या पुतळा त्याचं्या हयातीतच सारं्लीच्या बाजार सणमती आवारात 

उभारण्यात आला. त्या पुतळ्याचे अनावरि यिवतंराव चव्हाि आणि णव. स. पारे् याचं्या उपस्स्थतीत 
झाले. सारं्ली णजल्ह्यातील जनतेचे दादाणंवषयी असिारे पे्रम आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी हा पुतळा 
बाजार सणमतीचे अध्यक् रामभाऊ णनकम याचं्या नेतृत्वाखाली जनतेने उभा केला. त्यावळेी यिवतंरावानंी 
दादाचं्या कतृगत्वावर टाकलेला प्रकाि उल्लखेनीय होता. ते म्हिाले होते, ‘वसंतदादाचं्या आजवरच्या 
बहुमोल कायाच्या आठविीबरोबरच त्याचंा हा पुतळा भावी णपढ्यानंा स्फूती देत राहील. मुख्यमंत्ी म्हिनू 
वसंतदादाचंा पुतळा उभा केला असता तर मी आलो नसतो. त्याचें थोरपि हे त्याचं्या मुख्यमंत्ी 
होण्यापूवीच्या अजोड अिा णवधायक कायात व स्वातंत्र्यलढ्यातील कतृगत्वात आहे. आमच्या णपढीतील 
कायगकत्याचा हा बहुमान घडला हे आमचे सद भाग्य आहे. वसंतदादा महाराष्ट्रातील ितेकऱ्याचं्या, 
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बहुजनाचं्या व सवगसामान्य जनतेच्या अनेक प्रश्नाचं्या बाबतीत थंडस्वाभावाने खोल व अचूक णनिगय घेत 
आहेत. सारं्ली णजल्ह्यात एकही संस्था अिी नसेल की, तेथे दादाचंा स्पिग झाला नाही. त्याचं्या 
आिीवादाने अनेक संस्था वाढल्या आहेत. लोकाचं्या अंतःकरिात असलेली आपुलकी व णजव्हाळ्यापोटी 
हा पुतळा उभारिीचे काम हे वसंतदादाचें ऋि फेडण्याचा एक प्रयत्न आहे. हा पुतळा या माकेट 
कणमटीच्या पणरसरात येिाऱ्यानंा सारं्त राहील की, दादानंी त्याचं्यासाठी काय केले आहे. जनतेची सेवा 
दीघगकाल णनरलसपिे करिाऱ्या व्यक्तींबद्दल जनताही कृतज्ञतेची भावना अिा रूपाने प्रर्ट करते. जनतेचा 
मुख्यमंत्ी म्हिून दादाबंद्दल आम्हा सववांचना आनंद व अणभमान वाटतो. त्याचं्या हयातीत हा पुतळा उभा केला 
आहे. णजवतंपिी पतुळा उभारण्याचे भाग्य एखाद्यालाच लाभते.’ 

 
िरद पवाराचें बंड 

 
त्यानंतरच्या काळात रेड्डी-चव्हाि काँगे्रस आणि इणंदरा काँगे्रस याचं्या संयुक्त सरकारमध्ये काहीच 

मणहन्यातं संघषाला सुरुवात झाली. उपमुख्यमंत्ी नाणसकराव णतरपुडे याचं्या कायगपितीवरून दोन्ही 
काँगे्रसमध्ये नेहमीच तिावाचे वातावरि राणहले. राज्यातील णवणवध महामंडळाचं्या णनयुक्त्यावंरून दोन्ही 
काँगे्रसमधील वाद टोकाला रे्ला. णवणधमंडळ पक्ामध्ये समन्वय राहावा म्हिनू दादा, रामराव आणदक, 
जाबंुवतंराव धोटे आणि रा. सू. र्वई याचंी सणमती स्थापन करण्यात आली; पि या सणमतीलाहीणविषे 
काही करता आले नाही. इंणदरा काँगे्रस मनमानी करीत आहे, असे काँगे्रसच्या आमदारानंा वाटायचे. 
दादानंी मात् आपल्या पक्ातील व इणंदरा काँगे्रसमधील नेत्याचंी मोट बाधंण्याचा सदैव प्रयत्न केला; परंतु 
दोन्ही पक्ामंधील दरी रंुदावत जाऊन काँगे्रसमध्येच दादाचं्या णवरोधात िरद पवाराचं्या नेतृत्वाखाली एक 
र्ट प्रभावीपिे कायगरत झाला. याचा फायदा राज्यातील णवरोधी पक्ानेही घेतला. दादाचं्या णवरोधात 
णवरोधी पक्ाने काँगे्रसमधील काही नेत्याचं्या मदतीनेच कारवाया सुरू केल्या. त्याच काळात णवधान 
पणरषदेच्या अध्यक्पदी रा. सू. र्वई याचंी एकमताने णनवड झाली. इणंदरा काँगे्रसच्या राज्यातील नेत्याचंा 
अपणरपक्वपिा आणि काँगे्रसमधील आमदारानंी घेतलेली दादाणंवरोधी भणूमता यामुंळे दादा अडचिीत 
सापडले. बंडाळी आणि अस्थैयग यामुंळे त्या काळात नेहमीच अफवाचें पेव फुटत असे. त्यात ‘सरकार 
र्डर्डले’, ‘दादानंी राजीनामा णदला’ अिा अफवाचंा समाविे होता. जून १९७८ मध्ये दादानंी णदल्लीत 
जाऊन यिवतंराव चव्हाि याचंी भेट घेतली. राज्यातील राजकीय पणरस्स्थती आणि त्याचं्या णवरोधात 
चाललेल्या कारवायाचंी माणहती णदली. यिवतंरावासंोबत झालेल्या त्या बठैकीनंतर महाराष्ट्रातील 
राजकीय वातावरि णनवळेल, असे दादानंा वाटत होते. णवणधमंडळाचे पावसाळी अणधविेन सुरू झाले. 
णवरोधी पक्ाने दादाचं्या णवरोधात अणवश्वास ठराव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली. त्याच काळात 
दादानंी राजीनामा णदल्याची अफवा णदल्लीत उठली आणि खळबळ उडाली. हे सवग प्रकार चालू असताना 
िरद पवार याचंा र्ट इंणदरा काँगे्रससोबत राहिे िक्य नसल्याचा मुद्दा पढेु करून दबाव वाढवीतच राणहला. 
काही मंत्ी व आमदार सामणूहक राजीनामे देिार असल्याच्या बातम्याही त्या काळात येत होत्या. १२ जून 
१९७८ रोजीिरद पवार, सुदंरराव सोळंकी, सुिीलकुमार किदे आणि दत्ता मेघे या चार मंत्र्यानंी पदाचें 
राजीनामे णदले. इणंदरा काँगे्रसची मनमानी आणि िासकीय सणमत्यावंर इंणदरा काँगे्रसचीच लावण्यात 
आलेली विी हे मुदे्द पुढे करून इंणदरा काँगे्रससोबत राहिे िक्य नसल्याचे राजीनामे देिाऱ्या चारही 
मंत्र्यानंी जाहीर केले. िरद पवार यानंी जनता पक्ािी वाटाघाटी करून ‘पुरोर्ामी लोकिाही दल’ स्थापन 
करण्याच्या प्रणक्रयेला सुरुवात केली. १७ जुलै १९७८ रोजी दादानंी राज्यपालाकंडे मुख्यमंणत्पदाचा 
राजीनामा सादर केला. त्यानंतर १८ जुलै १९७८ रोजी िरद पवार ‘पुलोद’ चे मुख्यमंत्ी झाले.  
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महाराष्ट्रात अिा राजकीय उलथापालथी झाल्या होत्या. रेड्डी अध्यक्पदावरून जाऊन स्विगकसर् 
काँगे्रसचे अध्यक्, तर यिवतंराव चव्हाि हे कायाध्यक् झाले होते. स्विगकसर् काँगे्रसची देिातील चारं्ली 
पणरस्स्थती नव्हती. केवळ केरळमध्ये ए. के. अँटोनी याचं्या मुख्यमणंत्पदाखाली त्याचंी सत्ता होती. णवणवध 
राज्यातंील काँगे्रसजनानंा मात् दोन्ही काँगे्रसमध्ये ऐक्य व्हाव ेअसेच वाटत होते. त्या ऐक्यासाठी दादा व 
खा. वसंतराव नाईक णविषे प्रयत्निील होते. काँगे्रसला संपवायला णनघालेल्या जनता पक्ाला सोबत 
घेऊन िरद पवारानंी स्थापन केलेल्या ‘पुलोद’ ला यिवतंरावानंी आिीवाद णदल्याने दादा नाराज झाले 
होते. यिवतंरावानंी आपला णवश्वासघात केला हे िल्य दादानंा होते. अनेक वष ेएकमेकानंा खंबीर साथ 
देिाऱ्या या दोन नेत्यामंध्ये कटुता आली. एकमेकावंर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. णजल्ह्या-णजल्ह्यातं दोन 
फळ्याणनमाि झाल्या. त्याचा कायगकत्यवांचवर णवपरीत पणरिाम झाला. कायगकत्यवांचची कुचंबिा होऊ लार्ली. 
दादा मात् काँगे्रस संघटना मजबूत झाली पाणहजे याच भणूमकेिी ठाम होते. त्याच भणूमकेतून त्यानंी 
वसंतराव नाईकासंोबत दोन्ही काँगे्रसमध्ये ऐक्याचे प्रयत्न चालणवले होते. हे प्रयत्नही स्विगकसर् काँरे्सच्या 
श्ेकष्ठना रुचत नव्हते. त्याच कारिाने ऐक्यवाद्यानंा श्ेष्ठींनी तीन आठवड्यातं ऐक्याच्या वाटाघाटी 
संपणवण्याच्या सूचना णदल्या.  

 
महाराष्ट्राच्या राजकारिात मतभेद, कटुता, संघषग आणि अणवश्वासाचे पवग सुरू असताना नोव्हेंबर 

१९७८ मध्ये सारं्लीच्या साखर कारखान्याची णनवडिकू जाहीर झाली. दादाचं्या णवरोधकानंी पनेॅल उभे 
केले. सभासदानंा संभ्रमात टाकण्याची मोहीम हाती घेतली. कारखान्याच्या सभासदानंी मात् दादावंरील 
णवश्वास मतदानाच्या माध्यमातून दाखवनू णदला. दादाचें पॅनेल णवजयी झाले. कारखान्याच्या अध्यक्पदी 
दादाचें पतुिे णवष्ट्िुअण्िा पाटील व उपाध्यक्पदी कहदकेसरी मारुती माने याचंी णनवड झाली. राज्यातील 
साखर कारखानदारी कें द्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरिामुळे अडचिीत आलेली होती. उत्तर प्रदेिात 
र्ळीत हंर्ाम उणिरा सुरू केल्यामुळे ितेकऱ्याचें नुकसान होत होते, या मुद्यावंरून कें द्र सरकारने एक 
वटहुकूम काढून कारखाने १५ नोव्हेंबरपूवी सुरू करण्याचे बंधन घातले.  

 
उत्तर प्रदेिातील खासर्ी कारखान्याचं्या कृतीचा फटका देिातील साखर कारखानदारीला बसत 

होता. ितेकऱ्याचंी कारखान्याकडे १० टक्क्यापेंक्ा अणधक थकबाकी असल्यास त्या कारखान्यावर कारवाई 
करण्याचे धोरिही अवलंणबण्यात आले होते. उत्तर प्रदेि व णबहारमधील साखर कारखान्याचं्या अणनयंणत्त 
कारभारणवरोधात कें द्र सरकारने आखलेल्या धोरिाचंा फटका महाराष्ट्राला बसत होता. त्यावळेी 
साखरेच्या खुल्या धोरिामुळे उसाचे णवक्रमी उत्पादन होऊनही महाराष्ट्रातील साखर कारखाने अडचिीत 
आले होते. णवक्रमी उसामुळे साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमािात झाले. खुल्या साखर धोरिामुळे साखरेच्या 
णकमती झपाट्याने घसरू लार्ल्या. कारखान्याचें साखरेचे साठे पडून राहू लार्ले. ितेकऱ्याचं्या उसाला 
चारं्ला दर देिे तर दूरच; पि कारखान्याच्या खचग कसा भार्वायचा, असा प्रश्न अनेक कारखान्यापंुढे उभा 
राणहला. यिवतंराव चव्हाि आणि दादाचं्या मदतीने सरकारचेभक्कम पाठबळ लाभल्याने महाराष्ट्रातील 
सहकारी साखर कारखानदारी णवकणसत झाली होती. आता मात् पणरस्स्थती बदललेली होती. कें द्र 
सरकारने सहकारी साखर कारखानदारीबद्दल नकारात्मक धोरि स्वीकारलेले होते. त्याचा पणरिाम 
राज्यातील साखर कारखानदारीवर ठळकपिे झाला होता.  
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काँगे्रस ऐक्यासाठी प्रयत्न 
 
सहकार आणि साखर कारखानादारी के्त्ातं राज्याची अिी वाटचाल चाललेली असताना राज्यात 

स्विगकसर् काँगे्रसमध्ये पक्ातंर्गत संघषग सुरूच होता. ७ जानेवारी १९७९ रोजी िरद पवार यानंी ‘णनष्ठावान 
कायगकते पणरषद’ घेतली. वसंतराव नाईक व दादानंी सुरू केलेल्या ऐक्य प्रयत्नाला िह देण्यासाठीच ही 
पणरषद आयोणजत करण्यात आली होती. ‘व्यक्तीपेक्ा पक्, पक्ापेक्ा राष्ट्र मोठे’ अिी भणूमका या पणरषदेत 
व्यक्त झाली आणि इणंदरा काँगे्रसच्या णवरोधी सूर उमटला. पक्ाचे अध्यक् नरेंद्र णतडके, वसंतराव नाईक 
आणि दादानंी पक्ाध्यक् स्विगकसर् याचं्याकडे या पणरषदेच्या णवरोधात तक्रार केली. ‘सचे्च काँगे्रसजन 
कोि?’ या प्रश्नाची जोरदार चचा होऊ लार्ली. पक्श्ेष्ठी ऐक्याला अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले. या 
सर्ळ्या राजकीय पणरस्स्थतीचा अचूक अंदाज घेत दादानंी २० जानेवारी १९७९ रोजी सारं्लीत एक खूप 
मोठा ितेकरी मेळावा घेतला. याच मेळाव्यात दादानंी राज्यातील सवग कायगकत्यवांचसह इंणदरा काँगे्रसमध्ये 
प्रविे करण्याचा णनिगय घेतला होता. या मेळाव्यात यिवतंराव मोणहते यानंी इंणदरा काँगे्रस हीच खरी 
काँगे्रस आहे असा दावा केला. दादानंी त्यावळेी त्या मेळाव्यात केलेले भाषि त्याचंी बेरजेच्या राजकारिाची 
तळमळ स्पष्ट करते. ते म्हिाले होते, ‘१९७६ च्या नोव्हेंबरमध्ये एक मेळावा नर्रपणरषदेच्या याच 
स्टेणडयमवर भरला होता आणि याच वळेेला माझे भाषि झाले होते. एकूि देिाचे राजकारि पाणहले 
म्हिजे मनात चीड येते. मनाला णखन्नता वाटते; पि जेव्हा मी येथे येतो तेव्हा मनाला हुरूप येतो. लोक ज्या 
भावनेने पाहतात, भेटतात, त्यावळेी वाटते की, कसलीही संकटे येवोत, लोकाचं्या भल्यासाठी काम करीत 
राणहले पाणहजे. आपल्या पे्रमाचा हा संदेि आहे. आपि रोज वतगमानपते् पाहतो. आमच्या काँगे्रस पाटीने 
चुका केल्याचे प्रायणित आम्हाला णमळाले. जेव्हा लोक आपल्यालानाकारतात, तेव्हा आग्रहपूवगक सते्तवर 
बसण्याची र्रज नसते. माझा व यिवतंरावाचंा संबधं म्हिजे भावाभावाच ं नातं, असं मी मानत आलो. 
आपि पायाचे दर्ड; त्या णिखराचा भार् उंच णदसावा या भावनेने वार्लो. मला जर यिवतंराव म्हिाले 
असते की, दादा, मेहरबानी करून तुम्ही मुख्यमंत्ी होऊ नका; तुम्हाला बणलदानास तयार झाले पाणहजे, 
तर मी तयार झालो असतो. तुमचा णनिगय मानला असता आणि सावगजणनक कामात वळे घालणवला असता; 
पि त्यानंी मला फसवलं! आपि यापढेु त्यानंा अणधक नाव े ठेवण्याचे काम करिार नाही. त्याचं्याबद्दल 
आपलुकी असूनसुिा त्यानंी चुकाचा मार्ग पत्करला, तो मला पसंत नाही. ती पणरस्स्थती सारं्िं आमचं काम 
आहे.’ नंतरच्या काळात सारं्ली णजल्हा पणरषद णनवडिूक जाहीर झाली. राज्यात पुलोद आणि इंणदरा 
काँगे्रस असा थेट संघषग सुरू झाला. दादानंी त्या णनवडिुकीतही णवजय णमळणवला. ५१ पैकी २८ जार्ा 
णमळवनू सारं्ली णजल्हा पणरषदेवर दादाचं्या समथगकाचंी सत्ता आली. त्याच णनवडिुकीत िरद पवाराचें 
णनष्ठावतं समथगक आर. आर. (आबा) पाटील याचंा खऱ्या अथाने राजकीय उदय झाला.  

 
साखर कारखान्याचं्या आर्णथक पणरस्स्थतीत सुधारिा करण्यासाठी दादाचें प्रयत्न सुरूच होते. 

त्यासाठी त्यानंी कें द्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा चालू ठेवला होता. साखरेचे भाव आटोक्यात 
आिण्यासाठी साखर कारखान्यानंा साखरेचा कोटा दर मणहन्याला खुला करण्याची मुभा णमळिे आवश्यक 
होते. ती मार्िी दादानंी लावनू धरली होती. कें द्र सरकारने त्या मार्िीला अनुकूल अिी भणूमका घेतली 
आणि जून १९७९ पासून साखरेचा कोटा दरमहा खुला करण्याची पूवीची पित पुन्हा सुरू झाली. िरद 
पवार याचं्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’ सरकारच्या कारभारावर यिवतंराव चव्हाि यानंी अनेक स्तुणतसुमने 
उधळलेली होती. दादा मात् सरकारच्या णवरोधात आक्रमक बनत चालले होते. जनतेचे प्रश्न घेऊन 
सरकारच्या णवरोधात त्यानंी आंदोलने छेडली. त्याचवळेी काँगे्रस ऐक्याचे समथगन करिाऱ्या प्रदेिाध्यक् 
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नरेंद्र णतडके यानंा स्विगकसर् काँगे्रसने प्रदेिाध्यक्पदावरून हटणवले. त्याचं्या जार्ी अण्िासाहेब किदे याचंी 
णनवड केली.  

 
देिाचे राजकारि त्यावळेी एका वरे्ळ्याच वळिावर येऊन थाबंलेले होते. इंणदरा र्ाधंींच्या 

पाकठब्याने चरिकसर् पंतप्रधान, तर यिवतंराव चव्हाि उपपंतप्रधान बनलेलेसुरुवातीच्या काळात प्रत्येक 
साखर कारखान्यात उत्पाणदत होिाऱ्या एक टन साखरेमारे् एक रुपया संिोधन णनधी म्हिून या संस्थेसाठी 
घेण्यात आला. नंतरच्या काळात प्रत्येक पोत्यामारे् ७५ पैसे या दराने णनधी र्ोळा करण्यात आला. ऊस 
उत्पादक ितेकऱ्याचं्या पाठबळावर या संस्थेने कोित्याही प्रकारची सरकारी मदत न घेता ८ कोटी 
रुपयाचंी भाडंवली रंु्तविकू केली. कोितीही ससं्था असो वा उपक्रम; दादा त्या-त्या के्त्ातील अनुभवी व 
तज्ञ्ज्ज्ञ लोकाचें मार्गदिगन व सहभार् घेऊनच कामाला लार्त. डेक्कन िुर्र इस्न्स्टटू्यट हा तर दादाचं्या 
दृष्टीने अत्यंत णजव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाकाकं्ी प्रकल्प होता. तो यिस्वी करण्यासाठी नॅिनल िुर्र 
इस्न्स्टटू्यटचे माजी सचंालक एस. एस. रंु्डूराव याचंी डेक्कन िुर्र इस्न्स्टटू्यटचे प्रकल्प संचालक म्हिनू 
णनवड केली. रंु्डूराव याचंा अनुभव व अभ्यासाचा संस्थेला खूप मोठा उपयोर् झाला. देिातील एक 
प्रणतणष्ठत संस्था म्हिनू डेक्कन िुर्र इस्न्स्टटू्यटचा नावलौणकक झाला. या ससं्थेच्या माध्यमातून ऊस 
उत्पादक ितेकऱ्यानंा उसाच्या नव्या जातींपासून तंत्ापंयंतचे मार्गदिगन णमळू लार्ले. ितेकऱ्याचंी ती र्रज 
भार्ल्यानंतर दादानंी आपले लक् साखर कारखान्यानंा लार्िाऱ्या यंत्सामग्रीच्या णनर्णमतीकडे वळणवले. 
राज्यात झपाट्याने वाढत असलेली साखर कारखान्याचंी संख्या आणि कारखान्यानंा लार्िाऱ्या सुट्या 
भार्ाचंी र्रज लक्ात घेऊन त्यानंी ‘नॅिनल को-ऑप. हेवी इंणजणनअकरर् णलणमटेड’ ही संस्था स्थापन 
करण्यासाठी पुढाकार घेतला. २० कोटी रुपयाचें भाडंवल असिारा हा प्रकल्प पुिे णजल्ह्यातील तळेर्ाव 
येथे उभारण्यात आला.  

 
पाटबंधारे खात्यात आमूलाग्र बदल करिारे दादा या खात्याला उच्चाकंी णनधी णमळणवण्यातही 

यिस्वी ठरले होते. १९६९ ते १९७४ या कालावधीत राज्यातील णवणवध प्रकल्पावंर या खात्याने २३३ कोटी 
रुपये खचग केले होते. राज्यात पाटबधंारे खात्याची लोकणप्रयता वाढत असताना काळम्मावाडी धरिाच्या 
णदरंर्ाईबद्दल मात् कोल्हापूर णजल्ह्यात असतंोष वाढत होता. णवरोधकानंी हाच मुद्दा घेऊन दादानंा लक्ष्य 
बनणवले होते. ८ जानेवारी १९७६ रोजी काळम्मावाडी धरिासंदभात मुख्यमंत्ी िकंरराव चव्हाि यानंी 
मंुबईत एक बठैक घेतली. या बठैकीस दादा, पाटबंधारे खात्याचे राज्यमंत्ी के. एन. पाटील, कोल्हापूर 
णजल्ह्यातील लोकप्रणतणनधीआणिणवरोधी पक्ाचें नेते उपस्स्थत होते. त्यानंतर काही घडामोडी घडल्या आणि 
२६ फेबु्रवारी १९७६ रोजी पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंी याचं्या हस्ते काळम्मावाडी धरिाचे भणूमपूजन झाले. तत्पूवी 
२४ फेबु्रवारी १९७६ रोजी जायकवाडी प्रकल्पाचा पणहला ट्पा पतंप्रधान इंणदरा र्ाधंी याचं्या हस्ते राष्ट्राला 
अपगि करण्यात आला. त्याच वळेी त्या प्रकल्पाचे ’नाथसार्र’ असे नामकरि करण्यात आले. या वळेी 
मुख्यमंत्ी िकंरराव चव्हाि व पाटबधंारे मंत्ी वसंतदादा उपस्स्थत होते.  

 
राजकारि संन्यास 

 
दादाचं्या नेतृत्वाखाली पाटबंधारे णवभार्ाला नवी णदिा देण्याचे काम प्रिसंनीय ठरत होते. त्याच 

काळात देिातील राजकीय पणरस्स्थती मात् णचघळत चाललेली होती. इंणदरा र्ाधंीच्या णवरोधात सवग 
णवरोधी पक्ानंी एकत् येऊन लढा देण्यासाठी मोचेबाधंिी सुरू केली. जयप्रकाि नारायि याचं्याकडे या 
चळवळीचे नेतृत्व होते. त्यातूनच माचग १९७६ मध्ये जनता पक्ाची स्थापना झाली.  
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इकडे महाराष्ट्रात िकंरराव चव्हाि यानंी त्याच काळात मुख्यमंत्र्याचें णविषे अणधकार वापरून 
मंणत्मंडळातील क्रमाकं दोनचे मंत्ी असिाऱ्या वसंतदादानंा तसेच मधुकरराव चौधरी यानंा मंणत्मंडळातून 
वर्ळले. या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. दादानंा वर्ळल्याबद्दल काँगे्रस कायगकत्यवांचत नाराजीचा 
सूर उमटला. दादा मात् णवचणलत न होता हसतमुखाने मंणत्पदावरून पायउतार झाले. मंणत्पदाचा 
राजीनामा देताच िासकीय वाहन न घेता ते खासर्ी वाहनाने र्ावी परतले. दादानंा वर्ळल्याचे पडसाद 
सारं्ली णजल्ह्यात तर मोठ्या तीव्रतेने उमटले. दादाचं्या भणवष्ट्यातील भणूमकेबद्दल लोकामंध्ये उलटसुलट 
चचा सुरू झाली. अिाच चचेत काळ पुढे सरकला आणि १३ नोव्हेंबर १९७६ या ६० व्या वाढणदवसाणदविी 
दादानंी आपल्या पुढील वाटचालीची घोषिा केली. णवधान पणरषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन 
‘राजकारि संन्यास’ घेण्याचा णनिगय त्यानंी जाहीर केला. या णनिगयाचे पडसाद राज्यभर उमटले. दादानंी 
णनिगय मारे् घ्यावा यासाठी हजारो कायगकते सारं्लीत दाखल झाले. कायगकत्यवांचनी दादाचंा तो वाढणदवस 
अभतूपूवग अिाच पितीने साजरा केला. सारं्लीच्या वसंत कॉलनीतील ‘स्फूती’ या णनवासस्थानी दादा 
कायगकत्यवांचच्या िुभेच्छास्वीकारत होते. त्या णदविी सारं्ली िहरातून णनघालेली दादाचंी णमरविूक 
ऐणतहाणसक होती. दोन णकलोमीटरचे अंतर र्दीने व्यापले होते. हजारो लोक दादानंा िुभेच्छा देण्यासाठी 
चौकाचौकातं उभे होते. या णमरविुकीत ढोल-ताि,े भजनी मंडळे, लेझीम, झाजं अिी ५० पथके दाखल 
झाली होती. तसेच ५०० रक्सचा ताफाही होता.  

 
णमरविुकीनंतर झालेल्या सत्काराला दादानंी उत्तर णदले. ते म्हिाले, ‘महाराष्ट्रात बेरजेचे 

राजकारि व्हाव,े वजाबाकीचे नको! प्रमुखानंा चारं्ले म्हिावयाचे आणि अनुयायानंा झोडपावयाचे हा धंदा 
सुरू आहे. अिा वळेी कायगकत्यवांचनी बदनामीची पवा न करता पुढे जावे. संघणटतपिे व ताकदीने उभे 
राणहल्यास कोिी वाकडे करू िकिार नाही. सूडाचे राजकारि न करता सहकायाने एकत् येऊन 
समाजसेवा केली पाणहजे; पि सत्ता आली की कुिालाही नेस्तनाबूत करता येते, हे खरे नाही. असे एकही 
उदाहरि दाखवता येिार नाही. सते्तने सवगकाही करता येते, ही कल्पना सोडून णदली पाणहजे. खोटी स्तुती 
केली तर तो चारं्ला पुरोर्ामी व इतर प्रणतर्ामी हे देिाच्या संदभात योग्य नव्हे. महाराष्ट्राच्या संदभात तर 
नव्हेच नव्हे! कंजूस पैसा जतन करतो, पैिाला परमेश्वर मानतो, तसे मी आयुष्ट्यात मािसे जतन करीत 
आलो, हे माझे भाडंवल. त्यावर मी जर्तो; त्यामुळे पुष्ट्कळ वळेा माझ्या वार्ण्याच्या पिती वरे्ळ्या 
वाटतात. मी मािसे साभंाळतो. मी मािूस आहे. मािसे न साभंाळिाऱ्या मािसािंी माझे पटत नाही. भावना 
कळत नाहीत, मर् र्ोंधळ होतो. मी जो णवचार करतो, णनिगय घेतो, नेमकी त्याच्या णवरुि माझी णमत्मंडळी 
णवचार करतात. कृपा करून हे होऊ देऊ नये. मािसाने मािसासाठी जेवढे करावयास हव ेतेवढे मी केले, 
हे कोिाला वडेेपिाचे वाटिे िक्य आहे. माझ्या णनवृत्तीबद्दल अनेक र्ैरसमज पसरवले रे्ले आहेत; पि 
णनवृत्तीचा णनिगय मी णवचारपूवगक ठरवला आहे. सते्तबाहेर राहून समाजकायग करता येते, हे दाखणवण्याचा 
माझा प्रयत्न राहील. मंत्ीमंडळातून बाहेर पडण्याचा संबंध कृपा करून त्याच्यािी जोडू नये. आज 
महाराष्ट्राला सामणूहक नेतृत्व हव.े मी अत्यंत सामान्य, कमी णिकलेला ितेकरी कायगकता आहे. देिाला 
नेतृत्व द्याव ेइतकी माझी लायकी नाही. महात्मा र्ाधंी, पणंडत जवाहरलाल नेहरू, इणंदरा र्ाधंी हेच आमचे 
नेते. यिवतंराव चव्हािाचें उपकार मी णवसरू िकत नाही. माझा णवधायक कायासाठी उपयोर् करून घ्या. 
राजकारिात मात् माझी मदत णमळिार नाही. आज काही बाबी नाइलाजानेउघडपिे बोलाव्या लार्ल्या. 
यापढेु अिी भाषिे मी करिार नाही. मी प्रदेिाध्यक्, आमदार, मंत्ी झालो तेव्हा सत्कार घेतले नाहीत. हा 
माझा पणहला व कदाणचत अखेरचा सत्कार असेल.’ दादाचें हे भाषि महाराष्ट्राच्या राजकारिात 
ऐणतहाणसक ठरले.  
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राजकारि संन्यास घेऊन लोकसेवलेा लार्लेल्या दादानंा ६ णडसेंबर १९७६ रोजी आिखी एक 
धक्का बसला. १९४२ च्या क्राणंतलढ्यात आपल्या पराक्रमाने णब्रणटि सरकारला सळो की पळो करून 
सोडिारे क्राणंतकसह नाना पाटील याचें त्या णदविी णनधन झाले. क्राणंतलढ्यात दादा आणि त्यानंी अनेक 
चळवळी समथगपिे राबणवल्या होत्या. देिात ‘प्रणतसरकार’ चा दबदबा णनमाि करून क्राणंतलढ्यात इणतहास 
घडणविाऱ्या नानाबंद्दल दादानंा णविषे पे्रम होते. त्या पे्रमामुळे क्राणंतकसहाचं्या णनधनाने दादानंा अतीव दुःख 
झाले.  

 
महाराष्ट्राच्या राजकारिापासून दूर राहूनही दादानंी आपल्या कामात मात् कधी खंड पडू णदला 

नाही. येिाऱ्या प्रत्येक मािसाची कामे करिे आणि लोकातं राहून नव्या योजना साकार करिे हे त्याचें काम 
सुरूच होते. १५ णडसेंबर १९७६ रोजी दादाचंी ‘नॅिनल फेडरेिन ऑफ िुर्र फॅक्टरीज्’ या संस्थेच्या 
अध्यक्पदी णनवड झाली. देिभरातील सुमारे १६५ साखर कारखाने त्यावळेी या संस्थेचे सदस्य होते. 
साखर कारखानदारीच्या उभारिीपासून येिाऱ्या अडचिींच्या आणि एकूिच साखर कारखानदारीच्या 
अथगकारिाचा दादाचंा असलेला अभ्यास या संस्थेला उपयोर्ी पडला. देिातील साखर कारखानदारीचे 
अनेक प्रश्न मार्ी लावण्यासाठी दादानंी पणरश्म घेतले.  

 
पणहल्यादंा मुख्यमंत्ी 

 
आिीबािीच्या पाश्वगभमूीवर देिात उठलेले वादळ आणि र्ढूळ राजकीय पणरस्स्थतीच्या पाश्वगभमूीवर 

१८ जानेवारी १९७७ रोजी इंणदरा र्ाधंी यानंी लोकसभा णनवडिुकीची घोषिा केली. आिीबािीच्या काळात 
अनेक नेते ‘राजकीय कैदी’ म्हिून तुरंुर्ात होते. त्या सववांचची सुटका झाली. देिातील पणरस्स्थती आणि 
जाहीर झालेल्या लोकसभा णनवडिुकीच्या पाश्वगभमूीवर जयप्रकाि नारायि यानंी सुरू केलेलेआंदोलन 
मारे् घेतले. त्यानंतर ते सवग काँगे्रसणवरोधी पक्ानंा एकत् करून तयार झालेल्या जनता पक्ाच्या 
झेंड्याखाली णनवडिुकीच्या तयारीला लार्ले. त्याच काळात जर्जीवनराम आणि हेमवतंीनंदन बहुरु्िा 
यानंीदेखील काँगे्रस पक् सोडला. दररोज १० ते १५ सभा घेत इंणदरा र्ाधंी यानंी प्रचारासाठी देिभर दौरे 
केले. णनवडिकुीत यि णमळणवण्यासाठी पणरश्म घेतले. लोकसभेची णनवडिूक झाली आणि मतदारानंी 
देिाच्या राजकारिाला कलाटिी देिारा णनकाल णदला. आिीबािी आणि २० कलमी कायगक्रम 
अंमलबजाविीतून णनमाि झालेली देिाची नाराजी या पाश्वगभमूीवर इंणदरा र्ाधंी याचं्या णवरोधात वातावरि 
तयार झाले होते. जयप्रकाि नारायि या स्वातंत्र्यसेनानींच्या नेतृत्वामुळे देिातील सवग इणंदराणवरोधक 
एकत् आले आणि देिातील त्या वातावरिाचा पणरिाम मतपेटीतून व्यक्त झाला. इंणदरा काँगे्रसला 
मतदारानंी नाकारले. लोकसभेच्या ५४२ जार्ापंैकी ३७४ जार्ा जनता पक्ाला णमळाल्या. इंणदरा र्ाधंींना 
सदैव साथ देिाऱ्या महाराष्ट्रातही काँगे्रसची पीछेहाट झाली. महाराष्ट्रात ४८ पैकी २८ जार्ा जनता पक्ाला 
णमळाल्या. त्या ‘जनता लाटे’ तही सारं्ली लोकसभा मतदारसंघातून दादाचें णमत् काँगे्रस समथगक 
अण्िासाहेब र्ोटकखडे णवजयी झाले. २२ माचग १९७७ रोजी इंणदरा र्ाधंी यानंी पतंप्रधानपदाचा राजीनामा 
णदला आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले.  

 
आिीबािीच्या पाश्वगभमूीवर देिात आणि महाराष्ट्रात काँगे्रस पक् खीळणखळा झाल्याचे णचत् उभे 

राणहले. महाराष्ट्रातील काँगे्रसजनामंधील आत्मणवश्वास रसातळाला पोहोचला होता. या सर्ळ्या 
वातावरिाचा अभ्यास करून दादानंी णदल्लीला जाण्याचा णनिगय घेतला. राजकारि संन्यास घेऊन अणलप्त 
झालेले दादा परत र्णतमान झाले. ‘घर पेटलेले असताना, मी बघ्याची भणूमका घेिार नाही’ असे जाहीरपिे 
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सारं्त त्यानंी णदल्ली र्ाठली. महाराष्ट्रातील वातावरि बदलून पक्ाला नवचैतन्य देण्यासाठी राज्यात 
मुख्यमंत्ी बदलण्याची र्रज त्यानंी इणंदरा र्ाधंी यानंा पटवनू णदली. राज्यातील खासदारानंाही ते भेटले. 
महाराष्ट्रात पक्ाला नवसजंीवनी देण्यासाठी नेतृत्वबदलाणिवाय पयाय नाही, हे पक्श्ेष्ठींना पटले आणि 
त्यानंी मुख्यमंत्ी बदलण्याचा णनिगय घेतला. राज्यातील आमदाराचंा कानोसा घेऊन व त्याचं्या मतानुसार 
नवा नेता णनवडला जावा, अिी श्ेष्ठींची इच्छा होती. त्यासाठी १७ एणप्रल १९७७ रोजी णवणधमंडळ 
पक्नेताणनवडीसाठी मंुबईत आमदाराचंी बैठक बोलावण्यात आली. या बठैकीला णनरीक्क म्हिून णदल्लीहून 
सी. सुब्रह्मण्यम्  यानंा पाठणवण्यात आले. १९७२ ते ७७ या कालावधीत दादा आमदार नव्हते. सी. 
सुब्रह्मण्यम्  यानंी सवग आमदाराचें मत अजमावले. अखेर णवणधमंडळ पक्नेता णनवडीसाठी मतदान घेण्याचा 
णनिगय झाला. त्या मतदानात दादानंा १८९, तर त्याचं्या णवरोधात उभे राणहलेल्या यिवतंराव मोणहते यानंा 
८८ मते णमळाली. दादाचंी मुख्यमंत्ी म्हिनू णनवड झाली. १९ एणप्रल १९७७ या अक्ययतृतीयेणदविी दादानंा 
हंर्ामी राज्यपाल आर. एम. कातंावाला यानंी मुख्यमंणत्पदाची िपथ णदली. २१ एणप्रल १९७७ रोजी 
मंणत्मंडळाचा िपथणवधी पार पडला. त्याचं्या मणंत्मंडळात ४० सदस्य होते. बाळासाहेब देसाई याचंी 
णवधानसभेचे सभापती, तर णिवराज पाटील-चाकूरकर याचंी उपसभापती म्हिून णनवड झाली. 
मुख्यमंणत्पदाच्या ियगतीत दादाचं्या णवरोधात लढलेल्या यिवतंराव मोणहते यानंाही दादानंी मंणत्मंडळात 
मानाचे स्थान णदले.  

 
मुख्यमंत्ी म्हिून कारकीदग सुरू होताच दादानंी अनुभवसंपन्न कारभाराची चिुूक राज्याला 

दाखवायला सुरुवात केली. त्यानंी ितेकऱ्याचंी थकबाकी रद्द केली. ५० पैिापेंक्ा कमी ितेसारा असिाऱ्या 
कोरडवाहू जणमनीची बकंडर् व टेरेकसर्ची कामे िासनाच्या खचाने करण्याचा णनिगय घेतला. कोयना 
भकंूपग्रस्ताचंी कजे माफ केली. १५०० रुपयापेंक्ा कमी असिारी कजे व्याजासह माफ केली. त्याचबरोबर 
राज्यातील जनतेची सोय व्हावी म्हिून जनतेसाठी मंत्ालय खुले केले.  

 
१ मे १९७७ या राज्याच्या वधापनणदनी महाराष्ट्रात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त करण्याचे 

आश्वासन णदले. आिीबािीमध्ये िासन आणि वृत्तपते् याचं्यातील णबघडलेले संबंध सुधारण्याच्या 
प्रयत्नाबंरोबरच काँगे्रसने महाराष्ट्र णनर्णमतीवळेी जनतेला णदलेली आश्वासने पूिग करण्याचा णवश्वास त्यानंी 
णदला. ितेकरी, कामर्ार, कलावतं, सैणनक, लेखक, कवी यानंी महाराष्ट्राच्या णवकासात णदलेल्या 
योर्दानाचा र्ौरव करून राज्यात सवग स्तरातंील जनतेच्या समस्या सोडणवण्याचे अणभवचन त्यानंी णदले.  

 
२६ मे १९७७ रोजी मुख्यमंत्ी झाल्यानंतर दादा प्रथमच सारं्लीला रे्ले. त्यावळेी सारं्ली 

णजल्ह्याच्या आनंदाला पारावर उरला नव्हता. राजकारि संन्यासाच्या णनिगयावळेी अनेकजि दादावंर 
नाराज झाले होते. दादानंी राजकारिात सणक्रय राहावेव जनतेची कामे करीत राहाव,े अिी भावना 
प्रत्येकाने त्यावळेी व्यक्त केली होती. णजल्ह्यातील जनतेने केलेल्या सत्काराला उत्तर देताना दादा म्हिाले, 
‘माझी राजकीय णनवृत्ती आपिास पसंत नव्हती, त्यासाठी आपि पूवी एकत् आलात आणि णनवृत्त न 
होण्याची णवनंती केली. पढेु त्याचा पाठपुरावा करीतच राणहलात. त्यात तुमचा णवजय झाला आणि माझा 
पराजय झाला; परंतु तुमच्या णवजयात मी पूिगपिे सहभार्ी आहे. मी जेव्हा राजकीय णनवृत्ती जाहीर केली 
तेव्हा काँगे्रस पक् बलवान होता. पंतप्रधान श्ीमती इंणदरा र्ाधंी याचंा दबाव होता. पढेु णनवडिुका जाहीर 
झाल्या आणि णनकाल पाणहल्यावर सारे णचत्च बदलले असल्याचे णदसले. कें द्र सरकार जनता पक्ाचे 
बनले. भारताप्रमािेच महाराष्ट्रातही घडले. मी रे्ली चाळीस वष े काँगे्रस सघंटनेत राहून माझ्या 
कुवतीप्रमािे सामाणजक काम केले; परंतु ही संघटनाच नष्ट होण्याची वळे आली तेव्हा मला र््प बसिे 
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िक्य झाले नाही. स्वतःच्या घराला आर् लार्ली तेव्हा मी स्वतः पनु्हा राजकारिात आलो! पुढे 
महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाबदलाच्या घटना घडू लार्ल्या. त्यात माझी नेतेपदी णनवड झाली. माझे राजकारि 
र्णरबासंाठीच राहील आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने केला जाईल. श्माचा मोबदला प्रत्येकाला पुरेपूर 
णमळाला पाणहजे आणि मारे्ल त्याला कामही णमळाले पाणहजे. राजर्ार हमीखाली जो काम मारे्ल त्याला ते 
देण्यासाठी १५ णदवसातं व्यवस्था होईल. त्या दृष्टीने कायदा करण्याची योजना आहे. काहीही संभ्रम णनमाि 
झाला तर त्यानंी माझ्यािी संपकग  साधून खुलासा घ्यावा. मला मोठा भाऊ मानता, माझा िब्द अखेरचा 
मानता, त्या िब्दाला मी प्रामाणिकपिे जारे्न!’ 

 
मुख्यमंत्ी म्हिनू दादाचंी जोरदार वाटचाल सुरू होती. लोकणहताचे अनेक णनिगय त्यानंी आपल्या 

मंणत्मंडळातील सहकाऱ्यानंा णवश्वासात घेऊन केले होते. तरीही पक्ातंर्गत राजकारि आणि त्यानंा होिारा 
णवरोध वाढत चालला होता. णवरोधी पक्ानंीही दादाचं्या णवरोधात टीकेची झाडे उठणवली होती. त्यातच 
काँगे्रस पक्ातंर्गत बंडाळी उफाळली. दादानंी ती रोखण्यासाठी सदैव समन्वयवादी भणूमका घेतली. 
प्रत्येकाचे र्ैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावळेी कें द्रात जनता पक्ाचे सरकार होते. त्यामुळे 
राज्यातील णवरोधी पक् आक्रमक होता. त्याला काँगे्रसच्या पक्ातंर्गत णवरोधाची जोड णमळाल्यामुळे दादाचं्या 
णवरोधातील मोणहमा अणधक प्रभावी वआक्रमक बनत रे्ल्या. त्यात काँगे्रसच्याच २० आमदारानंी त्याचंा 
स्वतंत् र्ट तयार करून दादानंा खुले आव्हान णदले. दादानंी प्रत्येक वळेी होिाऱ्या आरोपानंा उत्तर 
देण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्याचा फारसा उपयोर् झाला नाही. उलट णवरोधी पक् आणि पक्ातंर्गत 
णवरोधक अणधक आक्रमक बनले. त्यातच १० ऑर्स्ट १९७७ रोजी णवरोधी पक्नेते र्िपतराव देिमुख यानंी 
दादाचं्या णवरोधात णवधानसभेत अणवश्वास ठराव माडंला. दादाचं्या मुत्सदे्दणर्रीमुळे ती पणरस्स्थती व्यवस्स्थत 
हाताळली रे्ली आणि अणवश्वासाचा ठराव आवाजी मतदानाने फेटाळला रे्ला. पुढे १७ ऑर्स्ट १९७७ रोजी 
जनता पक्ाचे नेते एस. एम. जोिी यानंी दादाचं्या णवरोधात ४८ पानाचें णनवदेन पंतप्रधान व कें द्रीय 
र्ृहमंत्र्यानंा सादर करून दादाचें मंणत्मंडळ बरखास्त करण्याची मार्िी केली.  

 
त्याच दरम्यान कनाटकातील णचकमंर्ळूर लोकसभा मतदारसंघातून इंणदरा र्ाधंी 

पोटणनवडिकुीत णवजयी झाल्या. त्याचं्या लोकसभेतील आर्मनामुळे जनता पक्ाचे सरकार पुन्हा णबथरले. 
त्यानंी इणंदरा र्ाधंींच्या दे्वषाचे प्रदिगन चालूच ठेवले. त्याचाच एक भार् म्हिून जुन्या आरोपाखंाली इंणदर 
र्ाधंींना अटक करून तुरंुर्ात पाठणवण्यात आले. जनता सरकारच्या या कृतीचे देिभर पडसाद उमटले. 
महाराष्ट्रात दंर्ल उसळली. इंणदरा र्ाधंीच्या अटकेचा णनषेध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले. 
महाराष्ट्रातील दंर्लीचे णवरोधी पक्ाने वेर्ळ्या पितीने भाडंवल करण्यास सुरुवात केली. दंर्लीवळेी 
महाराष्ट्रातील पोलीस णनस्ष्ट्क्रय राणहले व त्यानंी बघ्याची भणूमका घेतली, असा आरोप जनता दलाचे 
सरणचटिीस नानाजी देिमुख यानंी केला. दादाचें सरकार हरतऱ्हेने बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत होता. 
त्यातच काँगे्रस महासभेचे अणधविेन बोलावण्यावरून इंणदरा र्ाधंी, रेड्डी व यिवतंराव चव्हाि याचं्यात 
संघषग सुरू झाला. तो संघषग पराकोटीला जाऊन त्याचं्यात णवतुष्ट णनमाि झाले. राज्याच्या मुख्यमंणत्पदावर 
असलेल्या दादानंा मात् सववांचनीच सामोपचाराने घ्याव े असे वाटत होते. अखेर यिवतंरावािंी असलेल्या 
स्नेहाचा आणि अनेक वषवांचच्या सबंंधाचा पणरिाम म्हिनू दादानंी रेड्डी-चव्हाि याचं्या भणूमकेला पाकठबा 
णदला. श्ेष्ठींमध्ये चाललेले वाद णमटणवण्याचाही त्यानंी प्रयत्न केला. त्यात त्यानंा यि मात् आले नाही. 
एकीकडे श्ेष्ठींमध्ये णदलजमाई होत नाही आणि दुसरीकडे दादाचें सरकार बरखास्त करण्यासाठीदुष्ट्काळी 
भार्ाचंा दौरा केला. पणहल्याच दौऱ्यात दुष्ट्काळग्रस्त जनतेला णदलासा देिारे महत्त्वाचे णनिगय घेतले. 
अध्या णकलोमीटर अंतरावरील पािी आिाव्या लार्िाऱ्या र्ावासंाठी तातडीने तात्पुरत्या पािीपुरवठा 
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योजना मंजूर केल्या. त्यासाठी चार कोटी रुपयाचंी तरतूद करण्यात आली. णपण्याचे पािी उपलब्ध व्हाव े
यासाठी खासर्ीणवणहरीच्या ताबा णवहीर मालकानंी समजूतदारपिे न णदल्यास तो कायद्याने घेण्याचा इिारा 
देण्यात आला. दुष्ट्काळी भार्ातील णवद्यार्थयवांचची फी मुख्यमंत्ी फंडातून भरण्याचा णनिगय घेण्यात आला. 
टंचाईग्रस्त भार्ातील रोजर्ार हमी योजनावंरील मजुरानंा दररोज साडेपाच ते साडेसहा रुपयापेंक्ा कमी 
रोजर्ार णमळिार नाही, याची दक्ता घेण्याचे आदेि देण्यात आले. रोजर्ार हमी योजनेवरील मणहला 
मजुरासंाठी एक मणहन्याच्या पर्ारी रजेची तरतूद करण्यात आली. रु्राचं्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडणवण्यासाठी 
उपाययोजना करण्यात आली. दुष्ट्काळग्रस्त भार्ाचं्या समस्या हाताळण्यासाठी स्वतंत् खात्याची णनर्णमती 
करण्यात आली. या सवग णनिगयामुंळे दुष्ट्काळग्रस्त भार्ाचे प्रश्न बऱ्याच अंिी कमी झाले. ‘णवदभग-
मराठवाड्याचा अनुिषे’ या णवषयावर होिाऱ्या चचेची सुरुवात दादा मुख्यमतं्ी असतानाच पणहल्यादंा 
झाली होती. दादानंी त्यासाठी अथगतज्ञ्ज्ज्ञ णव. म. दाडेंकर याचंी सत्यिोधक सणमती नेमली. त्यानंतर 
णवदभगमराठवाड्याकडे अनुिषेाच्या नावाखाली णनधी जाऊ लार्ला.  

 
दुष्ट्काळाच्या समस्येतून मार्ग काढल्यानंतर दादांनी णवदभासाठी अमरावती णवद्यापीठाची स्थापना 

केली. त्या णवद्यापीठाचे उद घाटन १ मे १९८३ रोजी राज्यपाल आय. एच. लतीफ याचं्या हस्ते करण्यात 
आले.  

 
त्याच मणहन्यात राज्यात प्रदेिाध्यक् बदलण्याची चचा सुरू झाली. इंणदरा र्ाधंी यानंी महाराष्ट्राच्या 

प्रदेिाध्यक्पदी प्रा. एम. एस. आय. असीर याचंी णनवड केली. त्याच काळात सारं्ली णवधानसभा 
मतदारसंघाची पोटणनवडिकू झाली. ३ जुलै १९८३ रोजी त्या णनवडिुकीत दादानंी कॉमे्रड संतराम पाटील 
याचंा ३९ हजार ८९ मतानंी पराभव केला. तेव्हा कणपल देवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने णवश्वचषक 
कजकला होता. णवश्वणवजेत्या संघाचा पणहला सत्कार करण्याचा मान महाराष्टाने संपादन केला. ४ जुलै 
१९८३ रोजी वानखेडे स्टेणडयमवर दादानंी णवश्वणवजेत्या संघाचा िानदार सत्कार केला.  

 
तंत्णिक्िाचे ऐणतहाणसक धोरि 

 
णिक्ि के्त् हा दादाचं्या णविषे आवडीचा आणि णजव्हाळ्याचा णवषय, ते स्वतः सातवीच्या पलीकडे 

णिक्ि घेऊ िकले नव्हते. त्याच कारिाने सवग स्तरातंील णवद्यार्थयवांचना णिक्ि णमळाले पाणहजे, अिी त्याचंी 
तळमळ होती. माध्यणमक िालान्त परीक्ा आणि उच्च माध्यणमक िालान्त परीक्ा उत्तीिगहोिाऱ्या हजारो 
णवद्यार्थयवांचना महाणवद्यालये नसल्यामुळे प्रविे णमळत नसल्याचे दादानंी अनेक तज्ज्ञाचं्या अभ्यास-
णनष्ट्कषावरून जािले होते. दरवषी पास होिाऱ्या णवद्याथीसंख्येच्या पाच टके्क णवद्यार्थयवांचनाही प्रविे 
देण्याचीक्मता राज्यातील तंत् महाणवद्यालयामंध्ये नव्हती. त्याचाच पणरिाम म्हिून राज्यातील अनेक 
णवद्यार्थयवांचना िजेारच्या कनाटकसारख्या राज्याकंडे धाव घ्यावी लार्त होती. दादानंी या समस्येवर अनेक 
तज् ज्ञासंमवते णवचारमंथन केले होते. णवनाअनुदाणनत तत्त्वावरणिक्ि ससं्था उभ्या राणहल्यासराज्याच्या 
णिक्ि के्त्ाला वरे्ळी णदिा णमळेल, तसेच ग्रामीि महाराष्ट्रातील णवद्याथी चारं्ले णिक्ि घेऊ िकेल, या 
णनष्ट्कषापयंतदादा आले होते. त्याच कारिाने १९८३ मध्ये राज्यात ५१ नवीन अणभयाणंत्की महाणवद्यालये, 
८० तंत्णनकेतने आणि १०० तंत्िाळानंा परवानर्ी देण्याचा ऐणतहाणसक णनिगय दादानंी तत्कालीन 
णिक्िमंत्ीसुधाकरराव नाईक याचं्या साथीने घेतला. सुरूवातीला दादाचं्या या णनिगयावर उलटसुलट चचा 
सुरू झाली; परंतु दादानंी आपली भणूमका ठाम राखली आिी णवनाअनुदाणनत णिक्ि ससं्थाचंा पुरस्कार 
केला.  
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णवनाअनुदाणनत णिक्ि ससं्थाचं्या महत्त्वाकाकं्ी णनिगयाच्या जोडीलाच मुलींना पाचवी ते 
दहावीपयंतचे णिक्ि मोफत देण्याचा णनिगय घेण्यात आला. िुल्क माफीसाठी असलेल्या पालकाचं्या उत्पन्न 
मयादेतही वाढ करण्यात आली. ४८०० रूपये उत्पन्न मयादेवरून ती १० हजार रूपयावंर नेण्यात आली.  

 
राष्ट्रपती ग्यानी झैलकसर् यानंी पंढरपूरला भेट णदली होती. त्या भेटीवळेी दादाही त्याचं्यासोबत 

होते. तेव्हा संत नामदेवाचं्या वाङ मयाचे अध्यासन स्थापन करण्याची सूचना झैलकसर् यानंी दादानंी केली 
होती. त्याचं्या सूचनेनुसार दादानंा ताताडीने पुिे णवद्यापीठाला १० लाख रूपये देऊन संत नामदेव 
अध्यासन सुरू केले.  

 
ऑक्टोबर १९८३ मध्ये मंुबईच्या षण्मुखानंद हॉलमध्ये काँगे्रसचे अणधविेन पारपडले. हजारों 

कायगकत्यवांचनी या अणधविेनाला हजेरी लावली. दादा या अणधविेनाचे स्वार्ताध्यक् होते. काँगे्रसचे 
सरणचटिीस राजीव र्ाधंी या अणधविेनाला उपस्स्थत राणहले. याच दौऱ्यात राजीव र्ाधंी यानंी धारवी 
झोपडपट्टीत पदयात्ा काढली होती. त्यानंीणदल्लीप्रमािेमंुबई िहर सुंदर व स्वच्छ करण्याचीअपेक्ा व्यक्त 
केली होती. दादाचं्या स्वार्ताध्यक्पदाखाली पार पडलेले अणघविेन यिस्वी झाले. त्याच 
दरम्यानसारं्लीलोकसभा मतदारसंघाची पोटणनवडिकू झाली व त्यात िाणलनीताई पाटील ३६ हजार 
मतानंी णवजयी झाल्या. त्या णनवडिूकीत यिवतंराव चव्हािानंी िाणलनीताईच्या प्रचारसाठी तब्बल १५ 
णदवस णदले होते. जनता पक्ाचे णवश्वासराव पाटील णवरूि िाणलनीताई अिी ती सरळ लढत ‘दादा णवरूि 
राजारामबापू पाटील’ या राजकीय संघषाने णविषे र्ाजली. त्याचवळेीपाटि णवधानसभा मतदारसंघातील 
पोटणनवडिकू झाली होती. त्या णनवडिकुीत मात् इणंदरा काँगे्रसचे णिवाजीराव देसाई यानंा त्या जारे्वर 
णवजय णमळणवता आला नाही. ती जार्ा अपक् णवक्रमकसह पाटिकर यानंी कजकली.  

 
सवगच आघाड्यावंर दादाचंी जोरदार वाटचाल चालली असताना अवघ्या नऊ मणहन्यातंच 

काँगे्रसमधील एका र्टाने नेतृत्त्वबदलासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी पक्ाध्यक् इंणदरा र्ाधंी याचं्याकडे 
सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला. राज्यातीलपणरस्स्थतीचा आढावा घेण्यासाठी इंणदरा र्ाधंींनी पक्ाचे 
सरणचटिीस जी. के. मूपनार यानंा महाराष्ट्रात पाठणवले. मूपनार यानंी कायगकत्यवांचिीचचा करून 
पणरस्स्थतीचा अंदाज घेतला आणि नेतृत्वबदल होिार नसल्याची ग्वाही णदली. तरीही पक्ात 
प्रदेिाध्यक्पदी असलेले प्रा. असीर यानंा काढून एन. एम. काबंळे यानंा आिल्याने आमदार आणि 
कायगकत्यवांचमध्ये धुसफूस सुरूच राणहली.  

 
णडसेंबर १९८३ मध्ये णवणधमंडळाचे णहवाळी अणधविेन मंडल आयोर्ाच्या णवषयावरून 

वादळीठरिार अिी चचा होती. पक्ातंर्गत णवरोधकत्या आिवेर बसलेले होते. मडंल आयोर्ाचाणनिगय 
दादानंी कें द्राकडे टोलणवल्याने या णवषयातील हवाच णनघून रे्ली. नार्पूरचे अणधविेन पार पडले. 
णवरोधकानंा र््प बसणवण्यात दादानंा यि णमळाले.  

 
४ जानेवारी १९८४ रोजी णवधानभवनात अणखल भारतीय सभापती पणरषद झाली. या पणरषदेच्या 

अध्यक्स्थानीलोकसभेचे सभापती बलराम जाखड होते. पक्णवरोधी कारवाया, पक्ातंर्गत संघषग आणि 
पक्ातंराच्या पाश्वगभमूीवर या पणरषदेत व्यक्त होिाऱ्या णवचारानंा णविेष महत्त्व होते. या पणरसंवादात दादानंी 
माडंलेले णवचार प्रत्येक लोकप्रणतणनधीला णवचार करायला भार् पाडिारे असेच होते. पणरसंवादात 
बोलताना ते म्हिाले, ‘देिातील णवणधमंडळ ककवा संसद ही लोकिाहीची पणवत् मणंदरे आहेत. या र्ृहातं 
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आपल्याला बहुमत आहे, म्हिून बेपवाई करू नये ककवा बहुमत नाही म्हिनू दाडंर्ाई करू नये. 
लोकिाहीप्रधान देिात णवणधमंडळ हे िासन संस्थेतील महत्त्वाचे अंर् आहे. या देिातील जनता सावगभौम 
देवता असून लोकणप्रणतणनधी म्हिजे आमदार, खासदार हे जनतेचे नम्र उपासक आहेत. या उपासकाचंी 
सेवा, साधना म्हिजे सदनातील चचा. ही चचा करताना अल्पमताने व बुहमताने लोकमताचा साद आणि 
प्रणतसाद म्हिजे लोकाचं्या आिा, आकाकं्ा,रार्,लोभ या सववांचचे प्रणतकबब लोकिाहीच्या सदनात उमटत 
असते. म्हिून कारभार योग्य रीतीने चालावा यासाठी डोळ्यातं तेल घालून चचेत सहभार्ी झाले पाणहजे.’ 

 
जानेवारी १९८४ मध्ये दादा व प्रदेिाध्यक् एन. एम. काबंळे यानंी राज्याचा दौरा केला. टंचाईग्रस्त 

भार्ाचं्या समस्याचंी सोडविकू आणि काँगे्रस कायगकत्यवांचत चैतन्य णनमाि करिे हा या दौऱ्याचा प्रमुख उदे्दि 
होता. १५ जानेवारी १९८४ रोजी साताऱ्यात पुिे, कोल्हापूर, सारं्ली, सातारा आणि सोलापूर या 
णजल्ह्यातंील कायगकत्यवांचची बैठक आयोणजत करण्यात आली होती. या बठैकीतही दादानंी काँगे्रसचे 
णवरोधक एकत् येण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा इिारा णदला. आपि जर आपापसातं भाडंत बसलो तर 
त्याचा फायदा णवरोधकानंा होईल. अंतर्गत मतभेद संपणवले नाहीत तर पक्ाची अवस्था १९७७ सारखी 
होण्याचा धोकाही या बठैकीत व्यक्त करण्यात आला. पक्ीय पातळीवर आणि मुख्यमंत्ी म्हिनू पक्ातंर्गत 
भाडंिे णमटणवण्याचा प्रयत्न दादा करीत होते; परंतु बॅ. अंतुले, बॅ. बाबासाहेब भोसले, िकंरराव चव्हाि 
याचें मात् दादानंा मुख्यमंणत्पदावरून हटणवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालूच राणहले. काँगे्रसअंतर्गत सवग 
वादाचंा फायदा घेऊन णवरोधक सरकारच्या णवरोधात वातावरि णचघळणवण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यात 
न्हावािवेा बंदरासाठी संपाणदत केलेल्या जणमनीसाठी जास्त दर द्यावा, यावरून झालेल्या आंदोलनाची भर 
पडली. बंदरासाठी संपाणदत केलेल्याजणमनीला एकरी ४० हजार रुपये दर ितेकरी मार्त होते. मात्, तो 
दर देण्यास सरकार तयार नव्हते. त्यातूनच आंदोलन णचघळत रे्ले. रस्त्यावर उतरून आक्रमक बनलेल्या 
णवरोधकावंर पोणलसानंी र्ोळीबार केला. उरिच्या ितेकरी आंदोलकाचं्या समथगनाथग णवरोधी पक्ानंी १ 
फेबु्रवारी १९८४ रोजी ‘मंुबई बंद’ पाळला.  

 
२ फेबु्रवारी १९८४ रोजी दादाचं्या मुख्यमणंत्पदाच्या कारणकदीस एक वषग पूिग झाले. आपल्या 

वषगभराच्या कारणकदीत दादानंी अनेक धाडसी आणि लोकोपयोर्ीणनिगय घेतले. ग्रामीि भार्ातील 
णवनाअनुदाणनत वैद्यकीय, अणभयाणंत्की महाणवद्यालयानंा मान्यता आणि ‘पािी अडवा, पािी णजरवा’ हे दोन 
मुख्यमंणत्पदाच्या कारणकदीतील सववांचत महत्त्वाचे णनिगय मानले जातात. २० कलमी कायगक्रमाच्या 
अंमलबजाविीवर णविषे भर णदला. सुणिणक्त-बेरोजर्ारासंाठी णवनातारि २५ हजार रुपये कजाची योजना 
सुरू केली. ग्रामीि भार्ात दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमािात वाढावा यासाठी ‘दुधाचा महापूर’ योजना सुरू 
केली. अिी अनेक कामे सुरू असताना काँगे्रसमधील वाद मात् संपत नव्हते. काँगे्रस पक्ातील जुने आणि 
नव े णनष्ठावतं या वादानेही पक्ात डोके वर काढल्याने नव े प्रश्न णनमाि झाले होते. दादा मात् र्ट-तट 
बाजूला ठेवनू सकारात्मक दृणष्टकोनाने वाटचाल करीत होते. दादा आणि राजारामबापू पाटील याचं्यातील 
तथाकणथत राजकीय वादामुळे ते दोघे एका व्यासपीठावर येतील का, या संदभात अनेकाचं्या मनात िकंा 
असायच्या. प्रत्यक्ात राजारामबापूंच्या वाळवा सहकारी साखर कारखान्याच्या ॲणसटोन प्रकल्पाच्या 
समारंभास दादा स्वतः चंदिखेर व राजारामबापूंसोबत कायगक्रमास हजर राणहले होते, तर १९७८ मधील 
राजकीय कटुता णवसरून फेबु्रवारी १९८४ मध्ये बारामती येथील माळेर्ाव कारखान्याच्या कायगक्रमास दादा 
जाणतणनिी हजर होते. माळेर्ाव कारखान्याने उभारलेल्या छत्पती णिवाजी महाराजाचं्या पुतळ्याचे 
अनावरि राष्ट्रपती ग्यानी झैलकसर् याचं्या हस्ते आणि दादा आणि िरद पवार याचं्या उपस्स्थतीत पार 
पडले. या सवग घडामोडी राज्याला दादाचें र्टा-तटापलीकडचे सकारात्मक राजकारि दाखवीत होत्या.  
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६ माचग १९८४ रोजी दादाचं्या णिरपेचात आिखी एक मानाचा तुरा खोवला रे्ला. अहमदनर्र 
णजल्ह्यातील राहुरी कृषी णवद्यापीठाच्यावतीने दादानंा ‘डॉक्टरेट ऑफसायन्स’ ही पदवी बहाल केली रे्ली. 
स्वातंत्र्यपूवगकाळात दादानंी णब्रणटिाचं्या णवरोधात णदलेला लढा, स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक र्ोष्टीत णवधायक 
दृणष्टकोन ठेवनू ग्रामीि णवकासासाठी णदलेले योर्दान आणि सहकार के्त्ाच्या णवकासासाठी आयुष्ट्यभर 
केलेले प्रयत्न या सवग कायवांचचा र्ौरव म्हिूनच राहुरी कृषी णवद्यापीठाने दादानंा ही मानाची पदवी बहाल 
केली.  

 
कृष्ट्िा खोऱ्याचा णवकास 

 
सारं्लीणजल्ह्याचा पूवगभार् कायम दुष्ट्काळी म्हिूनच ओळखला जातो. या भार्ाचा णवकास करायचा 

असेल तर त्या भार्ात पाण्याची सोय होिे आवश्यक होते. त्यासाठी कृष्ट्िा नदीतील पािी ताकारीजवळ 
उचलून पूवगभार्ातील दुष्ट्काळी भार्ास देण्याची ८० कोटी रुपये खचाची योजना राज्याचे मुख्यमंत्ी म्हिनू 
दादानंी मंजूर केली. ३ एणप्रल १९८४ रोजी दादानंी नारे्वाडी येथे या योजनेची घोषिा केली. एक 
महत्वाकाकं्ी योजना म्हिनूच या योजनेकडे पाणहले रे्ले. ९० हजार एकर ितेी के्त्ाला या योजनेचा 
फायदा होिार होता. णजल्ह्यातील हा सववांचत मोठा उपसा कसचन प्रकल्प ठरला.  

 
एणप्रल १९८४ मध्ये बॅ. रामराव आणदक यानंी उपमुख्यमंणत्पदाचा राजीनामा णदला. बॅ. आणदक 

याचं्या पाठीिी १४ मंत्ी होते. त्या मंत्र्यानंी आणदकानंा णदलेल्या पाकठब्याचे णनवदेनही पक्श्ेष्ठींना णदले होते. 
त्या मतं्र्यावर णिस्तभरं्ाची कारवाई करावी, अिी मार्िी दादानंी पक्श्ेष्ठीकडे केली होती. या सवग 
प्रकरिाची चौकिी करण्यासाठी व्ही. पी. कसर् मंुबईत आले होते. त्यानंी चौकिी केली मात्, कोित्याही 
मंत्र्यावर त्या वळेी कारवाई झाली नाही. उपमुख्यमंत्ी बॅ. आणदक याचं्या राजीनाम्यामुळे मंणत्मंडळात 
खादेंपालट झाला. दादानंी महत्वाची खाती स्वतःकडेच ठेवली. पढेु २१ मे रोजी पतंप्रधान इणंदरा र्ाधंी 
यानंी णभवडंीच्या दंर्लंग्रस्त भार्ाच्या पाहिीसाठी मंुबई दौरा केला. त्या दौऱ्यात इंणदरा र्ाधंींसमवते दादा 
होते.  

 
दादानंी णिक्ि के्त्ात टाकलेले महत्वाकाकं्ी पाऊल म्हिून णवनाअनुदाणनत णिक्ि संस्थाकंडे 

पाणहले रे्ले. तेच काम त्यानंी पढेु चालू ठेवलेे. अमरावती, कराड, प्रवरानर्र येथे णवनाअनुदाणनत 
तत्त्वावरील वैद्यकीय महाणवद्यालयानंा मंजुरी देण्यातआली. या णनिगयाच्या णवरोधात वादही णनमाि झाला 
होता. िासनाचा हा णनिगय वैद्यकीय के्त्ाच्या रु्िवते्तला मारक ठरिार असल्याचा दावा वैद्यकीय के्त्ातील 
अनेक संघटनानंी केला होता. डॉक्टराचं्या संघटनेनेही िासकीय धोरिाच्या णवरोधात आंदोलन पकुारले 
होते. दादा मात् आपल्या णनिगयावर ठाम राणहले. त्याच काळात दादानंी राज्य सरकारी सेवाणनवृत्तानंा 
वतेनवाढ मंजूर करण्याचा णनिगय घेतला. अपघातात बळी पडलेल्याचं्या वारसानंा नुकसानभरपाई 
देण्यासंदभातील योजनाही जाहीर केली. तसेच टंचाईग्रस्त भार्ात णनिगय घेण्यात होिाऱ्या णदरंर्ाईमुळे 
णनमाि होिारे अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वपूिग णनिगय घेतला. त्या णनिगयानुसार टंचाईग्रस्त 
पणरस्स्थतीत णवभार्ीय आयुक्त व णजल्हाणधकाऱ्यानंा णनिगय घेण्याचे अणतणरक्त अणधकार देण्यात आले. 
दरम्यान, त्याच काळात १ जून १९८४ रोजी सारं्ली कारखान्याची णनवडिूक झाली. अपेके्प्रमािे दादा 
समथगकाचें पनेॅल णवजयी झाले. दादाचें पुतिे णवष्ट्िआुण्िा पाटील अध्यक्, तर बाजीराव पाटील उपाध्यक् 
झाले.  
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इणंदरा र्ाधंी व यिवतंरावाचें णनधन 
 
३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी पंतप्रधान इंणदरा र्ाधंी याचंी त्याचं्या णनवासस्थानी त्याचं्याच 

अंर्रक्कानंी र्ोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेचे वृत्त वाऱ्यासारखे देिभर पोहोचले आणि देिावर 
िोककळा पसरली. त्यावळेी दादा मंुबईत होते. ते तातडीने णदल्लीला रवाना झाले. इणंदरा र्ाधंींचे णचरंजीव 
आणि पक्ाचे सरणचटिीस राजीव र्ाधंी त्यावळेी पणिम बंर्ालच्या दौऱ्यावर होते. कुटंुबावर कोसळलेल्या 
संकटाची माणहती णमळताच ते दुपारी णदल्लीकडे रवाना झाले. अंर्रक्कानंी केलेल्या इणंदरा र्ाधंींच्या हत्येचे 
तीव्र पडसाद देिभर उमटले. अनेक णठकािी जाळपोळ आणि मारहािीचे प्रकार घडले. देिातील 
वातावरि तिावग्रस्त बनले होते. या पाश्वगभमूीवर आता देिाचे नेतृत्व कोि करिार आणि पंतप्रधान कोि 
होिार, हा प्रश्न देिापुढे उभा राणहला. दादानंी णदल्लीत रे्ल्यानंतर काँगे्रसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांिी चचा 
केली व पंतप्रधानपदाची सूते् राजीव र्ाधंी याचं्याकडे देण्याची सूचना केली. राष्ट्रपती ग्यानी झैलकसर् 
याचंी भेट घेऊन त्यासंदभात त्यानंा णवनंती केली. राष्ट्रपतींनी राजीवर्ाधंीयानंा पतंप्रधानपदाची िपथ 
त्याच णदविी णदली. एकूि देि दुःखाच्या खाईत लोटलेला असताना राजीव र्ाधंी याचं्याकडे 
पंतप्रधानपदाची सूते् णदल्याने एक संभाव्य वाद टळला होता. ३ नोव्हेंबर १९८४ रोजी यमुनेच्या काठावर 
इंणदरा र्ाधंी याचं्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पुढे राष्ट्रपतींनी २४ व २७ णडसेंबर १९८४ रोजी 
लोकसभेची णनवडिूक घेण्याचा णनिगय घेतला.  

 
पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंीच्या णनधनानंतर आिखी एका दुःखद घटनेला देिाला आणि महाराष्ट्राला 

सामोरे जाव े लार्ले. २५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी नवमहाराष्ट्राचे णिल्पकार यिवतंराव चव्हाि याचें नवी 
णदल्ली येथे णनधन झाले. देिाच्या राजकारिात महाराष्ट्राला मानाचे स्थान णनमाि करून देण्यात 
यिवतंरावाचंा खूप मोठा वाटा राणहला. पुरोर्ामी आणि प्रत्येक आघाडीवर पणहल्या क्रमाकंावर राहिारे 
राज्य असा राज्याचा दबदबा यिवतंरावामुंळेच णनमाि झाला. त्यानंा आदराने ‘साहेब’ म्हटले जायचे. दादा 
आणि त्याचं्यातील संबधं भावाभावापं्रमािे होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक कसोटीच्या प्रसंर्ी त्या दोघानंीही 
एकमेकानंा खंबीर साथ णदलेली होती. चीनने भारतावर आक्रमि केल्यानंतर संरक्िमंत्ी म्हिनू 
यिवतंराव णदल्लीत रे्ले तेव्हा ‘णहमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ असे देिाने म्हटले. तो णवश्वास 
साहेबानंी आपल्या िवेटच्या श्वासापयंत अबाणधत राखला. दादाचं्या प्रत्येक उपक्रमाचे आणि प्रकल्पाचे 
उद घाटक ‘साहेब’ असायचे. सहकार आणि कृषीउद्योर् चळवळीला नवी णदिा देण्यात त्याचंा कसहाचा 
वाटा होता. त्याचें जािे म्हिजे दादाचं्या दृष्टीने त्याचं्या जीवनातील खूप मोठी हानी होती. यिवतंरावावंर 
कृष्ट्िा-कोयना नद्याचं्या प्रीणतसंर्मावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.  

 
इंणदरा र्ाधंी आणि यिवतंरावाचं्या णनधनाच्या पाश्वगभमूीवर महाराष्ट्र त्यावळेी लोकसभा 

णनवडिुकीला सामोरा रे्ला. इंणदरा र्ाधंींचे अपुरे राणहलेले स्व्न पूिग करण्यासाठीच काँगे्रसला मते 
देण्याचे आवाहन राजीव र्ाधंी यानंी देिाला केले होते. देिात इंणदरा र्ाधंीच्या णनधनामुळे राजीव र्ाधंी 
आणि इंणदरा काँगे्रसबद्दल सहानुभतूीची लाट होती. ती लाट णनवडिुकीनंतर जाहीर झालेल्या णनकालात 
स्पष्ट णदसली. ५०८ जार्ापंकैी ४०१ जार्ा राजीव र्ाधंी याचं्या नेतृत्वाखालील इंणदरा काँगे्रसला णमळाल्या 
होत्या. महाराष्ट्रातून इणंदरा काँगे्रसने ४८ पकैी ४३ जार्ावंर णवजय संपादन केला. होते. या सरकारला 
इंणदरा काँगे्रसने बाहेरून पाकठबा णदला, त्याचवळेी भणवष्ट्यात काय घडिार आहे, याचा अंदाज राजकीय 
पंणडतानंा आला होता. चरिकसर् सरकारचे भणवतव्य पूिगपिे इंणदरा र्ाधंीच्या हाती होते. सरकार केव्हाही 
र्डर्डू िकते, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात येत होता. नेमके तसेच घडले. २० ऑर्स्ट १९७९ रोजी 
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इंणदरा र्ाधंींनी सरकारचा पाकठबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळले! राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त 
करून णडसेंबर १९७९ मध्ये मुदतपूवग णनवडिुका घेण्याची घोषिा केली. देिातील अनेक राज्याचं्या 
राजकारिाची समीकरिे बदलून रे्ली. महाराष्ट्रात दादानंी घेतलेली भणूमका योग्य होती हे णसि झाले.  

 
सप्टेंबर १९७९ मध्ये दादासंह िकंरराव चव्हाि, यिवतंराव मोणहते, नरेंद्र णतडके, स. का. पाटील 

या नेत्यानंी कायगकत्यवांचसह इंणदरा काँगे्रसमध्ये प्रविे केला. देिात इणंदरा काँगे्रसमध्ये प्रविे करण्याची 
लाटच उसळली होती. ३१ ऑक्टोबर १९७९ रोजी पक्ाने साणंर्तल्यास लोकसभेची णनवडिूक लढणवण्याची 
तयारी दादानंी केली होती. नोव्हेंबर १९७९ मध्ये लोकसभा णनवडिुकीची तयारी सुरू झाली. जनता पक्ाने 
राज्यात ४८ पकैी केवळ २५ जार्ा लढणवण्याचा णनिगय घोणषत करून दुबळेपिा णसि केला. त्या 
णनवडिुकीत इंणदरा काँगे्रसने सारं्लीतून दादा, कराडमधून यिवतंराव मोणहते, कोल्हापूरमधून 
उदयकसर्राव र्ायकवाड यानंा तर साताऱ्यातून दादाचं्या पत्नी िाणलनीताईंना लोकसभेची उमेदवारी 
णदली होती. साताऱ्यातील यिवतंराव चव्हाि णवरूि िाणलनीताई या लढतीने देिाचे लक्ष्य वधेले. त्यात 
यिवतंरावाचंा णवजय झाला; परंतु मताणधक्य मात् घटले. सारं्ली लोकसभा मतदारसंघात दादा १ लाख 
हजार मतानंी णवजयी झाले. देिात इणंदरा र्ाधंींचे राज्य आले. १९८० मध्ये दादाचंी लोकसभेतील कारकीदग 
सुरू झाली. खासदार म्हिून णदल्लीतील णवकलग्टन णक्रसेंट मार्ावर २४ क्रमाकंाचा बंर्ला 
त्यानंाराहण्यासाठी णमळाला. त्या काळात त्याचं्या पत्नी िाणलनीताई मात् मुलासंमवते मंुबईत राणहल्या.  

 
इकडे महाराष्ट्रात िरद पवाराचें ‘पुलोद’ सरकार र्तीने वाटचाल करीत होते. पुलोदचे सरकार 

अकायगक्म असल्याने ते बरखास्त कराव,े अिी मार्िी काँगे्रसजन करू लार्ले. महाराष्ट्रातील इंणदरा 
काँगे्रसच्या खासदारानंी पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंीकडे राज्य सरकार बरखास्त करण्याची मार्िी केली. १७ 
फेबु्रवारी १९८० रोजी िरदपवार याचं्या नेतृत्वाखालील सरकार व णवधानसभा बरखास्त करण्याचा णनिगय 
जाहीर झाला. मे १९८० मध्ये णवधानसभेची णनवडिूक घेण्याची घोषिा झाली. दादा खासदार असल्याने 
राज्याच्या उमेदवार णनवडीत त्याचंा सणक्रय सहभार् नव्हता. त्यावळेी इंणदरा काँगे्रसचेप्रदेिाध्यक् म्हिनू 
पे्रमलाताई चव्हाि कायगरत होत्या. त्यानंी णवधानसभा णनवडिूक उमेदवाराचंी यादी पक्श्ेष्ठींना सादर 
केली. सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून िाणलनीताई पाटील यानंा उमेदवारी देण्यात आली. पक्श्ेष्ठींनी 
राज्यातील उमेदवार णनवडताना दादानंा णवश्वासात घेतले नाही. त्याचें सल्लेही मानले नाहीत. उलट 
सारं्ली णजल्ह्यातील तासर्ाव आणि वाळवा मतदारसंघासंंदभातील त्याचं्या सूचनाही डावलल्या रे्ल्या. 
त्या पणरस्स्थतीत दादा अस्वस्थ झाले. ‘मी र्ोधळलो आहे, सवग णठकािी अणवश्वास आहे, म्हिनू मी णनराि 
आहे,’ असे म्हित त्यानंी आपली नाराजी नोंदणवली. ताितिावामुळे त्याचं्या प्रकृतीवर प्रणतकूल पणरिाम 
झाला. उपचारासाठी मंुबईच्या सेंट जॉजग हॉस्स्पटलमध्ये त्यानंा दाखल करण्यात आले.  

 
िाणलनीताई महसूलमंत्ी 

 
३० एणप्रल १९८० रोजी इणंदरा काँगे्रसने २८८ उमेदवाराचंी यादी जाहीर केली. णनवडिुकीची 

धामधूम सुरू झाली. िरद पवारानंी त्याच काळात एक धूतग खेळी केली. ‘मुख्यमंणत्पदासाठी आम्ही दादानंा 
पाकठबा देऊ,’ असे जाहीर करून एकच खळबळ उडवनू णदली. दादानंी मात् ‘मी इंणदरा काँगे्रस कधीच 
सोडिार नाही’ असे म्हित ती खेळी उलथवनू टाकली. दादा आजारी असल्याने, सारं्ली मतदारसंघात 
िाणलनीताईंच्या प्रचाराची धुरा त्याचें पुतिे णवष्ट्िुअण्िा पाटील यानंी वाणहली. १४ मे १९८० रोजी इणंदरा 
र्ाधंीची सारं्ली येथे खूप मोठी सभा झाली. या सभेवरूनच इंणदरा र्ाधंींना दादाचं्या प्रभाव पुन्हा स्पष्टपिे 
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णदसून आला. राज्यात आपल्या पक्ाचे राज्य येिार याची खात्ीही त्यानंा त्याच णदविी पटली. णनवडिकू 
णनकाल जाहीर झाला. इणंदरा काँगे्रसला १८७ तर समाजवादी (असग) काँगे्रसला केवळ ४७ जार्ा णमळाल्या. 
त्याच काळात ३ जून १९८० रोजी णदल्लीत इणंदरा काँगे्रसच्या संसदीय पक्ाची बठैक झाली. 
मुख्यमंणत्पदाच्या लढतीत खासदारानंी भार् घेण्यास हरकत नाही असे ठरले. त्यामुळे दादानंी पक्श्ेष्ठींचा 
अंदाज घेतला. राज्याच्या मुख्यमंणत्पदावर बॅ. ए. आर. अंतुले यानंा बसणवण्सास इंणदरा र्ाधंी उत्सुक 
असल्याचे णदसताच दादा मुख्यमंणत्पदाच्या स्पधेतून स्वतःहून बाजूला झाले. त्याअर्ोदर त्यानंी प्रणतभाताई 
पाटील ककवा णिवराज पाटील-चाकूरकर यानंा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्ी करण्यासंदभात पक्श्ेष्ठींकडे सूचना 
केली होती. णवणधमंडळ पक्नेता णनवडीसाठी णनरीक्क म्हिून णदल्लीहून सीताराम केसरी व ए. पी. िमा हे 
नेते मंुबईत येऊन दाखल झाले होते. अपेके्प्रमािे बॅ. अतुंले याचंी णवणधमंडळ पक्नेतेपदी आणि राज्याच्या 
मुख्यमंणत्पदी णनवड झाली. अंतुलें च्या मंणत्मंडळात दुसऱ्या क्रमाकंाचे पद दादाचं्या पत्नी िाणलनीताई 
पाटील यानंा देण्यात आले व त्या महसूलमंत्ी झाल्या.  

 
दादा लोकसभेत कायगरत असतानाच इंणदरा र्ाधंी यानंी त्यानंा कें द्रीय मंणत्पदाची ऑफर णदली 

होती. त्यानंा कें द्रीय मंणत्मडंळात काम करताना इंग्रजी भाषेची अडचि येिार नाही, याची हमीदेखील 
णदली होती. दादानंी मात् कें द्रीय मंणत्पद नाकारले. अखेर इंणदरा र्ाधंी यानंी २० ऑर्स्ट १९८० रोजी 
त्याचं्याकडे अणखल भारतीय काँगे्रसच्या सरणचटिीसपदाची जबाबदारी णदली. उत्तर प्रदेि, णहमाचल प्रदेि 
आणि काश्मीर या राज्याचंी जबाबदारी त्याचं्यावर सोपणवण्यात आली. ते कामही दादानंी अत्यतं मन लावनू 
केले. त्या राज्यामंध्ये पक्ाचे संघटनात्मक बळ वाढणवण्यासाठी प्रयत्न केले. अल्पावधीतच ते उत्तर 
भारतातील काँगे्रस कायगकत्यवांचमध्ये ‘दादाजी’ म्हिून प्रणसि झाले. पे्रमळ स्वभाव, येिाऱ्या प्रत्येक मािसाचा 
प्रश्न सोडणवण्याची तळमळ आणि प्रत्येकाला णमळिारी मािुसकीची वार्िूक या दादाचं्या रु्िामुंळे कहदी 
भाणषक राज्यातंही दादाचं्या कायगकत्यवांचची फळी तयार झाली. णदल्लीतील २४, णवकलग्टन णक्रसेंट हे दादाचें 
णनवासस्थान होते. ते णवमानतळाच्या मार्ावरच होते. दादाचं्या णनवासस्थानासमोर सदैव असिारी र्दी हा 
णदल्लीत चचेचा णवषय असे. महाराष्ट्रातून णदल्लीत जािाऱ्या लोकापं्रमािेच उत्तर भारतातील कायगकत्यवांचचे 
हक्काचे घर म्हिून दादाचें णनवासस्थान नावारूपास आले.  

 
काही मणहन्यापूंवी चरिकसर् यानंी णदल्लीत ितेकऱ्याचंा मेळावा घेतला होता. त्या मेळाव्याला 

देिभरातील ितेकऱ्यानंी बऱ्यापकैी प्रणतसाद णदला होता. काँगे्रसनेही णदल्ली ‘णकसान मेळावा’ घेण्याचा 
णनिगय घेतला. त्या मेळाव्याचे सयंोजन आणि संघटन दादाकंडे देण्यात आले. दादाचं्या णदल्लीतील 
कारणकदीमधील एक महत्वाचाट्पा म्हिून त्या णकसान मेळाव्याकडे पाहता येईल. मेळाव्याची तयारी 
दादानंी एवढी जबरदस्त केली होती की, त्या मेळाव्यामुळे दादाचें णदल्लीतील वजन आिखी वाढले. बोट 
क्लब मदैानावर देिातील लाखो ितेकारी जमा झाले. मदैानावर तंबू उभे करून मेळाव्यालायेिाऱ्या 
ितेकऱ्याचंी व्यवस्था करण्यात आली होती. मेळाव्यासाठीमहाराष्ट्रातून आलेल्या ितेकऱ्याचंी दादाचं्या 
णनवासस्थानीच व्यवस्था करण्यात आली होती. ितेकऱ्याचंी लाखोंची र्दी आणि प्रणतसाद पाहून 
मेळाव्याला हजर असलेल्या पंतप्रधान इंणदरा र्ाधंी खूपच प्रभाणवत झाल्या, इंणदरा र्ाधंी, एच. के. एल. 
भर्त, कें द्रीय कृणषमंत्ीराव वीरेंद्रकसर् व दादा त्या मेळाव्याला व्यासपीठावर उपस्स्थत होते. दादाचं्या 
कारणकदीतील तो मेळावा अणवस्मरिीय आणि ऐणतहाणसक ठरला. त्यामेळाव्यानंतर दादा सारं्लीत आले 
होते. त्याच काळात त्याचंी प्रकृती णबघडली. सारं्लीतच उपचार घेतल्यानंतर दादा णवश्ातंीसाठी 
पक्ाकडून एक मणहन्याची रजा घेऊन महाबळेश्वरला रे्ले. त्या काळात महाराष्ट्रात बॅ. ए. आर अंतुले 
याचंीमुख्यमणंत्पदाची कारकीदग वादग्रस्त ठरतहोती. णसमेंट घोटाळ्यासंारख्या प्रकरिामुळेपक्ात बदनामी 
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होत होती. अतुंलेच्या णवरोधात न्यायालयात खटलाही चालू होता. त्या खटल्याचा णनकाल लार्ला आणि 
न्यायालयाने अंतुले याचं्यावर ठपका ठेवला. त्या कारिाने १२ जानेवारी१९८२ रोजी अंतुले यानंी 
मुख्यमंणत्पदाचा राजीनामा णदला. दादानंी लरे्चच आपि मुख्यमंणत्पदासाठी इच्छुक नसल्याचेजाहीर 
करून टाकले. अखेर इंणदरा र्ाधंींने सोलापूरचे स्वातंत्र्यसेनानी तुळिीदास जाधव याचें जावई बॅ. 
बाबासाहेब भोसले याचंी मुख्यमंणत्पदी णनवड केली.  

 
बॅ. भोसले याचंी कारकीदग सुरू झाली. थोड्याच णदवसातं त्याचं्या कारणकदीबद्दल राज्यात 

नकारात्मक वातावरि णनमाि झाले. राज्यात अडचिीत आलेले सहकार के्त्, मंुबईत णर्रिी कामर्ाराचंा 
चाललेला संप आणि बॅ. भोसले याचंा णनस्ष्ट्क्रय कारभार यामुंळे काँगे्रस कायगकत्यामध्ये मरर्ळ आलेली 
होती. दादाचें मात् काम सुरूच होते. २५ माचग १९८२ रोजी डेक्कन िुर्रइस्न्स्टटू्यटची वार्णषक सभा होती. 
या सभेत दादानंी केलेले भाषि भणवष्ट्यातील इंधन समस्येचा वधे घेिारे होते. ‘साखर उद्योर्ाला’ स्स्थरता 
येण्यासाठी सरकारने पुढील आठ-दहा वष ेणनणित राहील असे धोरि पक् के केले पाणहजे. पेरोल-णडझेल 
आयातीसाठी कोट्यवधी रूपये परदेिाला द्याव े लार्तात. पृर्थवीच्या पोटातील पेरोलचा साठा कधीतरी 
संपिार आहे. याउलट ऊसपीक दरवषी नव्याने णमळतच राहिार आहे. याचा णवचार करून साखर 
उद्योर्ापासून णनमाि होिाऱ्या अल्कोहोलपासून पॉवर अल्कोहोल उत्पाणदत करून त्याचा उपयोर् 
वाहनासंाठी इंधन म्हिून कसा करता येईल, इकडे लक् देण्याची र्रज आहे.’ 

 
त्याचवळेी दादाचें स्नेही व अहमदनर्र णजल्ह्यातील नेते संर्मनेरचे भाऊसाहेब थोरात याचंी राज्य 

सहकारी बँकेच्या अध्यक्पदी णनवड झाली. मंुबईतील णर्रिी कामर्ाराचंा संप णचघळत चालला होता. 
राज्य सरकार त्या संदभात कोितीही ठाम भणूमका घेत नव्हते. त्यामुळे णर्रिी कामर्ाराचं्या संपात 
वसंतदादानंी मध्यस्थी करावी, अिी मार्िी मंुबईतील कामर्ार नेत्यानंी पंतप्रधान इणंदरा र्ाधंी याचं्याकडे 
केली होती. दादानंी मंुबईत जाऊन कामर्ाराचं्या भेटी घेतल्या. कामर्ार नेत्यािंी चचा केली. प्रथम संप 
मारे् घेतल्याणिवाय मार्ग णनघिार नाही, हा मुद्दा कामर्ारानंा समजावनू साणंर्तला. दादावंर मंुबईतील 
कामर्ाराचंा णवश्वास होता. त्याच कारिाने दादानंी केलेल्या मध्यस्थीमुळे कामर्ारानंी संप मारे् घेतला.  

 
यिवतंराव चव्हाि आणि दादा याचं्यात आलेले राजकीय णवतुष्ट संपलेले नव्हते. देिातील आणि 

राज्यातील राजकीय पणरस्स्थती दोघानंाही अस्वस्थ बनणविारी अिीच होती. दादानंा मुख्यमणंत्पदावरून 
हटवनू िरद पवारानंी केलेल्या ‘पुलोद’ च्या प्रयोर्ानंतर दादा आणि यिवतंरावाचें सबंंध सातत्याने तािले 
रे्ले होते. त्या दोघानंा एकत् आिून त्याचं्यात णदलजमाई करण्याचा प्रयत्न राज्यातील काही नेते करीत 
होते. तो प्रयत्न यिस्वी करण्याचे काम सारं्ली णजल्ह्यातील धुळा्पा नवले आणि बाजीरावआ्पा पाटील 
यानंी केले. २४ मे १९८२ रोजी अंकलखोप येथे दोन्ही नेत्यानंा एकाच व्यासपीठावर आिण्यात आले. 
त्यावळेी दादा म्हिाले, ‘या समारंभाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे नव्हे, तर बाहेरील राज्याचेंही लक् लार्नू 
राणहले आहे. णदल्लीपयंत या कायगक्रमाचे सूप वाजले आहे. मी आणि साहेब एका व्यासपीठावर येत 
असल्याने हे औत्सुक्य वाढले आहे. आम्ही एकत् आलो म्हटल्यावर काही मंडळींनी मराठ्याचें एकत्ीकरि 
झाले, असा र्वर्वा सुरू केला आहे. आमचे काही मतभेद होते म्हिनू आम्ही दूर रे्लो होतो; परंतु ते सवग 
णवसरून आम्ही एक झालो आहोत. याकणरता जातीय रंर् लावण्याचा कुिीही प्रयत्न करू नये. ते 
सववांचनाचहाणनकारक आहे. मध्यंतरीच्या काळात आम्ही एकमेकानंा काय वाटेल ते बोललो. या बोलण्याने, 
भाडंिाने महाराष्ट्राचे नुकसान झाले आहे आणि पयायाने आमचेही नुकसान झाले. असे वाद पुन्हा करिार 
नाही. मी साहेबानंा प्रथमपासून नेता मानले आहे आणि त्यानंा नेता म्हिूनच मानिार!काँगे्रस पक्ातील 
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लोकिाहीच्या क्ल्पनानंा मूठमाती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परवाच्या छोट्या सावगणत्क णनवडिुकामंध्ये 
काँगे्रसला जबरदस्त हादरा बसला आहे. याकणरता काँगे्रस संघटना बळकट करण्यासाठी सववांचनी 
एकजुटीने झटले पाणहजे.’ 

 
१९८२ साल हे सारं्लीच्या सहकारी साखर कारखान्याचे रौ्यमहोत्सवी वषग होते. हा कारखाना 

सदैव दादाचं्या णजव्हाळ्याचा णवषय राणहला. कारखान्याच्या वाटचालीत येिाऱ्या प्रत्येक अडचिीला 
ितेकरी आणि कामर्ारानंी समथग साथ देत वळेोवळेी मार्ग काढला होता. त्याचेच फळ म्हिून कारखान्याने 
चौफेर प्रर्ती केली होती. ऑक्टोबर १९८२ मध्ये कारखान्याच्या रौ्यमहोत्सवी वषातच १५ परदेिीतज्ज्ञानंी 
कारखान्याला भेटी णदल्या. इणजप्त, पणिम जमगनी, कोणरया, इंडोनेणिया, युर्ोस्लोव्हाणकया, थायलंड, 
बारं्लादेि या देिाचें प्रणतणनधी त्या णिष्टमंडळात होते. याचवळेी कामर्ारानंी स्वतः वर्गिी र्ोळा करून 
दादानंा ॲम्बणॅसडर कार भेट णदली.  

 
पुन्हा मुख्यमंणत्पद 

 
पुढे १३ नोव्हेंबर १९८२ रोजी सारं्लीत दादाचंा ६५ वा वाढणदवस साजरा करण्यात आला. राज्यात 

वादग्रस्त ठरत असलेल्या बॅ. भोसले याचं्या कारणकदीच्या पाश्वगभमूीवर दादा काय बोलिार याकडे 
महाराष्ट्राचे लक् लार्ले होते. देिपातळीवर आपि इंणदरा र्ाधंींचे, तर राज्य पातळीवर यिवतंराव 
चव्हािाचें णनष्ठावतं असल्याचे सारं्तानाच त्यानंी पक्ाने साणंर्तल्यास राज्याचे नेतृत्व करण्याची तयारी 
दिगणवली आणि राज्यात खळबळ सुरू झाली. त्या णदविीच्या सत्काराला उत्तर देताना दाद म्हिाले, ‘मी 
पुन्हा राजकारिात येऊन नेतृत्व कराव े अिी इच्छा आज माझ्या वाढणदवस समारंभासाठी जमलेल्या 
णमत्मंडळींनी माझ्यावरील हक्कामुळे व्यक्त केली आहे; पि आज त्या संदभात बोलिे योग्य नाही. आज 
माझा वाढणदवस असल्याने णवधायक कामाला नवी दृष्टी किी देता येईल, याचा मी णवचार करीत आहे. 
महाराष्ट्रातील आजची पणरस्स्थती णततकीिी बरी नाही, याबद्दल कायगकत्यवांचनी व्यक्त केलेल्या भावनािंी मी 
सहमत आहे. यासंबधंीची चचा मी सोडलेली नाही. पंतप्रधान इंणदरा र्ाधंींना ते पटवनू णदले पाणहजे. 
त्यासाठी बंडखोरी करिे मला मान्य नाही; कारि मी इंणदरा र्ाधंींचे नेतृत्व मानिारा एक कायगकता आहे; 
पि वळे आलीच तर मात् तुमचे नेतृत्व करण्यासाठी मी पुढे येईन. देिपातळीवर इंणदराजींबरोबर व राज्य 
पातळीवर यिवतंराव चव्हािाबंरोबर मी काम करीत आहे. आजपयंत त्या-त्या पणरस्स्थतीत वळे पाहून काम 
केले आहे. मी कोिाकडे सत्ता माणर्तली नाही आणि कोिी ती काढून घेतली तरी त्याचे दुःख मानले नाही. 
सामान्यासंाठी आणि त्यानंा सुखी पाहण्यासाठी सतत काम करण्याचा माझा कपड आहे. मी आता 
िरीरप्रकृतीने थकलो असलो तरी मनाने बळकट आहे. सामान्य मािसाची कामे केली पाणहजेत, त्याला 
घडणवले पाणहजे, त्याला सुखी केले पाणहजे, यासाठी काही णवधायक काम करण्याचा माझा णवचार आहे.’ 
वाढणदवसानंतर दादा णनसर्ोपचारासाठी दीड मणहन्याच्या दौऱ्यावर बंर्ळूरला णनघून रे्ले.  

 
राज्यात बॅ. बाबासाहेब भोसले याचं्याणवषयीची नाराजी आता चव्हाट्यावर आली होती. खासदार 

बाळासाहेब पवार व आमदार िकंरराव कोल्हे यानंी बॅ. भोसले याचं्या णवरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली 
होती. नेतृत्वबदल झालाच पाणहजे, या मार्िीसाठी पक्श्ेष्ठीकडे पाठपुरावाही करण्यात येत होता. १४० 
पेक्ा अणधक आमदार बॅ. भोसलें णवरोधी मोणहमेत दाखल झाले होते. या सवग वातावरिाचा पणरिाम 
पक्श्ेष्ठींवर झाला होता. नेतृत्वबदलास श्ेष्ठीही तयार होते; पि महाराष्ट्राच्या नेतृत्वात बदल केल्यास नवा 
मुख्यमंत्ी कोि? या प्रश्नाचे उत्तर मात् पक्श्ेष्ठींना सापडत नव्हते. िकंरराव चव्हाि व णिवराज पाटील-
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चाकूरकर यानंी मुख्यमंणत्पद स्वीकारण्यास नकार णदला होता. दादा, बॅ. अंतुले, बॅ. रामराव आणदक, 
बणळराम णहरे, प्रणतभाताई पाटील, यिवतंराव माणहते या नेत्याचं्या नावाचंी चचा प्रसारमाध्यमामंध्ये सुरू 
होती. नेताणनवडीची कोंडी फुटत नव्हती. िवेटी पक्श्ेष्ठींनी बॅ. भोसले यानंा मुख्यमंणत्पदावरून 
हटणवण्याचा णनिगय जाहीर केला.  

 
३१ जानेवारी १९८३ रोजी नव्या णवधानभवनाच्या दहाव्या मजल्यावर नेता णनवडीसाठी णवणधमंडळ 

पक्ाची बठैक बोलाणवण्यात आली. पक्श्ेष्ठींनी णनरीक्कम्हिून बुटाकसर् व णिविकंर यानंा मंुबईत पाठणवले 
होते. चचेतून आणि सामोपचाराने णनवड होत नव्हती, हे णनदिगनास आल्यानंतर मतदान घेण्याणिवाय 
पयाय उरला नाही. त्या वळेी काँगे्रसचे प्रदेिाध्यक् म्हिनू सारं्लीचे रु्लाबराव पाटील कायगरत होते. दादा 
आणि यिवतंराव मोणहते याचं्यात मुख्यमणंत्पदासाठी लढत होती. २६७ आमदारानंी मतदान केले. रात्ी 
१२. ३० वाजता दादाचंी णनवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. २ फेब्रवारी१९८६ रोजी राज्यपाल आय. 
एच. लतीफ यानंी दादानंा मुख्यमंणत्पदाची, तर उपमुख्यमंणत्पदाची िपथ रामराव आणदक यानंा णदली. 
पुढे ७ फेबु्रवारी रोजी ३३ मंत्र्याचंा िपथणवधी झाला. मुख्यमंत्ी झाल्यानंतर दादानंी राज्यातील जनतेला 
उदे्दिून भाषि केले. त्या भाषिात ते म्हिाले होते, ‘रे्ली चार वष ेजरी मी या राज्याला सोडून रे्लो होतो 
तरीही वरे्वरे्ळ्या के्त्ातं काम करीत राणहलो. पूवी दोनवळेा मी मुख्यमंत्ी झालो होतो. त्यानंतर जे-जे 
मुख्यमंत्ी रे्ले, ते पनु्हा मुख्यमंत्ी झाले नाहीत; पि माझे सौभाग्य म्हिनूच मला णतसऱ्यादंा हे पद णमळत 
आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे ऋि मी पूिवांचिाने फेडू िकलो नाही म्हिून मला पुन्हा हे पद णमळाले असे 
वाटते. पक्, कायगकते, आमदार, पक्ाध्यक्ा श्ीमती इंणदरा र्ाधंी या सववांचच्या सणदच्छेमुळे हे घडले. माझे 
प्रिासन राज्यासबंंधीचा णवश्वास जनतेत णनमाि करून स्वच्छ कारभार देईल. महाराष्ट्रातील समस्याचंी व 
प्रश्नाचंीमला माणहती आहे. त्यावंर मात करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. राज्यकारभाराबरोबर पक् संघटना 
मजबूत करण्याकडे आपि लक् देऊ, जनतेने सणदच्छा देऊन सहकायग करावे.’ 

 
त्या वळेी खासदार असलेले दादा णवणधमंडळाच्या कोित्याही सभार्ृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे 

त्यानंी पढेु िाणलनीताईनंा राजीनामा देण्यास सारं्नू सारं्ली णवधानसभा मतदारसघंातून पोटणनवडिकू 
लढणवली आणि कजकली. ब.ॅ बाबासाहेब भोसले मुख्यमतं्ी झाल्यानंतर त्यानंी मुख्यमंत्ी णनवासस्थानाचे 
नाव बदलून ‘रायर्ड’ असे नामकरि केले होते. दादानंी ते बदलून पूवीचेच ‘वषा’ हे नाव कायम ठेवले. 
राज्यातील जनतेची कामे र्तीने व्हावीत यासाठी मंत्ालयाचे द्वार जनतेसाठी खुले ठेवण्याचा णनिगय 
घेण्यात आला. दुष्ट्काळ महाराष्ट्राची पाठ सोडत नव्हता. त्याच काळात राज्यात पनु्हा दुष्ट्काळाचे सकंट 
तीव्र झाले. राज्यातील १७ हजार खेड्यामंध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई णनमाि झाली. पािीटंचाईमुळे लोक 
हैराि झाले. दादानंी तातडीनेदेिात ‘राजीव पवग’ सुरू झाले.  

 
१० जानेवारी १९८५ रोजी दादाचें खास णमत् आणि अनेक वषवांचचे साथी आ्पासाहेब णबरनाळे याचें 

णनधन झाले. या घटनेनेही दादाचं्या दुःखात भर घातली. देिावर इणंदरा काँगे्रसची हुकमी सत्ता आलेली 
असताना २ व ३ माचग १९८५ रोजी महाराष्ट्रात णवधानसभेच्या णनवडिुका लार्ल्या. देिातील ११ राज्यातं 
ही णनवडिूक होिार होती. पक् आणि पक्श्ेष्ठी बलिाली बनलेले होते. लोकसभा णनवडिुकीत राज्यातील 
णवधानसभेच्या २८८ मतदारसंघापैकी २२७ मतदारसंघातं इंणदरा काँगे्रसला मताणधक्य णमळाले होते. त्यामुळे 
पक्ाला णनवडिकुीतील घवघवीत यिाबद्दल खात्ी झाली होती. ५ फेबु्रवारी १९८५ रोजी प्रदेिाध्यक् एन. 
एम. काबंळे यानंी पक्ाचे उमेदवार जाहीर केले. पक्ाने १२१ णवद्यमान आमदारानंा उमेदवारी नाकारली 
होती. १९८४ मध्ये राजीव र्ाधंी पंतप्रधान झाल्यानंतर लरे्चच दोन मणहन्यातं लोकसभा णनवडंिुका जाहीर 
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केल्या. त्या वळेी त्यानंी महाराष्ट्रातील ज्या काँगे्रस आमदाराच्या णवधानसभा मतदारसंघात काँगे्रसच्या 
लोकसभा उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमाकंाची मते पडतील, त्या आमदाराला १९८५ च्या णवधानसभा 
णनवडिुकीचे णतकीट द्यायचे नाही, असे धोरि पक्श्ेष्ठींनी स्वीकारले होते. त्या धोरिामुळे ‘दादाचें कट्टर 
समथगक’ आणि मंणत्मंडळातील सहकारी एदलाबादमधून प्रणतभाताई पाटील, णनलंर्ामधून णिवाजीराव 
णनलंरे्कर-पाटील तर इचलकरंजी णवधानसभा मतदारसंघातून कल्ला्पाण्िा आवाडे याचं्या णतणकटानंा 
कात्ी लार्ली. तत्पूवी १९८० मध्ये दादानंी मुख्यमंणत्पदासाठी प्रणतभाताईंच्या नावाचा आग्रह धरला होता; 
पि संजय र्ाधंींच्या हट्टामुळे बॅ. अंतुले मुख्यमंत्ी झाले, तर १९८५ मध्ये दादाचंा णनलंरे्कर आणि 
प्रणतभाताईंसाठी आग्रह होता; पि दोघाचंाही आमदारकीची णतणकटे कापली रे्ल्याने स्वतः दादाच 
मुख्यमंत्ी झाले. मात्, पुढे संधी आल्यावर दादानंी णनलंरे्कराचें नाव पुढे केले तेव्हा ते आमदार नव्हते 
तरीही दादानंी त्यानंा मुख्यमंणत्पदी बसणवले. एकूिच ‘णदल्लीकरानंी ज्याचे णतकीट कापले आहे, त्याला 
मुख्यमंत्ी करून दाखवीन’ ही दादाचंी िपथ होती! ती त्यानंी खरी करून दाखवली.  

 
उमेदवारी नाकारलेल्यामंध्ये १३ मंत्र्याचंाही समाविे होता. दादानंा सारं्ली मतदारसंघातून 

उमेदवारी देण्यात आली होती. दादानंी आपल्या दोन वषवांचच्यामुख्यमंणत्पदाच्या कारणकदीवर प्रकाि 
टाकिारी एक पुस्स्तका प्रकाणित केली होती आणि ती राज्यातील मतदारापंुढे ठेवली. दादानंी घेतलेल्या 
अनेक क्राणंतकारी आणि धाडसी णनिगयाबंरोबरच त्यानंी ११ हजार ३०० र्ावातं केलेल्या णपण्याच्या 
पाण्याच्या सोईचा उल्लखे त्या पुस्स्तकेत आवजूगन करण्यात आला होता. राज्यातील प्रचारासाठी पतंप्रधान 
राजीव र्ाधंी यानंीदेखील दौरा केला. २० फेबु्रवारी १९८४ रोजी सारं्लीत झालेली सभा खूप र्ाजली. 
सभेला झालेली र्दी आणि कायगकत्यवांचचा उत्साह राजीव र्ाधंींना प्रभावीत करून रे्ला. कें द्रात काँगे्रसचे 
सरकार आहे व देि बलवान करून राज्याचा णवकास करण्यासाठी इंणदरा काँगे्रसला पाठबळ देण्याचे 
आवाहन राजीव र्ाधंींनी महाराष्ट्रातील मतदारानंा त्यावळेी केले होते.  

 
मतदान पार पडले आणि अपेके्प्रमािे राज्यात इणंदरा काँगे्रस णवजयी झाली. २८८ जार्ापंैकी १६१ 

जार्ा काँगे्रसने कजकल्या. नवा मुख्यमंत्ी कोि? हा प्रश्न पुन्हा चर्णचला जाऊ लार्ला; पि दादानंी सवगच 
आघाड्यावंर बाजी मारली. णवणधमंडळ पक्ाच्या बठैकीत नेतेपदासाठी दादाचें नाव बॅ. रामराव आणदक 
यानंी सुचणवले आणि प्रभा राव यानंी त्यास अनुमोदन णदले. १० माचग १९८५ रोजी दादानंी महाराष्ट्राच्या 
मुख्यमंणत्पदाची चौर्थयादंा िपथ घेतली. राज्यपाल आय. एच. लतीफ यानंी त्यानंा रु्प्ततेची िपथ णदली. 
१९७७,१९७८, १९८३ आणि १९८५ असा चार वळेा मुख्यमंत्ी होण्याचा मान दादानंा णमळाला. महाराष्ट्राच्या 
णनर्णमतीचेही ते रौ्यमहोत्सवी वषग होते हे णविषे! १२ माचग १९८५ रोजी ७ मंत्ी आणि १५ राज्यमंत्र्याचंा 
िपथणवधी पार पडला. दादानंी मुख्यमंणत्पदाच्या कारणकदीस नव्या जोमाने सुरुवात केली. अनेक 
महत्त्वपूिग णनिगय घेतले. णपण्याच्या पािी योजनासंाठी असिारी १० टके्क योजनेची अट रद्द केली, मंुबईच्या 
णवकासासाठी कें द्र सरकारकडे १ हजार कोटी रुपयाचंी मार्िी केली, पयावरि संरक्िासाठी स्वतंत् 
पयावरि णवभार्, प्रत्येक खेड्यात णकमान एक र्ोबर र्सॅ प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न करिे, प्रत्येक 
तालुक्यात मुलींचे एक वसणतर्ृह उभे करिे, णकमान १ हजार िाळामंाफग त रोपवाणटका तयार करिे, कृषी 
णवद्यापीठामंधून ‘कमवा व णिका’ योजना, खासर्ी व सेवाभावी संस्थानंा वनीकरिासाठी जंर्ल जणमनी 
देिे, पुिे व नार्पूरसाठी नार्री णवकास प्राणधकरिे स्थापन करिे, मंुबई िहर ‘स्वच्छ व सुंदर िहर’ 
योजना, जार्णतकबँकेच्या मदतीने राज्यात २८२ कोटींचा णनवारा प्रकल्प साकार करिे, सावगजणनक 
उपयोर्ासाठी र्रजेच्या नसलेल्या जार्ावंरील झोपड्यामंध्ये राहिाऱ्यानंा मालकी हक्क देिे असे 
महत्त्वाकाकं्ी उपक्रम आणि धोरिे दादानंी राबणवली.  
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पुढे मंुबईत येिाऱ्या परप्रातंीयाचं्या लोंढ्यावंर णनयतं्ि आिण्याच्या णवधानावरून महाराष्ट्रात आणि 
देिात र्दारोळ णनमाि झाला. तो वाद लोकसभेतही चर्णचला रे्ला. एखादी भणूमका घेतली की, त्या 
भणूमकेिी ठाम राहिे हा दादाचंा कपड असल्याने त्या वादातही दादा णवचणलत झाले नाहीत. परप्रातंीयाचं्या 
णवधानावरून उठलेले वादळ िातं होते न होते तोच २२ मे १९८५ रोजी नवा वाद उद भवला. पंतप्रधानपद व 
पक्ाचे अध्यक्पद एकाच व्यक्तीकडे असाव ेकाय, या सदंभात दादानंी केलेल्या णवधानाचा णवपयास झाला 
आणि तो वाद श्ेष्ठींपयंत पोहोचला. अिी राजकीय वादाचंी माणलका सुरू असतानाच काँगे्रसच्या 
िताब्दीणनणमत्त पुिे िहर इंणदरा काँगे्रसचे आयोणजलेल्या कायगक्रमातील दादाचें भाषि र्ाजले आणि 
वादग्रस्तही ठरले. त्यावळेी कायगकते आणि नेत्याचंी त्यानंी केलेली कानउघाडंिी खूपच र्ाजली.  

 
त्या भाषिात ते म्हिाले होते, ‘सध्याच्या काँगे्रसचे स्वरूप फक्त णनवडिुकीवळेी उत्साहाने काम 

करिाऱ्या कायगकत्यवांचचा पक् असे झाले आहे, ही कचतेची बाब आहे. णनवडिुका झाल्यानंतर अनेक णजल्हा 
आणि तालुका सणमत्याचं्या कायालयानंा कायम कुलूप लावलेले आढळते. त्यातील दूरध्वनी वा कोिी 
देखभाल करायला नसल्यामुळे अनेकदा तोडण्यात आलेला असतो. एकीकडे णनवडिुकीवळेी 
कायगकत्यवांचमध्ये मोठा उत्साह असतो, तर एरव्ही हाच पक् खंर्त चालल्यासारखा णदसतो. अलीकडे अनेक 
िहरातं आणि र्ावातं मी काँगे्रस कायगकत्यवांचची भेट घेतो. माझा आणि इतर मंत्र्याचंा नेहमीचा अनुभव म्हिजे 
सवग कायगकते भेटतात ते तक्रारी करण्यासाठी. आपल्याच पक्ातील दुसरा एखादा कायगकता ककवा र्ट 
आपल्याणवरुि कसा वार्तो, णनवडिुकीत पराभव झाला असेल तर तो त्याच्या कारवायानंीच कसा झाला, 
याच्याच तक्रारी ऐकावयास येतात. त्याला पक्ातून काढून टाका, ही मार्िीही तो करतो. आपि काय काम 
करतो याचे णवश्लेषि कोिीही करीत नाही. एकीकडे काँगे्रस िताब्दीच्या णनणमत्ताने पुढील १०० वषवांचत 
देिाला पुढे कसे न्यायचे याबद्दल णवचार माडंण्यात येत असताना, दुसरीकडे कायगकत्यवांचचे परस्पराणवरुि 
बोलिे आणि वार्िे हेच आपले कामअसल्यासारखे वार्तात; ही काळजी करण्याजोर्ी पणरस्स्थती आहे. 
प्रत्येकाला सते्तत वाटा णमळिे िक्य नसते, हे कायगकत्यवांचनी समजून घ्यायला हवे. णिवाय कोिीही कायम 
मुख्यमंत्ी, मंत्ी ककवा आमदार राहू िकत नाही, याची जािीव त्यानंी ठेवायला हवी. आपापसातील मतभेद 
णवसरून जनतेचे प्रश्न सोडणवण्यासाठी आणि पक्ाच्या कायगक्रमाची अंमलबजाविी करण्यासाठी 
एकणदलाने काम केले पाणहजे. एकीकडे श्ीमंती वाढत आहे, दुसरीकडे र्रीब अणधकच र्रीब होत आहेत. 
संघणटत लोक अनेक के्त्ातं हव े ते णहसकावनू घेतात. र्णरबानंा हतािपिे वावराव े लार्ते. याचा 
कायगकत्यवांचनी आणि नेत्यानंी र्ंभीरपिे णवचार केला पाणहजे. एकणत्तपिे काम केल्याणिवाय ही पणरस्स्थती 
बदलिार नाही. आजच्यासारखा समारंभ झाला की, आपले काम संपले असे न समजता त्यापासून 
कामाची सुरुवात झाली असे मानून वार्ावयास हवे. देिाचे चारं्ले करण्यासाठी कामाचा णनधार केला 
पाणहजे. णनरािचेे प्रसंर् आले, पदे रे्ली तरी दुःखी न होता काम केले पाणहजे.’ या भाषिाने महाराष्ट्राच्या 
राजकारिात आणि काँगे्रस संघटनेत एकच खळबळ उडाली. पक्णहताच्या एका नव्या वादाला दादानंी तोंड 
फोडले होते.  

 
नंतरच्या काळात प्रदेिाध्यक्पदाचा वाद णनमाि झाला. पक्श्ेष्ठींनी एन. एम. काबंळे याचं्याऐवजी 

प्रदेिाध्यक्पदी प्रभा राव याचंी णनवड केली. याबाबत णवश्वासात न घेतल्याच्या कारिावरून दादानंी 
आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालाकंडे णदला. दादा राज्यपालाकंडे राजीनामा देऊन खासर्ी र्ाडीने 
माहीमच्या घराकडे रवाना झाले. तेव्हा सारं्लीचे चारूभाई िहा त्याचं्यासोबत होते. ते सारं्त होते, ‘दादा, 
दमाने घ्या, एवढा त्ार्ा करू नका...’ त्यावर दादा म्हिाले, ‘अरे चारू, राजकारिात स्वाणभमानाने 
राहाव.े...’ दादाचें हे पाऊल महाराष्ट्राच्या राजकारिात खूप र्ाजले. प्रणसिीमाध्यमानंी दादाचं्या 
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स्वाणभमानी व बािेदार भणूमकेचे तोंड भरून कौतुक केले. राजीव र्ाधंी आणि इतर पक्श्ेष्ठीही बचुकळ्यात 
पडले. दादाचंा राजीनाम्याच्या णनिगय अनपेणक्त होता. दादाचंी नाराजी काढण्यासाठीणदल्लीहून नेतेमंडळी 
मंुबईत आली; पि दादानंी कोिाचेही ऐकले नाही. अखेर पक्श्ेष्ठींनी दादानंाच नव्या मुख्यमणंत्पदासाठी 
नाव े सुचणवण्याचा आग्रह केला. दादाचें णवश्वासू मानले जािारे णिवाजीराव पाटील-णनलंरे्कर यानंा 
मुख्यमंणत्पदी सधंी देण्यात आली. दादा मुख्यमंणत्पदावरून रे्ले तरीणनलंरे्कराचं्या मंणत्मंडळाला मात् 
दादाचं्याच मंणत्मंडळाला चेहरा राणहला. दादानंी मुख्यमंत्र्याचें ‘वषा’ हे णनवासस्थान सोडून णदले आणि ते 
‘बी-१’ या बंर्ल्यात राहायला रे्ले.  

 
त्यानंतरच्या काळात ितेकऱ्याचें प्रश्न आणि ितेकऱ्याचंी संघटना या णजव्हाळ्याच्या णवषयाकंडे 

दादा वळले. पक्ाचे सरणचटिीस असताना त्यानंी आयोणजत केलेला णदल्लीच्या बोट क्लब मदैानावरील 
ितेकरी मेळावा अभतूपूवग ठरला होता. आता देिपातळीवर ितेकऱ्याचंी संघटना स्थापण्याचा दादाचंा 
मानस होता. त्याच काळात महाराष्ट्रात िरद जोिी याचंी ितेकरी संघटना आक्रमक पितीने नावारूपास 
येऊ लार्ली होती. ितेकरी संघटनेने राहुरी येथे ितेकऱ्याचं्या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्या 
मेळाव्यासाठी ितेकरी संघटनेने दादानंा उपस्स्थत राहण्याचे णनमंत्ि णदले होते. ते णनमंत्ि दादानंी 
स्वीकारले होते. दादाचं्या या कृतीमुळे पक्श्ेष्ठी अस्वस्थ बनले होते. दादानंी त्या मेळाव्याला हजर राहू नये 
असे त्यानंा वाटत होते. पढेु दादानंी त्या मेळाव्याला जािे टाळले. ९ ऑक्टोबर १९८५ रोजी दादानंी 
पत्कारासंोबत संवाद साधला आणि त्यावळेी मनातील व्यथानंा वाट मोकळी करून णदली. त्यानंी व्यक्त 
केलेल्या भावना अिा, ‘काही णदल्लीकरानंा महाराष्ट्रात कायम अस्स्थरता हवी आहे. माझ्या तसेच अंतुले, 
भोसले याचं्या बाबतीत या लोकानंी हेच केले व आता णिवाजीराव पाटील-णनलंरे्कर याचं्या बाबतीतही तेच 
प्रयत्न झालेले आहेत. सतत अस्स्थरतेची हवा णनमाि करायची. अन्य प्रातंातंही हेच चालले आहे. ही 
देिाच्या भल्याची नीती नाही. अिी अस्स्थरता णनमाि केल्यामुळे राजकारिाला चुकीचे वळि लार्ले. 
सध्या ितेकरी नाराज, दुःखी आणि हैराि झाले आहेत. ितेकऱ्याचें प्रश्न सुटले पाणहजेत, त्याकणरता 
पक्ीय मतभेद णवसरून सववांचनीच एकणदलाने काम केले पाणहजे. या कामाबद्दल पक्श्ेष्ठींनी माझ्याणवरूि 
कारवाई करून मला पक्ातून काढले तरी हरकत नाही. पक्ाला रामराम करून मी घरी बसेन.’ 

 
त्यानंतर दादाचंी प्रकृती णबघडली. हृदयणवकार आणि रक्तदाबाच्या णवकारामुळे त्यानंा बॉम्ब े

हॉस्स्पटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यावळेी देिातील अनेक नेत्यानंी रुग्िालयात जाऊन दादाचं्या 
प्रकृतीची णवचारपूस केली होती. राष्ट्रपती ग्यानी झैलकसर् यानंीही रूग्िालयात जाऊन दादाचंी भेट 
घेतली.  

 
१३ नोव्हेंबर १९८५ रोजी दादाचंा ६९ वा वाढणदवससाजरा करण्यात आला. त्यावळेी दादापे्रमींना 

दादाणंवषयी अनेक अपेक्ा होत्या. वाढणदवसाच्या णनणमत्ताने दादासंाठीकायाचे नव े दालन खुले व्हाव,े 
अिीहीसववांचची अपेक्ा होती. १४ नोव्हेंबर १९८५ रोजी दादानंा णदल्लीहून दूरध्वनी आला आणि 
त्याचंीराजस्थानच्या राज्यपालपदीणनवड झाल्याचे सारं्ण्यातआले. दादापे्रमींमध्ये आनंदाची लाट पसरली. 
‘श्ेष्ठींनी दादानंा वाढणदवसाची भेट णदली’ अिी प्रणतणक्रया सवग स्तरातूंन उमटली. १७ नोव्हेंबर १९८५ रोजी 
सारं्लीत दादाचंा खूप मोठासत्कार झाला. या सत्कारात दादानंी जनतेिी असलेल्या नात्याणवषयीआपल्या 
भावना मोकळ्या केल्या.  

 



 
 अनुक्रमणिका 

‘लोकाचंा प्रणतणनधी म्हिून मी आजवर कोितीही र्ोष्ट चुकीची केली, असे मला मुळीच वाटत 
नाही. मर् भखंूड प्रकरि असो वा इतर अन्य काही असो, मी जे काही केले ते कायद्याला धरून व 
सावगजणनक णहत डोळ्यासंमोर ठेवनूच केले. अिा पणरस्स्थतीत भखंूडप्रकरिी चौकिी होऊ द्या. त्यामुळे 
खरे-खोटे बाहेर येईल. माझ्याआजवरच्या स्वभावानुसार मी लोकासंाठी धाडसाने कामे केली आहेत. 
कुठलीही र्ोष्ट दडवली नाही अथवा सामान्य जनतेला कमीपिा वाटेल असे काहीही केले नाही. 
जनतेसाठी आजवर जर्लो आणि जमतेसाठीच देह ठेवायला मी तयार आहे. जे फारसे कोिाच्या वाट्याला 
येत नाही, ते सतत यिस्वी होण्याचे सुख माझ्या वाट्याला आले. मी मुख्यमंणत्पद सोडले ते काही 
कारिासाठीच! स्वाणभमानापोटी ते सोडले आहे व त्यात चुकीचे काही नाही, असे आपि राजीव र्ाधंी यानंा 
साणंर्तले होते. ज्या काँगे्रस पक्ात मी ४८ वष ेआहे; तो पक् सोडण्याचा प्रश्नच नाही. पक्ाच्या णवरोधात मी 
कधी रे्लो नाही व जािारही नाही. पूवी कें द्रीय मंणत्मंडळात या, हव ेते खाते घ्या, अिी इच्छा स्व. इंणदरा 
र्ाधंी यानंीही व्यक्त केली होती. राज्यपालपदही देऊ केले होते; पिपक्कायगकरण्याची इच्छा होती, म्हिनू 
मी ती पदे स्वीकारलीनव्हती. राजीव र्ाधंीनीही चार मणहन्याआंधी अिीच इच्छा व्यक्त केली होती;पि 
त्यावळेीही पक्कायग करण्याची आवड असल्याचे मी साणंर्तले होते. आता प्रकृतीमुळे व इतरानंा संधी 
णमळावी या उदे्दिाने मी राज्यपालपद स्वीकारले. पक्ाचे स्वरूप खालावत चालले आहे, हे जरी खरे असले 
तरी नवीन कायगक्रम तरूि णपढीपढेु येत आहे, त्यांना सधंीहवी हे मला पटले आहे. सध्या पक्ातील ज्येष्ठ 
मंडळींना बाजूला केले जात आहे वउमेदीच्या तरूिानंा त्या जार्ी आिले जात आहे. अिावळेी इणंदरा 
काँगे्रसचे कायाध्यक्पद णदले तरी ते स्वीकारायचे नाही असे मनािी ठरणवले होते म्हिूनच राज्यपालपद 
घ्या, असे राजीवजी म्हिाले म्हिून मी ते स्वीकारले. इणंदरा काँगे्रसच्याकायगकत्यवांचना माझे सारं्िे आहे की, 
वसंतदादा आता तुम्हाला णकती णदवस पुरिार? एकखाबंी तंबू आता णकती णदवस चालिार? तेव्हा 
कायगकत्यवांचनीच आपापसातंील मतभेद णवसरून सामुदाणयकरीत्या णनिगय घ्यावते. माझ्या णजल्ह्याचे वाटोळे 
होईल असे काही करू नका! आज मी हे राजस्थानचे राज्यपालपद स्वीकारतोय ते माझ्या आनंदसाठी. 
आजवर मी माझ्या र्ावाचे, णजल्ह्याचे, महाराष्ट्राचे ऋि फेडत आलो आहे. आता देिाच्या कामासाठी 
काहीतरी करू द्या. मानाने जर्ायची माझी इच्छा आहे.’ 

 
राजस्थानचे राज्यपाल 

 
३० नोव्हेंबर १९८५ रोजी जयपूर येथे दादानंी राज्यपालपदाची िपथ घेतली. भर्वा फेटा पणरधान 

करून दादानंी स्वीकारलेल्या या नव्या जबाबदारीचे साक्ीदार म्हिून त्यावळेी िपथणवधीला राजस्थानचे 
मुख्यमंत्ी हरदेव जोिी उपस्स्थत होते. महाराष्ट्रातून िकेडो कायगकते दादावंरील पे्रम व्यक्त करण्यासाठी 
त्या िपथणवधी समारंभाला उपस्स्थत राणहले होते. राज्यपालपदाची कारकीदग दादानंी सुरू केली. 
लोकाणभमुख कायगपिती हे त्याचें वैणिष्ट्ट्य राजस्थानमध्येही कायम राणहले. तेथेही सामान्य मािसाला 
खुला प्रविे देताना दादानंी राज्यपालपदाच्या राजणिष्टाचाराच्या कायदेिीर चौकटी कधीही आडव्या 
आिल्या नाहीत. त्याच कारिाने राज्यपालाचें णनवासस्थान लोकाचं्या र्दीने र्जबजून जायचे. 
राजस्थानमधील जनतेलाही तो अनुभव आर्ळा होता. दादा राज्यपाल म्हिून जयपूरमध्ये राणहले तरी 
त्याचें लक् सदैव महाराष्ट्रातील घडामोडींकडे आणि जनतेकडेच राणहले.  

 
पुढच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारिातही अनेक बदल झाले. दादाचें णनष्ठावतं म्हिून 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्ीपदी णवराजमान झालेले णिवाजीराव पाटील-णनलंरे्कर जेमतेम नऊ मणहने 
आपल्या पदावर राहू िकले. मराठवाडा णवद्यापीठाच्या एम. डी. अभ्यासक्रमाच्या परीके्त मुलीला अणतणरक्त 
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रु्ि वाढणवण्यासाठी आपल्या पदाचार्ैरवापर केल्याचा त्याचं्यावर आरोप झाला. हे प्रकरि णवणधमंडळातही 
र्ाजले. त्यानंतर न्यायालयात पोहोचलेल्या या प्रकरिात न्यायालयाने त्याचं्यावर ठपका ठेवला आणि 
त्याच कारिाने त्यानंा मुख्यमंणत्पद सोडाव े लार्ले. त्याच काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल आंध्र प्रदेिचे 
कोंडा व्यंकटराव यानंाही तिाच एका प्रकरिात राजीनामा द्यावा लार्ला होता. वैद्यकीय महाणवद्यालयात 
आपल्या नातीला मार्ास जातीचे खोटे प्रमािपत् णमळवनू प्रविे णदला, असा आरोप व्यंकटराव याचं्यावर 
होता. त्यातूनच त्यानंा राज्यपालपदावर पािी सोडाव ेलार्ले. णिवाजीराव पाटील-णनलंरे्कर मुख्यमंत्ी 
पदानंतर रे्ल्यावर त्याचं्या जार्ी णदल्लीहून अथगमणंत्पद सोडून िकंरराव चव्हाि यानंा मुख्यमणंत्पदावर 
परत याव े लार्ले. िकंररावाचंा कडक णिस्तीचा कारभार राज्यात सुरू झाला. तो कारभार पक्ातील 
आमदारानंा आणि नेत्यानंाही भावला नाही. चव्हािाचं्या णवरोधात असंतुष्ट नेत्याचं्या मोणहमा सुरू झाल्या. 
महाराष्ट्राच्या नेतृत्वात बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. दादा जयपूरला राज्यपाल म्हिून कायगरत 
असले तरी त्याचंा कायगकत्यवांचिी असलेला संवाद आणि संपकग  मात् खंणडत झाला नाही. महाराष्ट्रातील 
घटना, घडामोडींचे पणरिाम दादावंर व्हायचे व ते त्याणवषयी पक्श्ेष्ठींना अणभप्राय कळवायचे. अखेर जुलै 
१९८७ मध्ये दादानंी राज्यपालपदाचा राजीनामा णदला आणि ते पुन्हा सणक्रय राजकारिात आले. १३ 
नोव्हेंबर १९८७ रोजी ७१ व्या वाढणदवसाणदविी दादानंी सारं्लीत अभतूपूवग असा ितेकरी मेळावा आयोणजत 
केला. या मेळाव्याला राज्यातून तीन लाख ितेकरी आले होते. याच मेळाव्यात दादानंी देिव्यापी ितेकरी 
संघटना स्थापन करण्याचा मानस पनु्हा व्यक्त केला.  

 
िकंरराव चव्हाि याचं्या णवरोधातील राज्यातील वातावरि तीव्र होत रे्ले. श्ेष्ठींनीही राज्यात 

नेतृत्वबदलाला अनुकूलता दिगणवली. राजीव र्ाधंींनी दादानंा नवा नेता कोि असावा, याणवषयी णवचारिा 
केली. दादानंी त्यावळेी प्रतापराव भोसले व िरद पवार याचंी नाव ेसुचणवली होती. २४ जून १९८८ रोजी 
पक्श्ेष्ठींनी िरद पवार यानंा मुख्यमंत्ी करण्याचा णनिगय घेतला. या िपथणवधीसाठी वसंतदादा आवजूगन 
उपस्स्थत राणहले होते. िरद पवाराचं्या मणंत्मंडळात णिवाजीराव देिमुख याचं्यासारखी दादाचंी णनष्ठावतं 
मंडळीही होती. ितेकऱ्याचें प्रश्न घेऊन संघटनात्मक माडंिी करण्याची दादाचंी भणूमका पक्श्ेष्ठींना 
आवडलेली नव्हती. दादानंी पक्ाच्याचव्यासपीठावरून ितेकरी संघटन कराव े असे त्यानंा वाटत होते. 
त्याच पाश्वगभमूीवर औरंर्ाबाद येथे काँगे्रसचे अणधविेन झाले. या अणधविेनाला दादा अनुपस्स्थत राणहले. 
त्यानंी णचरंजीव खासदार प्रकािबापू यानंा आपला संदेि घेऊन त्या अणधवेिनाला पाठणवले होते. 
प्रकािबापूंनी दादाचंा संदेि तेथे वाचून दाखणवला. काँगे्रसने ितेकऱ्यासंाठी स्वतंत् संघटन कराव,े अिी 
सूचना त्यानंी त्या संदेिात केली होती. अप्रत्यक्पिे देिपातळीवरील ितेकरी संघटना स्थापन करण्याचा 
त्याचंा मानस त्यानंी रद्द केल्याचेच त्या संदेिातून स्पष्ट झाले होते.  

 
मािसाचें मोहोळ आणि हळवा स्वभाव 

 
लोकसंग्रह, लोकाणंवषयीची आत्मीयता व णजव्हाळा आणि त्यातून प्रत्येकाच्या मनाचा णवचार करून 

काम करण्याची पिती यामुळे वसंतदादा स्वातंत्र्यापूवी आणि स्वातंत्र्यानंतरही सतत लोकामंध्ये राणहले. 
णजथे दादा णतथे मािसाचें मोहोळ! हे णचत् त्याचं्या अखेरच्या क्िापयंत समाजाला अनुभवायला णमळाले. 
पे्रमळ आणि हळवा स्वभाव हे त्याचें बलस्थान होते; पि ते बलस्थान कधीही कतगव्यात अडथळा णनमाि 
करू िकले नाही. येरवड्याच्या तुरंुर्ात दंडाबेडीची णिक्ा भोर्त असताना त्याचं्या कन्येचे णनधन झाल्याची 
वाता समजली तरी ते खंबीर राणहले. पत्नी मालतीताई याचें दुःख हलके करण्यासाठी माफी मार्नू 
तुरंुर्ातून सुटका करून घेण्याऐवजी स्वातंत्र्यासाठी त्यानंी तुरंुर्ात दंडाबेडीत राहिेच पसंत केले. 



 
 अनुक्रमणिका 

दंडाबेडीच्या णिके्मुळेच त्याचंा एक पाय आयुष्ट्यभर दुखावलेला राणहला. जीवनाच्या उत्तराधात १५ 
वषवांचहूनही अणधक काळ त्यानंा काठीचा आधार घ्यावा लार्ला. संघषग आणि अणभमान तर दादाचं्या 
पाचवीला पूजला होता. स्वातंत्र्यपूवग काळातील क्राणंतलढ्यामुळे पत्नी मालतीताईंसमवते त्यानंा कौटंुणबक 
सौख्याचा आनंदही मनाजोर्ता घेता आला नाही. णद्वतीय पत्नी िाणलनीताई पाटील याचं्यािी णववाहबि 
होताना त्यानंी आपले राजकीय जीवन पिाला लावण्यासही मारे्-पुढे पाणहले नाही. िाणलनीताईंिी संसार 
करतानादेखील कुिाचीही पवा केली नाही. राजकारिात बॅ. जी. डी. पाटील याचं्यासारख्या णमत्ानंा 
मंणत्पदासंाठी पुढे करून आपि लोकासंोबत राहून णवधायक कामे करण्याचा मनाचा मोठेपिा देखील 
त्यानंी दाखणवला. समाजासाठी तब्बल ६०वषग आपले जीवन णझजविारे दादा चार वळेा मुख्यमंत्ी 
होऊनदेखील त्याचंी कारकीदग मात् जेमतेम ३ वषग ८ मणहन्याचंीच राणहली. जीवनातील ५० हून अणधक 
वषवांचचाकाळ त्यानंी स्वातंत्र्यलढा, काँगे्रस पक् संघटना आणि सहवासात येिाऱ्या प्रत्येक लहान-मोठ्या 
मािसाचें काम करण्यातच कामी आिला. राजकारि करताना ‘आत एक आणि बाहेर दुसरे’ या व्यवहारी 
तत्त्वाला त्यानंी स्वतःच्या आसपासही णफरकू णदले नाही. राजकारिात णवरोधकावंर मात करताना सदैव 
खुलेपिा जतनकेला. समोर इंणदरा र्ाधंी असोत वा राजीव र्ाधंी त्याचं्यािी राजकीय व्यवहार करताना 
परखड आणि स्वाणभमानी भणूमकाच कायम राखली. रु्रू आणि ज्येष्ठ बधंूंच्यास्थानी असलेल्या यिवतंराव 
चव्हािावंर त्यानंी णनःस्सीम पे्रम केले. ‘एक यिवतं आणि दोन वसतं’ या समीकरिाने महाराष्ट्र आणि 
देिाच्या राजकारिात इणतहास घडणवला होता. त्या समीकरिातील एक महत्त्वाचा धार्ा म्हिजे 
दादाचेंयिवतंरावावंरील णनखळ पे्रम हाच होता! दादा आणि उभा महाराष्ट्र यिवतंरावानंा ‘साहेब’ म्हिूनच 
ओळखायचा. त्या साहेबािंी संघषग करतानाही दादानंी खुलेपिाजतन केला. राजारामाबापू पाटील 
याचं्यािी त्याचंा राजकीय आणि ताणत्त्वक संघषग आयुष्ट्यभर सुरू राणहला. त्यात व्यणक्तर्त कटुता येऊ न 
देण्याचे मोठेपि राजारामबापूआणि दादानंी जपले होते. सहकार,कृषी आणि पािी णनयोजनाबरोबरच 
ताणंत्क णिक्िाची द्वारे णवनाअनुदाणनत णिक्ि ससं्थानंा खुली करून क्रातंी घडणविाऱ्या दादानंीराज्यातील 
प्रत्येक णजल्ह्यात त्याचं्यावर पे्रम करिाऱ्या लाखो कायगकत्यवांचची फळी णनमाि केली होती. त्याच कारिाने 
त्याचं्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकाच्या अनुभवानंासामाणजक मूल्य प्राप्त झाले...  

 
नामदेवराव कराडकर 

 
क्राणंतलढ्यात दादाचं्या खादं्याला खादंा लावनू लढलेले सारं्लीचे क्राणंतकारक नामदेवराव 

कराडकर यानंी त्या काळातील आठविी जार्णवल्या, तेम्हिाले, ‘दादा, मोठा णदलदार आणि धाडसी 
मािूस! सारं्लीचा जेल आम्ही त्याचं्यासोबत फोडला. मी अवघ्या १४ वषवांचचा होतो तरी स्वातंत्र्यलढ्याने 
झपाटलेलोहोतो. त्यावळेी मी णसटी पोस्टाजवळ असलेल्या सरकारी दवाखान्याच्या कमगचारी णनवासात 
राहत होतो. त्या काळात णब्रणटिाचं्या सैन्यदलात अनेक भारतीय सैणनकहोते. सैणनकासंाठी णब्रणटि सरकार 
‘वॉर बुलेणटन’ प्रकाणित करायचे. त्याच बलेुणटनचा नेमका उपयोर् मी क्राणंतलढ्यात केला. ते सरकारी 
बुलेणटन पोस्टानेसर्ळीकडे पाठवले जायची. वरची दोन पाने सरकारी बलेुणटनची आणि आतमध्ये आमची 
क्राणंतलढ्याची पत्के घुसडून मी ती पोस्टाद्वारेच चळवळीतील कायगकत्यवांचनापाठवायचो. वर सरकारी 
बुलेणटन असल्यामुळे पोणलसानंा संिय येत नसे, तसेच आमच्या घरात क्राणंतलढ्यासाठी लार्िाऱ्या 
स्फोटके आणि िस्त्राचंा साठाही असे. मला आठवते, त्याच काळात भाई पेंडसे या स्वातंत्र्यवीराला 
पोणलसानंी अटक केली होती. त्याच्याजवळ जनरल लायब्ररीचे एक पसु्तक सापडले आणि 
माझ्यानावावरील त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून पोलीस माझ्यापयंत पोहोचले. घरातील स्फोटके आणि 
िस्त्राचंा मुख्य साठा पोणलसानंा णमळू नये यासाठी मी पोणलसाचं्यालरे्च नजरेस येतील अिा 
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सायक्लोस्टाईल मिीन, काचेच्या बाटल्या, आपटबार यासंारख्या वस्तू मुद्दाम पोणलसापंढेु आिल्या आणि 
स्वतःच पोणलसाचं्या स्वाधीनझालो. आमची मुख्य स्फोटके आणि हत्यारे सुरणक्त राणहली! दादा ज्या 
सारं्ली संस्थानच्या जेलमध्ये होते तेथेच मला पोणलसानंी टाकले. सारं्ली संस्थान हे त्याकाळात 
स्वातंत्र्यलढ्यातील कायगकत्यवांचसाठी सुरणक्त मानले जायचे. णब्रणटिानंा जेरीस आििाऱ्या णवध्वसंक 
कारवाया सारं्ली संस्थानच्या बाहेर करायच्या आणि सारं्लीत येऊन सुरणक्त लपायचे, असे त्यावळेी 
कनाटक आणि दणक्ि महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यवीराचें धोरि असायचे. भाई पेंडसे हे देखील त्याच काळात 
त्याच जेलमध्ये होते. दादाचं्या नेतृत्वाखाली जेल फोडण्याचा णनिगय आम्ही सववांचनी घेतला. आम्ही सववांचनी 
‘आमच्या दादानंा का मारले?’ असा कारं्ावा करत र्ोंधळ सुरूकेला. मी व भाई पेंडसेंनी सहा बंदुका व 
काडतुसा आमच्या ताब्यातघेतल्या आणि इतर क्राणंतवीरासंोबत तटावर पोहोचलो. सवगजि तटावरून 
खंदकात उड्या मारून पळून जािार होते. मला व पेंडसेंना पोहायला येत नसल्यानेआम्हाला पाण्याने 
तुडंुब भरलेल्या खंदकात उड्या मारिे िक्य नव्हते, त्यामुळे आम्ही पोणलसानंा णनःिस्त्र करण्यासाठी बंदुरा 
व काडतुसे खंदकात फेकूनणदली आणिआम्ही जेलच्या आमच्या खोलीत जाऊन बसलो.  

 
आपल्या आठविी सारं्ताना कराडकर दादा भावनाणववि बनलेले होते. स्वातंत्र्यानंंतर कामर्ार 

चळवळीत काम करीत असताना दादािंी असलेली मतै्ीत्यानंी किी अबाणधत राखली हेही ते सारं्ायला 
णवसरले नाहीत. या क्राणंतवीराचे ज्येष्ठ णचरंजीव महेि हे सध्या सारं्लीतील प्रणथतयि ‘चतुरंर्’ या 
जाणहरात ससं्थेचेसचंालक आहेत. तसेच त्याचंा साणहत्य, सासं्कृणतक आणि समाणजक चळवळीत सणक्रय 
सहभार् असतो. दुसरे णचरंजीव राजेि हे पुरोर्ामी आणि भ्रष्टाचारणवरोधीचळवळीत असतात. त्यानंा दोन 
कन्या असून, र्ीता अरूि वायचळ (सारं्लीवाडी) णिणक्का आहेत, तर दुसरी कन्या सुणप्रया अणवनाि णपसे 
या णचपळूि येथे असतात.  

 
िलैजा वणहनी 

 
दादा जेवढे किखर आणि धाडसी होते तेवढेच कंुटंुबाच्या बाबतीत हळवदेेखील होते. दादाणंवषयी 

स्व. प्रकािबापू पाटील याचं्या पत्नी आणि दादाचं्यास्नुषा िलैजाताई याचं्यािी प्रस्तुत लेखकाने संवाद 
साधला. दादाचें आई-वडील दादा अजाि असतानाच णनवतगले. दादानंी पणहली मुलर्ी आणि दोन 
अपत्येदेखीलकाळाने णहरावनू घेतली होती. त्यामुळे दादा कुटंुबाणवषयी कमालीचे भावणनक होते. 
िलैजाताई म्हिाल्या, ‘मी ज्याच्यावर पे्रम करतो, ज्याला जीव लावतो, त्याच्यावर ‘देव संकट आितो, 
अिा प्रकारचा भाबडा णवचार दादाचं्या मनात अनेकदा येऊन जायचा. त्यानंी ज्याचं्यावर पे्रम केले, ते 
िामरावदादा आणि काही णमत्अकाली रे्ल्यामुळे दादानंा तसे वाटत असावे. म्हिूनच दादा आम्हा 
कुटंुबीयाचंी कमालीची काळजी घ्यायचे. सतत लक् ठेवायचे. णनिगय आणि राजकारिात बऱ्याच वळेा 
कठोर वाटिारे दादा कुटंुबातील एखाद्या छोट्या-मोठ्या घटनेवळेीही हळव े झाल्याचा अनुभव यायचा. 
दादासंारख्या लोकनेत्याची सून म्हिून वावरत असताना, संसार, कौटंुणबक आणि समाणजकजबाबदाऱ्या 
पार पाडत असताना दादाचें संस्कारच मला उपयोर्ी पडले.  

 
मला आठवते, माझी कन्या णचमू (मधू) णहच्या जन्मावळेची ती घटना आहे. णचमलूा प्रकृतीच्या 

काही समस्या णनमाि झाल्या होत्या. त्यामुळे माझ्या आणिमाझ्या पोटातील णचमूच्या वैद्यकीय तपासण्या 
तज्ज्ञ डॉक्टराकंडून करून घेण्यात आल्या. णचमूच्या हृदय आणि णकडनीसंदभात अडचिी होत्या. दादानंी 
देिभरातील तज्ज्ञाचंा सल्ला घेतला आणि माझे बाळंतपि लंडन येथे तज्ज्ञ डॉक्टराचं्या मार्गदिगनाखाली 
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करायचे ठरले. त्याप्रमािे आम्ही लंडनला रवाना झालो. णचमूवरील िस्त्रणक्रया यिस्वी झाली; पि 
त्याचवळेी काहीतरी ताणंत्क अडचिींमुळे टेणलफोन सेवा ७-८ तासासंाठी बंद झाली होती. आम्ही लंडनहून 
आणि दादा मंुबईतूनआमच्यािी सपंकग  साधायचा प्रयत्न करीत होते. मात् संपकग  होत नव्हता. िस्त्रणक्रया 
आणि सवग उपचार यिस्वी झालेली होते; पि संपकग  होत नसल्यामुळे तसा णनरोपदादापंयंत पोहोचत 
नव्हता. दादा त्यावळेी अस्वस्थ बनले. आमच्या काळजीने त्याचं्या डोळ्यातूंन अश्ूंच्या धारा वाहू 
लार्ल्या... असे भावणनक आणि हळव े दादा!दुसऱ्याचे दुःख पाहून व्यणथत होिारे. ते माझ्यासाठी 
देवासमान होते.  

 
आपल्या मुलाने स्वतःच्या पायावर उभे राहाव ेअसेच त्याचें तत्त्व होते. त्यानंी प्रकािबापूंनादेखील 

त्याच तत्त्वाने वार्णवले. सुरुवातीच्या काळात बापू एकउद्योर् उभा करू इस्च्छत होते. त्यावळेी त्यानंा 
आर्णथक मदतीची र्रज होती. दादानंी मात् स्वतःमदत केली नाही. आपल्या एका णमत्ाला बापूनंा उसने 
पैसे द्यायला साणंर्तले आणि बापूंनाही ते णमत्ाचे पैसे वळेेत देण्याची ताकीद णदली. आपल्या तत्त्वासाठी 
त्यानंी कधीही तडजोड केली नाही आणि कुटंुबालाही तत्त्वाने वार्ण्याचा संस्कार णदला. तोच संस्कार 
माझ्या कुटंुबाचा आयुष्ट्याचा आधार आहे, याचा मला आनंद वाटतो.  

 
मदन पाटील 

 
स्वर्ीय णवष्ट्िुअण्िा पाटील हे दादाचें पुतिे. दादाचं्या राजकीय वाटचालीत दादाचं्याच 

कायगपितीचा अंर्ीकार करून णवष्ट्िुअण्िानंी सारं्ली णजल्ह्याचे राजकारि केले. त्याचें णचरंजीव मदन हे 
दादाचें आवडते नातू! दादाचं्या आठविी सारं्ताना माजी मंत्ी मदन पाटील म्हिाले, ‘ज्येष्ठ नातू म्हिून 
दादाचंा माझ्यावर णविषे जीवहोता. त्याच कारिाने ते मला अनेकवळेा सोबत न्यायचे. त्याचं्या सहवासात 
लोकाकंडून णमळिारे पे्रम आणि मान यामुळे कायाची पे्ररिा णमळायची. दादा मला प्रोत्साहन द्यायचे; पि 
प्रत्येकवळेी लोकाचंी इच्छा असेल तरच कुठलेही काम आणि जबाबदारी स्वतःकडे घे, असे बजावनू 
सारं्ायचे. दादा राजस्थानचे राज्यपाल असताना मी सारं्लीचा नर्राध्यक् झालो. त्यावळेी दादानंा खूप 
आनंद झाला. त्याचें आिीवाद घेण्यासाठी मी जयपूरला रे्लो होतो. त्यावळेी दादानंी जयपूरमधील 
मान्यवरानंा बोलावनू माझा तेथे सत्कार केला. ते प्रत्येकाला ‘मेरा पोता सारं्ली का मेयर बन र्या’ असे 
भषूिाने आणि कौतुकाने सारं्ायचे. दादानंी केलेल्या त्या कौतुकाने माझा ऊर भरून आला होता. 
त्याचकाळात राजस्थानमधील एका मंणदराचा कळस चढणवण्याचा कायगक्रम होता. दादानंी त्या 
कायगक्रमाला त्याचंा प्रणतणनधी म्हिून मला पाठणवले आणि माझ्याच हस्ते त्या मंणदराला कळस चढणवला 
रे्ला. उत्साह आणि धडाडीचे माझे ते वय होते. त्याच धडाडीतून एक णकस्सा सारं्लीत घडला. 
णिवाजीराव देिमुख सारं्ली णजल्ह्याचे पालकमंत्ी होते. णजल्ह्यात दुष्ट्काळी पणरस्स्थती होती. त्या 
पणरस्स्थतीवर उपाययोजना तातडीने व्हावी यासाठी मी जोि आणि धडाडीने ‘पालकमंत्र्यानंा णजल्हा बंदी’ 
चा णनिगय जाहीर केला. वृतपत्ामंधून बातम्या प्रणसि झाल्या आणि खळबळ उडाली. दादाचंा नातू 
काँगे्रसच्याच पालकमंत्र्याला ‘णजल्हा बंदी’ करतो म्हिजे काय? दादानंी लरे्चच मला बोलावनू घेतले. 
पालकमंत्ी देिमुखसाहेबाचंी भणूमका मला समाजावनू साणंर्तली आणि तो वाद संपणवला. राजकारि असो 
अथवा वैयणक्तक संबधं असोत, दादा प्रत्येकाला पे्रमाने आणि णवश्वासानेच जपायचे. अनेकदा एखाद्या लहान 
मुलासारखे वार्िे देखील त्यानंा र्ैर वाटत नसे. दादा णदल्ली वास्तव्यात असताना आम्हा नातवडंावंर एक-
एक मणहना त्याचं्याकडे राहायची जबाबदारी असायची. ती आनंददायी जबाबदारी पार पाडत असताना 
दादाचंा असाच एक अनुभव मला आला. लोक णतजोरीत पैसा-अडका ठेवतात. दादानंी णदल्लीतील 
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णनवासस्थानी मला णतजोरीची चावी णदली आणि साणंर्तले, ‘णतजोरी उघड आणि त्यातील पेटी घेऊन ये.’ 
मी उत्सुकतेने णतजोरी उघडली. ती पेटी हातात घेऊन दादासंमोर आलो. दादानंी ती पेटी माझ्या हातातून 
घेतली आणि उघडली. त्या पेटीत दादानंी ‘सुरणक्त’ ठेवलेली णमठाई होती. आपल्याला आवडिाऱ्या 
णमठाईलाणतजोरीत ठेविारे दादा! डायबेटीसचा णवकार वाढल्याने त्यानंा र्ोड खाण्यापासून परावृत 
करायचा आमचा प्रयत्न असे. दादा मात् आपल्याला आवडेल तसेच करायचे. लोकामंध्ये राहून, 
लोकासंाठी जीवन णझजणवण्याचा वसा आमच्या कुटंुबाला दादांनी बहाल केला आहे. त्याचंा नातू म्हिून 
मला त्या वारिाचा अणभमान तर आहेच; पि त्याच्या जपिुकीच्या जबाबदारीची जािीव देखील दादाचं्या 
आठविी सतत देत राहतात.’ 

 
प्रतीक पाटील 

 
दादानंी आपल्या नातवडंावंर नेहमीच पे्रम केले. त्यात प्पू म्हिजे णवद्यमान कें द्रीय कोळसा 

राज्यमंत्ी प्रतीक पाटील याचं्यावर तर त्याचंा णविषे जीव होता. प्पू खोडकर आणि खट्याळ म्हिनूच 
कुटंुबात प्रणसि होता. दादाचं्या अंर्ाखादं्यावर खेळताना आपि ज्या व्यक्तीच्या अंर्ाखादं्यावर खेळतो, ती 
व्यक्ती उभ्या महाराष्ट्राचा कारभार पाहते आहे आणि ती खूप मोठी व्यक्ती आहे याची समज त्या वयात 
असायचे कारिच नव्हते. त्याच कारिाने दादाचंा लाडका प्पू लहानपिी दादासंोबत अनेक णठकािी 
णफरायचा. छोटेमोठे कायगक्रम असोत वा बठैका प्रतीकना प्रत्येक णठकािी मुक्त प्रविे असे. त्यानंी कुठेही 
केलेली, कुठलीही कृती णनरार्स अिीच असे. प्रतीक पाटील यानंी दादाचं्या सहवासातील अनेक आठविी 
साणंर्तल्या. दादानंा भेटायला येिाऱ्या अणतमहत्त्वाच्या व्यक्तींपासून मंत्र्यापंयंतच्या व्यक्तींिी प्रतीक सहज 
आणि णनरार्सपिे कसे वार्ायचे, अनेक मंत्ी दादाचंा ठावणठकािा जािून घेण्यासाठी प्रतीकना कसे 
णवचारायचे, याचे अनेक णकस्से प्रतीक यानंी साणंर्तले. लोकनेता आणि त्याचे लोकािंी असलेले अतूट नाते 
काय असते, याचा अनुभव त्यानंी लहानपिापासून दादाचं्या सहवासात घेतला.  

 
दादानंी आपल्या नातवडंावंर पे्रम केले. आपल्या नावावर त्यानंा समाजात वरे्ळी आणि खास 

वार्िूक णदली जाऊ नये, अिी त्यांची इच्छा असे. आपल्या नातवडंानंी सवगसामान्य णवद्यार्थयाप्रमािेच 
वार्ले पाणहजे आणि इतरानंीही त्यानंा खास वार्िूक न देता सवगसामान्य वार्िकूच द्यावी, हा दादाचंा 
अट्टहास असे. त्याच कारिाने प्रतीक यानंा वसणतर्ृहात ठेवण्यात आले होते. दादाचंा नातू म्हिून त्यानंा 
वरे्ळी वार्िूकणदली जािार नाही, याची तेथे दादानंीच सोय करून ठेवली होती. त्यामुळे जो न्याय इतर 
णवद्यार्थयवांचना तोच प्रतीकना! त्यातूनही प्रतीक काहीतरी िक्कल लढवायचे आणि दादानंा तेथे बोलावनू घेऊन 
िाळेला दाडंी मारायचे.  

 
प्रतीक आणि त्याचं्या भावडंाचें बालपिातील लाड दादानंी पुरेपूर पुरणवले; पि त्यातही णिस्त 

आणि संस्काराचंी काळजी होती. त्याचीच साक् देिारा एक णकस्सा प्रतीक पाटील यानंी साणंर्तला. ते 
म्हिाले, ‘मी आणि आमची भावडें ‘वषा’ बंर्ल्यावर खेळिी घेऊन खेळत बसलो होतो. आमच्याजवळ 
खेळण्यातील रायफली होत्या. त्याच रायफली घेऊन आमचा खेळ चालला होता. तेवढ्यात ऑणफसला 
जाता जाता दादा आमच्याजवळ आले. त्यानंी आमच्या खेळण्यातील रायफली पाणहल्या आणि ते रार्ावले. 
रायफली खेळायला का आिल्या यावरून ते णचडले होते. त्यानंी सेवकाला आमच्या खेळण्यातील 
रायफली काढून घ्यायला साणंर्तले. आम्ही वैतार्लो. दादािंी लाडाने भाडूं लार्लो; त्यावळेी दादानंी 
तुम्हाला संध्याकाळी नवी खेळिी आिनू देतो असे समजावले. त्याच संध्याकाळी दादा आम्हाला वरळीच्या 
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एका खेळण्याचं्या दुकानात घेऊन रे्ले. आम्हाला आवडतील ती आणि हवी ती सवग खेळिी स्वतः घेऊन 
णदली. पुढे रायफलसारखी णवध्वसंक खेळिी आिायची नाहीत, असे आम्हाला बजावनू साणंर्तले. त्या 
वयात मला दादानंी केलेल्या या कृतीचा अथग समजला नव्हता; पि पुढे समजू लार्ल्यानंतर दादाचं्या त्या 
कृतीमारे् कोिता णवचार दडलेला होता, ते लक्ात आले.  

 
दादानंी क्राणंतलढ्यात णब्रणटिािंी लढण्यासाठी हातात बंदूक घेतली होती. अनेक णवध्वसंक 

कारवाया बुंदकीच्या आधाराने केल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर मात् त्यानंी णवधायक काम हेच आपल्या 
जीवनाचे उणद्दष्ट ठेवनू णवध्वसंाच्या आठविींना णतलाजंली णदली होती. त्याच कारिाने आपल्या 
नातवडंाचं्या हाती खेळण्यातील बंदूकदेखील त्यांना सहन होत नव्हती. आज मला त्याचंा नातू म्हिून 
अणभमान वाटतो की, मी दादाचं्याच तत्त्वािी प्रमाणिक राहत समाजसेवा करीत आहे. दादानंी सारं्ली 
णजल्ह्यातील पाटबधंारे प्रकल्पासंदभात जे स्व्न उरािी बाळर्ून कायग केले, त्याच स्व्नाला साकार 
करण्याचे भाग्य मला लाभत आहे. ही दादाचंी खूप मोठी पुण्याई माझ्या र्ाठीिी आहे. त्या पुण्याईचा ठेवा 
मला लोकाचंी सेवा करताना पदोपदीप्रोत्साहन आणि पे्ररिा दतो.’ 

 
यिवतं हा्पे 

 
दादाचं्या जीवनात एक सेवक आणि सहायक म्हिून काम करीत असताना ज्यानंी ‘दादाचें 

मानसपुत्’ हा लौणकक प्राप्त केला होता. सध्या प्रदेि काँगे्रसचे सरणचटिीस असलेले यिवतं हा्पे 
दादाबंद्दल म्हितात, ‘१९७१ मध्ये मी एस. एस. सी. त णिकत होतो. त्याच काळात प्रदेि काँगे्रसच्या 
कायालयात माझा वावर एक िाळकरी मुलर्ा म्हिून असे. त्यामुळे काँगे्रस कायालयात पडतील ती कामे 
मी खुिीने करत असे. त्याच दरम्यान दादाचंी आणि माझी भेट व्हायची. एकेणदविी दादानंी मला 
त्याचं्यासोबत काम करण्याची सूचना केली आणि त्या णदवसापासून त्याचं्या अखेरच्या श्वासापयंत मी 
सावलीसारखा त्याचं्यासोबत राणहलो. त्याचंी सेवा करू िकलो, हे मी माझे भाग्य समजतो. त्याचं्या 
औषधाचं्या वळेा, जेविाच्या वळेा पाळण्याचा माझा हट्ट असे. त्या हट्टामुळे अनेकदा ते माझ्यावर रार्वायचे; 
पि त्या रार्ातही पे्रम असे. एखाद्यावर णवश्वास बसला की, दादा त्या व्यक्तीवर णजवापाड पे्रम करायचे. 
माझ्या लग्नाची र्ोष्ट आठवते. माझे लग्न ठरले आणि मी दादानंा आनंदाने ती बातमी साणंर्तली. दादा खूि 
झाले; पि लग्नाची तारीख मात् त्यानंी णनणित करू णदली नाही. मी णवचारायचो; पि दादा फक्त ‘जरा 
थाबं’ एवढेच म्हिायचे, दोन मणहने असेच रे्ले. माझ्या लग्नाची तारीख णनणित होईना. िवेटी दादानंीच 
मला लग्नाची तारीख साणंर्तली! ते माझ्या लग्नाची तारीख णनणित करण्यासाठी णवलंब का करत होते, 
तर त्यानंा माझे लग्न त्याचें पुतिे अरकवद व पुतिी णवजया याचं्या लग्नातच करायचे होते. ठरणवल्याप्रमािे 
सारं्लीच्या महात्मा र्ाधंी वसणतर्ृहाच्या प्रारं्िात मोठ्या थाटात दादानंी माझे लग्न त्याच माडंवात लावनू 
णदले. हा णजव्हाळा आणि पे्रम माझ्या नणिबी आले. मंुबई, णदल्ली आणि जयपूरच्या वास्तव्यात अनेक 
प्रसंर्ाचंा साक्ीदार मी ठरलो. दादा राजस्थानचे राज्यपाल असताना जयपूरच्या राजभवनात दादाचंी 
प्रकृती णबघडली. मी तातडीने णतथल्या डॉक्टरना बोलावनू उपचार सुरू केले; पि त्याचं्या प्रकृतीत 
सुधारिा झाली नाही. अखेर मध्यरात्ी त्यानंा मंुबईला उपचारासाठी हलवाव ेअसे ठरले. त्यावळेी णिवराज 
पाटीलसाहेब कें द्रीय हवाई वाहतूक मंत्ी होते. दादानंाणविषे णवमानाने मंुबईला हलणवण्याची र्रज 
असल्याने तिी व्यवस्था करण्याची णवनंती करण्यासाठी मी णिवराजजींना मध्यरात्ी फोन लावला. दादाचंी 
प्रकृती णबघडल्याचा णनरोप तातडीने णिवराजजींनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव र्ाधंी यानंा णदला. 
राजीवजींनी पतंप्रधान म्हिनू त्याचं्या सेवते असलेले णवमान दादासंाठी जयपूरला पाठणवण्याची सूचना 
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णिवराजजींना केली. मध्यरात्ी णवमान जयपूरला आले आणि आम्ही तातडीने दादानंा घेऊन मंुबईला 
रवाना झालो. बॉम्बे हॉस्स्पटलमध्ये त्याचं्यावर वळेेत उपचार झाले आणि त्यावळेी दादाचं्या णजवावरील 
संकट टळले. प्रकृतीने णकतीही त्ास णदला तरी दादा आग्रहाने अनेक कायगक्रमानंा हजर राहायचे. त्याचं्या 
िवेटच्या काळातील सोलापूरच्या कायगक्रमाला जातानाही त्याचंी प्रकृती साथ देत नव्हती. सोलापूरला 
जाण्यापूवी त्यानंी लोिावळ्याच्या एका कायगक्रमाला उपस्स्थती लावली होती. त्या कायगक्रमाला िरद 
पवारसाहेब देखील होते. त्यानंी दादानंा सोलापूरला न जाता णवश्ातंी घेण्याची णवनंती देखील केली होती; 
पि दादानंी ऐकले नाही आणि ते सोलापूरच्या कायगक्रमाला उपस्स्थत राहण्यासाठी णनघून र्ले. प्रत्येकाचे 
मन व भावनाचंा णवचार करून, त्याचंा आदर राखून दादा वार्ायचे. माझ्या मुलाच्या नामकरिाचा णवधी 
दादाचं्या व्यस्त कायगक्रमामुळे व दादा मला सोडत नसल्याने सतत लाबंिीवर पडायचा. अखेर दादा स्वतः 
माझ्या मुलाच्या नामकरि णवधीस उपस्स्थत राणहले. आनंदात सहभार्ी झाले. आमच्या कुटंुबाचा मान 
वाढवला. राज्यपालपद सोडल्यानंतर दादा मला अनेकदा एखाद्या मतं्र्याकडे तू सेवा कर, मी काही 
मंत्र्यानंा सारं्तो असे म्हिायचे. मला मात् दादानंा सोडायचे नव्हते. दादाचं्या िवेटच्या श्वासापयंत त्याचंी 
मी सेवा करू िकलो, याचा मला आनंद वाटतो. ’ 

 
डॉ. डी. वाय. पाटील 

 
डॉ. डी. वाय. पाटील णवद्यापीठाचे सवेसवा आणि णत्परुाचे णवद्यमान राज्यपाल डॉ. डी. वाय. 

पाटील सणक्रय राजकारिात असताना दादाचें णवरोधक म्हिनू ओळखले जायचे. राजकारिातील 
मतभेदाची सावली व्यणक्तर्त संबंधावंर दादानंी कधीही पडू णदली नाही हे डॉ. डी. वाय. पाटील याचं्याच 
िब्दातं... ‘राजारामबापू पाटील आणि माझी मतै्ी घट्ट होती. त्याच कारिाने माझ्या राजकीय भणूमका या 
दादाचं्या णवरोधातीलअसायच्या; पि त्या भणूमकानंा ताणत्त्वक व सैिाणंतक आधार असे. असे असूनही 
दादाचं्या पे्रमाचा व णजव्हाळ्याचा माझ्यावरील वषाव मात् कधी कमी झाला नाही. १९५४ मध्ये माझे वडील 
आबाजींचे णनधन झाले. त्यावळेी माझे सातं्वन करण्यासाठी दादा कोल्हापुरात कसबा बावड्यात माझ्या घरी 
आले. आबाजींनी क्राणंतलढ्यात दादानंा केलेल्या मदतीच्या अनेक घटनाचंी त्यानंी मला तपिीलवारपिे 
माणहती साणंर्तली. आबाजींनी क्राणंतलढ्याला मदत म्हिून एक हजार चादंीचे रुपये णदले होते हेही 
साणंर्तले. आपलेपिा आणि णनखळ पे्रम हे दादामंध्ये ओतप्रोत भरलेले होते. पुढे १९६९ मध्ये इंणडकेट व 
कसडीकेट काँगे्रसच्या राजकारिात मी दादानंा न आवडिारी भणूमका घेतली. राजारामबापू पाटील आणि 
दादामंध्ये ज्या खुजर्ाव पाटबंधारे प्रकल्पावरून ताणत्त्वक मतभेद होते, त्या बाबतीत मी बापूच्या बाजूची 
भणूमका घेतली. नंतर १९७६ मध्ये िकंरराव चव्हाि मुख्यमंत्ी असताना मंणत्मंडळाच्या पनुरगचनेत दादानंा 
वर्ळले जािार अिी चचा होती. िकंररावाचंा आणि माझा चारं्ला स्नेह होता. २५ फेबु्रवारी १९७६ रोजी 
सकाळी मी िकंररावानंा भेटलो तेव्हा त्यानंी मला दादानंा मंणत्मंडळातून वर्ळिार नसल्याचे णवश्वासाने 
साणंर्तले. त्यामुळे मी उत्साहाने सकाळी १० वाजता दादानंा फोन करून तुम्हाला िकंरराव मंणत्मंडळातून 
वर्ळिार नसल्याचे ठामपिे साणंर्तले पि; घडले मात् वरे्ळेच! माझ्या फोननंतर दादा मंत्ालयात रे्ले, 
तर तेथे त्यानंा वर्ळल्याचे समजले. त्याचंा माझ्याबद्दल र्ैरसमज झाला. मला पिाताप झाला; पि 
णनयतीने मला दादाकंडे तसा खुलासा करण्याची सधंीच णदली नाही. पुन्हा १९७८ मध्ये तसेच घडले. िरद 
पवार काँगे्रस सोडिार आणि दादाचें सरकार र्डर्डिार अिी चचा होती. मी िरद पवाराचं्या बाजूने होतो. 
णदल्लीत चदं्रिखेर, िरद पवार याचंी माझ्यासमक् बैठक झाली. पुढची दादाणंवरोधातील राजकीय नीती 
माझ्यासमक्च ठरली. त्याचणदविी मी णदल्लीहून णवमानाने मंुबईला णनघालो होतो. नेमके त्याच णवमानात 
दादा, नरेंद्र णतडके आणि नाणसकराव णतरपुडे होते. मी णवमानात असल्याचे लक्ात येताच दादानंी 
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णतरपुडेंना माझ्याकडे पाठवले व िरद पवाराचं्या हालचालीची चौकिी करायला साणंर्तली. मी मात् 
राजनीती साभंाळली.’ िरद पवार काँगे्रस सोडिार नाहीत, ते तुमच्यासोबत राहिार आहेत’ असे मी 
णतरपुडेंना साणंर्तले. िरद पवारानंा काँगे्रस सोडून मुख्यमंत्ी व्हायचे होते! मलाराजकारिातील तत्त्व 
साभंाळायचे होते; पि त्या घटनेमुळे पनु्हा दादाचंा रोष मी ओढवनू घेतला. नंतरच्या काळात णिक्ि के्त्ात 
काम करिे हेच मी माझ्या जीवनाचे ध्येय ठेवले आणि राजकारिातून संन्यास घेतला.  

 
णडसेंबर १९८६ मध्ये ताज हॉटेलमध्ये माझी आणि दादाचंी भेट झाली. रामराव आणदकही तेथे होते. 

दादा मला णतथून त्याचं्या बरं्ल्यावर घेऊन रे्ले. णतथे रे्ल्यानंतर त्यानंी माझ्याकडे दहा णमणनटे पाणहलेच 
नाही. नंतर काही क्िात बोलते झाले. तू २५ फेबु्रवारी १९७६ रोजी िकंरराव मंणत्मंडळातून तुम्हाला 
वर्ळिार नाहीत असा मला खोटा फोन का केलास? १९७८ मध्ये णवमानात खोटे का बोललास? असे दोन 
प्रश्न णवचारले. मी मात् माझ्या मनात जे सत्य होते ते बोलून दाखणवले. त्यावर दादाचें समाधान झाले. 
पुण्याला, कोल्हापूरला कॉलेज काढतो काय? असा सवाल त्यानंी केला आणि पढेु जी कृती त्यानंी केली, 
ती माझ्या आयुष्ट्यभर मी णवसरू िकिार नाही. माझ्या संस्थाचं्या णवणवध कामाणंवषयीच्या एकाचवळेी ३६ 
ऑडगसगवर त्यानंी जारे्वरच सह्या केल्या! पुण्याच्या संकुलाच्या जारे्चा प्रश्नही फक्त सोडवला असे नाही, 
तर ती जार्ा घेण्यासाठी १५ लाख रुपयाचंी व्यवस्थाही करून णदली. नवी मंुबईतील िकै्णिक संकुलाच्या 
जार्ा खरेदीसाठी महाराष्ट्र बँकेच्या चेअरमनला स्वतः फोन करून कजाची सोय केली. दादा म्हिजे 
राजासारखे णविाल अंतःकरि असलेला मािूस! ते राजस्थानचे राज्यपाल असताना त्यानंी मला आग्रहाने 
बोलावनू चार णदवस थाबंवनू घेतले. ते लौणककाथाने णिकलेले नसले तरी णिक्ि के्त्ाणवषयी त्याचें णवचार 
क्राणंतकारी होते. कमी णिकलेले कामराज नाडर मद्रासचे (कनाटक) मुख्यमंत्ी झाले तेव्हा १९६२ मध्ये मी 
दादाचं्या मंुबईतील ‘पटेल चेंबसग’ या णनवासस्थानी एक पत् णलहून ‘कामराज मद्रासचे मुख्यमंत्ी होऊ 
िकतात, मर् दादा का नाही?’ असा सवाल केला होता. १९७७ मध्ये ज्यावळेी दादा पणहल्यादंा मुख्यमंत्ी 
झाले, तेव्हा त्यानंी तेच पत् मला आवजूगन दाखणवले.  

 
प्राचायग पी. बी. पाटील 

 
ध्यानी-मनी नसताना दादानंी ज्यानंा आमदार केले, ते ‘िाणंतणनकेतन’ णिक्ि संकुलाचे संस्थापक 

प्राचायग पी. बी. पाटील याचं्यािी दादाचंा णविषे स्नेह होता. प्राचायग पाटील म्हितात, ‘अत्यंत खडतर 
आणि दुःखद पाश्वगभमूी लाभलेल्या दादाकंडे मािसे जतन करण्याची उपजत िक्ती होती. माझा त्याचं्यािी 
संपकग  आला तो जे. पी. नाईक आणि यिवतंराव चव्हाि याचं्यामुळेच. ग्रामणवकास सदंभातील श्ीलंकेतील 
णविषे अभ्यास पूिग करून आल्यानंतर मला वरे्ळे काहीतरी करायचे होते. मी माझामानस जे. पी. नाईक 
याचं्याकडे बोलून दाखवला. त्यानंी मला या कामासाठी सारं्लीची णनवड करण्याचा सल्ला णदला. याकामी 
वसंतदादा मला मदत करतील अिी खात्ीही त्यानंी णदली. त्याच कामासाठी यिवतंराव चव्हाि यानंी 
दादानंा फोन केला आणि त्यानंा भेटण्यासाठी मी सारं्लीत आलो. दादा तेव्हा १९६२ च्या णवधानसभा 
णनवडिुकीच्या पूवगतयारीच्या धामधुमीत होते. तेथेच मी त्यानंा भेटलो व माझ्या प्रकल्पाची माणहती णदली. 
त्या प्रकल्पासाठी मला २५ एकर जारे्ची आवश्यकता होती. दादािंी चचा झाल्यानंतर जार्ा णनवडीसाठी ते 
माझ्यासोबत णफरले. जारे्ची णनवड केली आणि मला फक्त एवढेच म्हिाले, ‘आता सारं्ली सोडण्याचा 
पुन्हा णवचार नको’. त्यानंतर प्रत्येक कामात दादानंी सणक्रय सहभार् राखला. अनेक णवषयावंर ते माझ्यािी 
चचा करायचे. पंचायत राज संदभातील त्याचं्या कल्पना क्राणंतकारी होत्या. स्वच्छ मनाचा आणि णदलदार 
असाच हा मािूस होता.’ 
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डॉ. पतंर्राव कदम 
 
भारती णवद्यापीठाचे कुलपती व णवद्यमान वनमंत्ी डॉ. पतंर्राव कदम हे स्वर्ीय यिवतंराव मोणहते 

याचें णिष्ट्य; पि त्याचें आणि दादाचें अत्यंत णजव्हाळ्याचे संबंध होते. दादाणंवषयीच्या आठविी सारं्ताना 
डॉ. कदम म्हिाले, ‘दादा म्हिजे एक भला मािूस! सारं्ली णजल्ह्याच्या राजकारिात यिवतंराव मोणहते 
भाTऊंचा णिष्ट्य म्हिूनच काम करत असल्याने व तेथे दादाचें पूवीचेच लोक असल्याने दादा मला 
आमदारकीला सधंी देऊ िकत नव्हते हे स्पष्टच होते; पि दादानंी मला कधी दूर केले नाही. संधी णमळेल 
णतथे मला प्रोत्साहन आणि मदतच केली. १९६७ ते ७८ या काळात एस. टी. महामडंळाने महाराष्ट्रात खूप 
मोठे काम केले. त्यावळेी मी महामंडळाचा संचालक होतो. त्या काळात सारं्ली आणि कोल्हापूर णजल्हे 
महामंडळाच्या सातारा णवभार्ात येत होते. मला सारं्ली णजल्ह्यासाठी स्वतंत् णवभार्करायचा होता. तसा 
प्रस्तावही महामंडळामाफग त िासनाला देण्यात आला होता. सारं्ली णवभार्ाला मंजुरी णमळाली; पि जार्ा 
मात् उपलब्ध नव्हती. हा प्रश्न मार्ी लावण्यासाठी मी मंुबईत दादानंा माणहम येथे त्याचं्या घरी जाऊन 
भेटलो. अडचि साणंर्तली. त्यानंी चटुकीसरिी प्रश्न सोडवला! साखर कारखान्याच्या र्ोदामाचीजार्ा 
देण्याचा फक्त णनिगयच घेतला नाही तर तातडीने कारखान्याच्या अध्यक्ानंा फोन करून तिी कायगवाही 
करण्याची सूचनाही देऊन टाकली. त्यामुळे त्यावळेी एस. टीमहामंडळाचे सारं्ली आणि जळर्ाव णवभार् 
अस्स्तत्वात आले आणि कायगरतही झाले. असे अनेक प्रसरं् जीवनात आले की, त्या प्रसंर्ी दादा खंबीरपिे 
पाठीिी उभे राणहले.  

 
आिखी एक प्रसंर् आठवतो, भारती णवद्यापीठाच्या पुण्यातील जारे्चा वाद काही अपप्रवृत्तींनी 

उर्ीचच णनमाि केला होता. सवग कायदेिीर बाबींची पूतगता झालेली असतानाही त्यावर काही मंडळी 
वृतपत्ातूंन वाद वाढवीत होती. अिा प्रकरिावंर उपाय करण्याची दादाचंी खास िलैी होती. ते मुख्यमंत्ी 
असताना मी त्यानंा एका कायगक्रमासाठी बोलावले होते. दादानंी त्या कायगक्रमानंतर भारती णवद्यापीठ 
इमारतीच्या प्रणतकृतीसमोर मला आणि स्वतःला उभे केले आणि छायाणचत् काढायला साणंर्तले. त्या 
छायाणचत्ावरूनच सववांचना काय समजायचे ते समजले! येिाऱ्या कोित्याही मािसाचे काम करिे हा 
दादाचंा कपड होता. त्याचं्या या स्वभावामुळे काँगे्रस पक् संघटनेला खूप उपयोर् झाला. महाराष्ट्रात पक् 
संघटना मजबूत झाली. १९५७ च्या काळात काँगे्रसला मरर्ळ आलेली होती. णद्वभाणषक राज्यपिती 
स्वीकारल्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता काँगे्रसवर नाराज झाली होती. अिा पणरस्स्थतीत दादासंारख्या 
नेत्याने काँगे्रस कायगकत्यवांचमध्ये चैतन्य णनमाि केले. पक् मोठा केला. ते सते्तपासून सतत दूर राणहले. मनात 
आिले असते; तर १९७५ पासून ते मंत्ी बनू िकले असते; पि त्यानंी तसे न करता आपल्या सहकाऱ्यानंा 
मोठे केले. यासाठी मनाचा मोठेपिा लार्तो. तो त्याचं्यात उपजतच होता. किखर बािा हा त्याचंा णविषे 
रु्ि होता. तो त्यानंी आयुष्ट्यभर जतन केला. कुठेही झुकिे नाही अथवा तडजोड करिे नाही, ही त्याचंी 
कायगप्रिाली आजही माझ्यासारख्या कायगकत्यवांचला पे्ररिादायी ठरते.’ 

 
णवलासराव देिमुख 

 
माजी मुख्यमंत्ी व णवद्यमान कें द्रीय णवज्ञान व तंत्ज्ञान मंत्ी णवलासराव देिमुख याचंा दादािंी 

घणनष्ठ सबंंध होता. आपल्या जडिघडिीत वसतंदादाचं्या सहवासाचा खूप मोठा वाटा असल्याचेही 
णवलासरावानंी अनेकवार जाहीर कायगक्रमामंधून कबलू केले आहे. ते दादाचं्या मंणत्मंडळात होते. 
त्याचबरोबर सारं्ली णजल्ह्याचे पालकमंत्ी म्हिनूदेखील त्यानंी काम पाणहलेले होते. त्यामुळे दादािंी 
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त्याचंा जवळून संपकग  आला. दादाचंी नेतृत्विलैी व व्यणक्तमत्त्वासंदभात प्रस्तुत लेखकाने णवलासरावािंी 
संवाद साधला तेव्हा णवलासराव म्हिाले, ‘राजकारिात बऱ्याच र्ोष्टी णवसरायला णिकले पाणहजे, हे तत्त्व 
दादा स्वतःच्या कृतीने अप्रत्यक्पिे णिकवायचे. ज्यानंा दादाचें हे तत्त्व उमजले ते मोठे झाले. हा खूप मोठा 
र्ूि त्याचं्याकडे होता. त्याच कारिाने आलेल्या मािसाने भतूकाळात आपल्यासाठी काय चारं्ले-वाईट 
केले, याचा णहिबे दादानंी कधी माडंलाच नाही. भेटायला येईल त्याचे काम! मला आठवते... दादा 
त्यावळेी राजस्थानचे राज्यपाल होते. ते मंुबईत आले की, लोकाचंा त्याचं्याभोवती र्राडा असायचाच. त्या 
र्राड्यातून कामासाठी त्यानंा णनवदेने णदली जायची. त्यावळेी त्या काळात मी राज्यमंत्ी होतो. दादानंी 
एका णनवदेनावर थेट माझ्या नावाने िरेा मारून एका कायगकत्यवांचला माझ्याकडे पाठवनू णदले. राजस्थानचे 
राज्यपाल असताना महाराष्ट्रातील मंत्र्याला लेखी सूचना करिे संकेताला सोडून होते; पि सामान्य 
मािसाच्या कामापुढे दादानंा असे संकेत कसे अडवतील? त्याचं्या उपजत सवयीप्रमािे त्यानंी तो िरेा 
मारला. अखेर मी ते णनवदेन बाजूला ठेवले आणि काम करून टाकले! 

 
मुख्यमंणत्पद असो वा राज्यपालपद; कुठलीही पदे दादानंा कधीच णनयम व णिष्टाचाराचं्या बंधनात 

बाधूंन ठेव ू िकली नाहीत. त्याच कारिाने ते सवाथवांचनी ‘लोकनेते’ ठरले. माझा आणि दादाचंा पणहला 
पणरचय मी राज्य सहकारी बकेँचा संचालक असताना झाला. दादानंी अध्यक्पदासाठी अजग दाखल केला. 
त्याचं्या उमेदवारी अजावर अनुमोदक म्हिनू माझी सही होती, याचे मला सुरूवातीपासून भषूि वाटत 
होते. दादा एकदा माझ्यावर रार्ावलेही होते. दादा आणि अंतुले याचं्यामध्ये राजकीय संघषग सुरू असताना 
त्या संदभात एका इंग्रजी दैणनकाने माझा संदभग देऊनबातमी णदली. आमच्या काही ‘णहतकचतकानंी’ त्या 
बातमीचे कात्ि मराठीत भाषातंर करून दादापंयंत पोहोचणवले. दादानंी मला बोलाणवले. हे काय आहे? 
असे णवचारले आणि एक-दोन णदवसातं खुलासा करण्याचा सल्ला णदला. मी अत्यतं नवखा होतो. आता 
काय करायचे? या प्रश्नाने अस्वस्थ बनलो. िवेटी काही पत्कार णमत्ाचं्या मदतीने एका मराठी 
णनयतकाणलकात खुलासा णदला. १०-१५ णदवसानंंतर भेट झाल्यानंतर दादा एवढेच म्हिाले, ‘णवलासराव, 
ते वाचलं बरं का!’ 

 
माझ्यासाठी दादाचंी प्रत्येक र्ोष्ट ही वडीलकीच्या भणूमकेतून असायची. दादाचं्या मंणत्मंडळात 

माझा समाविे झाला. णिवाजीराव देिमुख र्ृहमंत्ी आणि मी त्या खात्याचा राज्यमतं्ी. िपथणवधी झाला 
आणि दादानंी आम्हा दोघानंाही भेटायला बोलावले. दादानंी खास बोलावले म्हटल्यानंतर नक्की किासाठी 
बोलावले असाव े हे काही समजेना. अखेर णिवाजीराव व मी दादानंा भेटायला त्याचं्या घरी पोहोचलो. 
आम्हा दोघानंा घेऊन ते एका खोलीत रे्ले आणि बोलते झाले, ‘र्ृहखातं हे खूप महत्त्वाचं खातं आहे. त्यात 
महत्त्वाचे म्हिजे मंुबई िहर! मंुबई ही मायानर्री आहे. तुमच्या खात्याचे काम करताना सतत हे लक्ात 
ठेवा. कुठल्याही मोहाला बळी पडू नका!’ दादानंी एवढाच सल्ला णदला आणि आम्हाला िुभेच्छा देऊन 
रवाना केले. छोट्या-छोट्या वाटिाऱ्या र्ोष्टी णकती मोठ्या असतात हे दादाचं्या सहवासातून समजायचे. 
लोकािंी बाधंीलकी असली की, सर्ळे प्रश्न आपोआप सुटू िकतात, हे दादाचं्या प्रत्येक कृतीतून पटायचे. 
णनखळ आणि णनःस्पृह हा त्याचंा स्थायीभाव होता. त्यामुळे णवरोधी पक्देखील बऱ्याच वळेा दादानंा समजून 
घ्यायचे. एकदा णवणधमंडळाचे अणधविेन सुरू होते. सभार्ृहात र्ृहखात्याचा प्रश्न णनघाला आणि नेमके मी 
व णिवाजीराव र्ैरहजर होतो. दादानंी णवरोधकानंाच थेट साणंर्तले, ‘ते दोघे येऊ द्यात, मर् त्या प्रश्नावर 
बोलू! णवरोधकानंीही ते मान्य केले. हे केवळ दादानंाच िक्य असे.’ 
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सुिीलकुमार किदे 
 
वसंतदादानंा मुख्यमंणत्पदावरून हटवनू िरद पवार यानंी महाराष्ट्राच्या राजकीय इणतहासात 

नोंदणवलेल्या ‘पुलोद’ च्या प्रयोर्ात एक णमत् म्हिनू त्यानंा साथ देिारे सुिीलकुमार किदे आणि दादामंध्ये 
णजव्हाळ्याचे नाते होत. त्या नात्याला राजकीयर्टबाजीचा स्पिग कधीही झाला नाही. त्याच कारिाने 
सुिीलकुमाराचं्या दादाणंवषयीच्या भावनाही पे्रमाच्या आणि आपुलकीच्याच राणहल्या. दादाणंवषयी माजी 
मुख्यमंत्ी व णवद्यमान कें द्रीय ऊजामंत्ी सुिीलकुमार म्हितात, ‘माझ्या राजकीय वाटचालीतील तो काळ 
अत्यंत महत्त्वाचा असा होता. दादा मुख्यमंत्ी असताना पवार साहेबासंोबत मणंत्पदाचा राजीनामा देऊन मी 
णवरोधी बाकावर जाऊन बसलो. पुढे दादा मुख्यमंत्ी झाल्यानंतर माझे मंणत्मंडळात स्थान काय असेल? हा 
प्रश्न अनेकापंुढे होता; पि घडले वरे्ळेच! दादानंी मला बोलावनू घेतले आणि चक्क राज्याच्या णतजोरीची 
चावी माझ्या स्वाधीन केली. मला पणहल्यादंा राज्याचा अथगमंत्ी होण्याची संधी दादानंी णदली. 
राजकारिातील कटुतेच्या पलीकडे जाऊन मािसावंर पे्रम कसे कराव ेआणि त्याचें जतन कसे कराव े हे 
दादानंी आम्हाला णिकणवले. सोलापुरात सरकारी रुग्िालयाच्या उद घाटनाचा कायगक्रम होता. मुख्यमंत्ी 
असलेल्या दादाचं्या हस्तेच तो खूप मोठा कायगक्रम झाला. त्यावळेच्या भाषिात दादानंी माझ्याबद्दल 
काढलेले उद र्ार मी कधीही णवसरू िकत नाही. ‘राज्याच्या णतजोरीच्या चाव्या तुमच्या सुिीलकुमाराकंडे 
आहेत’ असे सोलापूरकरानंा ठिकावनू सारं्ताना त्यानंी माझा जो र्ौरव केला, ते माझ्या जीवनातील 
कामासाठी अत्यंत मौल्यवान असे प्रिस्स्तपत्च होते. एक मोठ्या मनाचा, णदलदार आणि वडीलकीच्या 
भणूमकेतून प्रत्येकाकडे पाहिारा मािूस म्हिूनच दादाकंडे पाणहले रे्ले. येिाऱ्या प्रत्येक मािसाचे समाधान 
करण्याचा मनापासून अव्याहतपिे चाललेला प्रयत्न हा दादाचंा रु्ि आमच्यासाठी सतत पे्ररिादायी 
ठरला. दादाचं्या उत्तराधात त्याचंी प्रकृती साथ देत नसतानाच्या काळात मला त्याचंी सेवा करण्याची संधी 
दोन वळेा णमळाली. मंुबईत एकदा त्यानंा प्रकृतीचा त्ास झाला होता, त्यावळेी मी त्यानंा रूग्िालयात नेऊन 
त्याचं्यावर तातडीने उपचार करण्याची व्यवस्था केली होती. पुढे व्यापारी पणरषदेच्या णनणमत्ताने दादा 
सोलापूरला आले होते. त्या पणरषदेत भाषि करतानाच त्याचंी प्रकृती णबघडली आणि त्यानंा रुग्िालयात 
हलवाव ेलार्ले. त्या वळेी देखील दादाचंी सेवा करण्याचे भाग्य मला लाभले. ितेकरी, कामर्ार आणि 
मार्ासवर्ीयाचं्या णवकासाणवषयीची त्याचंी किव दादाचं्या मंणत्मंडळात अथगमतं्ी म्हिनू काम करत 
असताना मला अनेकदा अनुभवायला णमळाली. समाजाच्या िवेटच्या घटकाचाणवचार करूनच राज्याचा 
संसार केला पाणहजे, हा दृणष्टकोन त्याचं्या प्रत्येक णनिगय आणि कृतीतून स्पष्ट व्हायचा. त्या दृणष्टकोनाचा 
माझ्या जीवनात खूप मोठा उपयोर् मला झाला. आपल्या मुख्यमंणत्पदाच्या णवरोधात रे्लेल्या मार्ासवर्ीय 
आमदाराला आपल्याच मंणत्मंडळात जेव्हा मंत्ी करण्याचा प्रसंर् येतो; तेव्हा त्याला अथग खात्यासारखे 
प्रणतष्ठेचे खाते देण्याचा णदलदारपिा आणि पारख केवळ दादाच दाखव ूिकतात. !’ 

 
णवजयकसह मोणहते-पाटील 

 
सहकार आणि ग्रामणवकासाच्या आघाडीवर दादासंोबत आपल्या अखेरच्या क्िापयंत राणहलेले 

‘णबनीचे णिलेदार’ म्हिून सहकारमहषी िकंरराव मोणहते-पाटील याचें नाव आवजूगन घेतले जाते. सोलापूर 
णजल्ह्यातील माळणिरस तालुक्यात दादाचं्या पे्ररिेने आणि मदतीने माळरानावर नंदनवन फुलणवण्याची 
णकमया मोणहते-पाटलानंी केली. त्याचं्या णनधनानंतर मोणहते-पाटील पणरवाराचे राजकीय-सामाणजक 
पालकत्व दादानंी घेतले. त्या पणरवारातील णवजयकसह मोणहते-पाटील या तरुिाची जडिघडि करण्यात 
त्यानंी महत्त्वाची भणूमका बजावली. माजी उपमुख्यमंत्ी णवजयकसह मोणहते-पाटील दादाणंवषयी भरभरून 
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बोलतात... ते म्हिाले, ‘दादा आणि माझ्या वणडलाचं्या दोस्तान्यामुळे मला दादाचंा लहानपिापासूनच 
सहवास लाभला. प्रत्येकािी पे्रमाने वार्ाव,े णवश्वासाने कामे करावीत, णजव्हाळा वाढवत राहावा आणि सतत 
लोकामंध्ये राहण्याची णिकवि त्यानंी आम्हाला णदली. माझ्या णववाहास ते आवजूगन उपस्स्थत होते. 
जीवनाच्या प्रत्येक वळिावर आमच्या कुटंुबावर त्यानंी पे्रम केले. त्याचें आमच्या जीवनात वणडलाचेंच स्थान 
होते. त्यामुळे राजकारिाच्या पलीकडे जाऊनच प्रत्येक बाबतीत त्याचं्यािी माझा संवाद असे. त्याचें 
रार्ाविे आणि रार्ावण्याचे कारि देखील आमच्याच णहताचे असे. ते माझ्यावर रार्ावले आहेत, असे 
क्वणचतच प्रसंर् आले. ते प्रसंर् णनभावनू नेताना दादानंी मला जीवनाचे तत्त्वज्ञान णिकणवले. त्याच 
णिदोरीवर लोकसेवचेे कायग आम्ही अणवरतपिे करीत आहोत. र्ावार्ावातं मािसे उभी करण्याच्या 
कौिल्याची दैवी देिर्ी दादानंा लाभली होती. त्याचमुळे ते स्वतः कोित्याही पणरस्स्थतीत असले तरी 
दुसऱ्याच्या मनाचा णवचार करूनच वार्ायचे,बोलायचे. मला आठवते, दादाचं्या उपस्स्थतीत आम्ही 
अकलूजला ितेकरी मेळावा आयोणजत केला होता. त्याच दौऱ्यात ते सोलापूर िहरातील व्यापारी 
पणरषदेला उपस्स्थत राहिार होते. प्रकृती साथ देत नसतानाही लोकामंध्ये राहण्याच्या णजद्दीतून त्यानंी तो 
दौरा केला. व्यापारी पणरषदेच्या कायगक्रमातच त्याचंी प्रकृती णबघडली आणि त्यानंा रुग्िालयात दाखल 
व्हाव ेलार्ले. त्याचं्या प्रकृतीबद्दल णनरोप णमळताच मी सोलापुरात आलो. त्याचं्यासोबत राणहलो. त्याचं्या 
पुढील उपचाराचे णनयोजन केले. त्यानंा पुढील उपचारासाठी रेल्वनेे मंुबईला नेण्याचा णनिगय झाला. 
डॉक्टराचं्या पथकासह मंुबईला घेऊन जाताना मी त्याचं्या जवळच उभा होतो. थोडा वळे रे्ला आणि मी 
बराचवळे उभा असल्याचे दादाचं्या लक्ात आले. ते माझ्याकडे पाहात मला म्हिाले, ‘बाळ, णकतीवळे उभा 
राहतोस? आता थोडा बस! स्वतःची प्रकृती बरी नसतानाही दादानंा मात् दुसऱ्याची कचता! दादाचं्या याच 
णजव्हाळ्याने अनेकानंा बाधूंन ठेवले होते. त्याची प्रणचती आजही राज्यात दौरे करत असताना अनेकानंा 
येते. सहकार के्त्ात त्यानंी केलेले कायग देिाला णदिा देिारे होते. ‘ग्रामीि मािूस आणि त्याचा णवकास’ 
या णवषयीचा स्पष्ट णवचार व धोरि याची सारं्ड सहकार के्त्ािी घालण्याची णकमया त्यानंी केली. त्याचं्या 
जयंती णदनाला ‘सहकार णदन’ म्हिून साजरा करण्याचा णनिगय आम्ही घेतला. ‘सहकार णदन’ दादाचं्या 
सहकार के्त्ातील कायाचे स्मरि आपल्याला सदैव देत राहील.  

 
आर. आर. पाटील (आबा) 

 
महाराष्ट्राच्या राजकारिात आपली वरे्ळी छाप णनमाि करिारे माजी उपमुख्यमंत्ी व णवद्यमान 

र्ृहमंत्ी आर. आर. पाटील (आबा) हे सारं्ली णजल्ह्याचे. त्याचं्या राजकारिाची सुरुवात णजल्हा पणरषद 
सदस्य पदापासून झाली. ते सदस्य झाले दादाचं्या त्या वळेच्या णवरोधी समाजवादी काँगे्रस पक्ातून; पि 
णवजयी झाल्यानंतर पोहोचले दादाचें आिीवाद घ्यायला! त्यावळेी दादानंी त्याचें भरभरून कौतुक केले 
होते. आर. आर. आबािंी प्रस्तुत लेखकाने संवाद साधला तेव्हा ते दादाणंवषयी मनमोकळेपिाने बोलले. ते 
म्हिाले, ‘दादा हे माझे राजकीय दैवत! बालपिी र्णरबी आणि संकटािंी माझा सामना सुरू असताना 
सारं्ली णजल्ह्यात दादानंी णवकासाची चळवळ जोमदारपिेचालणवली होती. राजकारिाच्या पलीकडे 
जाऊन ितेकरी आणि सवगसामान्य मािसू डोळ्यांसमोर ठेवनू आपल्या भार्ाचा णवकास कसा करायचा 
असतो, हे दादा उभ्या महाराष्ट्राला दाखवत होते. त्या काळात दादाचं्या मािुसकीचे आणि णदलदारपिाचे 
अनेक णकस्से ऐकत मी लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे एकप्रकारे लहानपिीच माझ्यावर दादाचं्या 
समाणजक, राजकीय कायवांचनी संस्कार घडणवला. त्याचा उपयोर् मला आयुष्ट्यभर होतो आहे. त्याचं्या 
सहवासातील अनेक घटना, घडामोडींनी मला जीवनाचे तत्त्वज्ञान णिकणवले. मी णजल्हा पणरषदेत दादाचं्या 
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णवरोधी र्टाचा सदस्य होतो; पि दादाकंडे णवरोधक आणि आपला अिी कधी वर्गवारी नव्हती. त्यामुळे 
त्याचं्याकडे मुक्त प्रविे असायचा.  

 
णजल्हा पणरषद सदस्य झाल्यानंतर तासर्ावला आमचा सत्कार आयोणजत करण्यात आला होता. 

त्या सत्काराला प्रमुख पाहुिे म्हिून दादा येिार होते. समारंभाला र्दी झाली होती. दादाचें कायगक्रमस्थळी 
आर्मन झाले. मी व्यासपीठावर माईकवरून ‘वसंतदादा पाटलाचंा णवजय असो!’ अिा घोषिा देत होतो. 
उपस्स्थत जनसमुदायही दादाचं्या नावाने घोषिा देत होता. दादा आपल्या र्ाडीतून उतरले. 
व्यासपीठाकडे आले. माईकवरून माझे घोषिा देिे सुरूच होते. दादा व्यासपीठावर आले आणि 
माझ्याजवळील माईकचा ताबा त्यानंी घेतला आणि त्यानंीच घोषिा द्यायला सुरुवात केली. ‘आर. आर. 
पाटलाचंा णवजय असो! आर. आर. पाटलाचंा णवजय असो!!’ दादाचं्या या घोषिानंी मी भाबंावनू रे्लो. 
अक्रिः अंर्ावर िहारे आले. दादा माझ्या नावाने घोषिा देताहेत, यापेक्ा मोठेपिा तो काय? 

 
आपल्या मािसानंा मोठं करताना त्याचंं भरभरून कौतुक करायचं हा दादाचंा स्वभाव. असे अनेक 

प्रसंर् दादाचं्या राजकारिात काम करिाऱ्या मािसाला पे्ररिा देण्याचा दृणष्टकोन सारं्ून जायचे. मला 
सारं्ायला नेहमी आनंद वाटतो की, माझे सवेसवा िरद पवारसाहेबाचंा आणि माझा पणहला पणरचय 
दादानंीच करून णदला होता. त्यावळेी दादा साहेबानंा म्हिाले होते, ‘िरदराव, हा आर. आर. पाटील 
ितेकऱ्याचा पोरर्ा आहे. र्णरबीतून आला आहे. ग्रामीि भार्ात खूप चारं्लं काम करतोय, तुम्हाला 
सारं्तो, एक णदवस महाराष्ट्रात हा खूप मोठा मािसू होिार आहे.’ दादानंी त्यावळेी पवारसाहेबानंा करून 
णदलेला माझा पणरचय माझ्या हृदयात कोरलेला आहे.  

 
दादा राजस्थानचे राज्यपाल असताना मी आमच्या भार्ातील एका मणंदराच्या जीिोिारासाठी 

दादानंा घेऊन येतो, असे लोकानंा साणंर्तले होते. तो णदवसही ठरला; पि आचारसंणहतेसारख्या 
कुठल्यातरी अडचिीमुळे दादानंी अिा कायगक्रमाला त्या काळात जाऊ नये; अिा प्रकारचा संकेत होता. 
दादा त्या वळेेस सारं्लीत होते. मी दादाकंडे जाऊन बसलो. त्याचें स्वीय सहायक यिवतं हा्पेंच्या 
माध्यमातून दादानंा कायगक्रमाला येण्याची र्ळ घालू लार्लो. दादा र्दीत होते. ‘कायगक्रमाला येऊ 
िकिार नाही;पि तू थाबं, असे साणंर्तले. मी णनराि झालो होतो. दादा कायगक्रमाला येिार नाहीत हे 
र्ृहीत धरून तेथेच थाबंलो होतो. काही वळे रे्ला. मर् अचानक दादानंी मला सोबत येण्याचा इिारा केला. 
आम्ही र्ाडीत बसलो आणि आमच्या भार्ाकडे णनघालो. येिार नाही म्हििाऱ्या दादानंी घेतलेल्या या 
भणूमकेमुळे मी तर खूि झालोच; पि त्या मंणदराच्या णठकािी जमलेल्या िकेडो लोकाचं्याही आनंदाला 
पारावर उरला नाही. कायगकता आणि जनता यानंा अवास्तव णनयम आणि संकेताचं्या चौकटीत बाधूंन ठेविे 
दादानंा कधी रुचलेच नाही. त्याचंा र्ावार्ावाचंा अभ्यास भल्याभल्यानंा बचुकळ्यात टाकिारा होता.  

 
एकदा एका कायगक्रमासाठी मी दादासंोबत तासर्ावहून णवट्याला मोटारर्ाडीतून णनघालो होतो. 

प्रवासात र््पाबंरोबरच दादाचें ितेीवर लक् असायचे. कोित्या ितेात कोिते पीक आहे, त्याची वाढ आणि 
इतर संदभात आजची पणरस्स्थती काय आहे; याणवषयीचे त्याचें णनरीक्ि चालू असायचे. त्या प्रवासात 
बोलत बोलत दादानंी एका ितेाकडे बोट दाखवले आणि म्हिाले, ‘नारळाची झाडे णदसिारे ते िते 
कोिाचे?’ मी अंदाजाने नाव ठोकून णदले आणि ते चुकीचे होते. दादानंी मात् ज्याचें ते िते होते, त्याचें नाव 
तर साणंर्तलेच साणंर्तले; णिवाय के्त्ही साणंर्तले. मला आियगही वाटले आणि मी चुकीचे नाव साणंर्तले 
त्याबद्दल दुःखही वाटत होते. त्यावळेी दादा म्हिाले होते, ‘संपकग  कमी पडतोय, भरपूर णफरा. त्याणिवाय 
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मािसे आणि आपल्या भार्ाच्या अडचिी समजिार नाहीत.’ दादाचंा हा अभ्यास माझ्यासारख्या 
कायगकत्यवांचला बरेच काही णिकवनू रे्ला. त्याचा उपयोर् आज मला होतो आहे.  

 
जयंत पाटील 

 
लोकनेते राजारामबापू पाटील याचें णचरंजीव व णवद्यमान ग्रामणवकास मंत्ी जयंत पाटील यानंाही 

दादाचंा सहवास लाभला. राजारामबापू आणि दादामंधील राजकीयताणत्त्वक मतभेद महाराष्ट्राच्या 
राजकीय इणतहासात नोंदले रे्ले. त्याच बापूचंा राजकीय आणि समाणजक वारसा लाभलेले जयंत पाटील 
दादाबंद्दल आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हिाले, ‘लोकावंर पे्रम करून णवश्वासाचे नाते प्रस्थाणपत करिारे 
अद भतु संघटन कौिल्य दादाकंडे होते. बापू स्वर्गवासी झाल्यानंतर त्यानंी मला खूप पे्रम णदले. मानाने 
वार्वले. मी ज्या-ज्या वळेी त्यानंा भेटायला रे्लो, त्या-त्या वळेी णकतीही ज्येष्ठ आणि मातब्बर 
मंडळीसोबतच्या दादा कामात व्यस्त असले तरी ते मला नेहमीच थेट भेट द्यायचे. माझे म्हििे ऐकून 
घ्यायचे. मला मोलाचा सल्ला द्यायचे. माझी त्याचंी पणहली भेट माझ्या वाढणदवसाणदविी झाली. दादा आणि 
बापू त्याचं्यातील ताणत्त्वक भेद णमटणवण्यासाठी ते स्वतःहून माझ्या घरी एकत् आले होते. त्या णदविी त्यानंी 
ते मतभेद संपणवले. नेमका त्याचणदविी माझा वाढणदवस होता. दादा आणि बापूंच्या उपस्स्थतीत मी 
वाढणदवसाचा केक कापला आणि दादानंी मोठ्या पे्रमाने मला केक भरवला! बेरजेचे आणि णवकासाचे 
राजकारि कसे करायचे याचे धडे मला त्याचं्या सहवासात णमळाले. दादानंी ज्या काळात णवकासाची 
चळवळ हाती घेतली आणि यिस्वी केली, तो काळ आजच्या तुलनेत सवगच आघाड्यावंर अणवकणसत होता. 
त्या काळात लोकाचें प्रबोधन करीत णवकासाची कामे त्यानंी उभी केली. बापूंच्या णनधनानंतर दादा तीन-
चार वळेा माझ्या घरी मी काँगे्रसमध्ये याव े यासाठी येऊन रे्ले. युवक काँगे्रसच्या चळवळीत मी सणक्रय 
सहभार्ी व्हाव,े यासाठी ते आग्रही राणहले. राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याच्या अनेक 
कायगक्रमातंही ते आनंदाने सहभार्ी व्हायचे. त्यानंी उभ्या केलेल्या संस्थावंर त्याचें णनस्सीम पे्रम होते. त्या 
संस्थावंर बारीक लक् ठेवताना एखाद्या लहान लेकराची काळजी घ्यावी तिी भावना त्याचं्या प्रत्येक 
कृतीतून णदसायची. काहीवळेा संघषाचे प्रसंर्ही आले; पि त्यातून दादाचंा णदलदारपिा आणि मनाचा 
मोठेपिाच णसि झाला. एका णनवडिुकीच्या णनणमत्ताने दादाचें माझ्याबद्दल र्ैरसमज झाले होते. काही 
णदवसानंंतर ते आपोआपच दूर झाले. त्यानंी लरे्चच मला मंुबईला मंत्ालयासमोरील बंर्ल्यात बोलावनू 
घेतले. खोलीचे दारस्वतः बदं केले आणि मला साणंर्तले की, ‘तुमच्याबद्दलचा र्ैरसमज दूर झालेला आहे, 
णनवडिुकीत कारवाया करिारे कोि होते हे मला समजले आहे!’ या घटनेतून त्याचं्या मनाच्या मोठेपिाचा 
अनुभव मला आला. सारं्ली णजल्ह्यातील सहकारी साखर कारखानदारीवरून देखील माझा संघषग झाला 
होता; पि तोही त्यानंी माझ्या स्पष्टवके्तपिाचे कौतुक करत स्वीकारला! 

 
बा. द. खराडे 

 
सारं्लीयेथील दै. ‘ललकार’ चे संपादक बा. द. खराडे म्हितात, ‘वसंतदादाचंी आणि माझी 

पणहली भेट १९५० मध्ये झाली. दादा तेव्हा होमर्ाडग कमाडंंट होते. आमराईत सुरू असलेल्या कॅम्पवळेी 
दादानंी मला बोलावनू घेतले. मी ‘प्रजासत्ता’ साप्ताणहकात होतो. णिक्ि अधगवट सोडून मी पत्काणरता 
करत असल्याचे समजताच दादानंी मला णिक्ि पूिग करण्याचा सल्ला णदला. एवढेच नव्हे, तर साताऱ्याला 
कमगवीर भाऊराव पाटील याचं्याकडे जाण्यास साणंर्तले. तिी णिफारस करण्याची ग्वाही णदली; पि 
मलाच जमले नाही. त्या काळी सारं्लीत पत्कार कमीच होते. णमरजेत १९४८ मध्ये ‘ज्योती’ नावाचे पणहले 
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दैणनक सुरू केले. त्याच दरम्यान सारं्लीत णवश्ामबार्मध्ये बाळासाहेब णचवटे यानंी ‘नेता’ आणि नंतर 
‘लोकनेता’ दैणनक सुरू केले. त्यात माजी मुख्यमंत्ी बाबासाहेब भोसले उपसंपादक म्हिून कायगरत होते! 
तेव्हा ते णवकलग्डन महाणवद्यालयात णिकत होते.  

 
दादाचंा आणि पत्काराचंा संपकग  सांर्लीचा साखर कारखाना सुरू झाल्यानंतर वाढला. दादाचंा 

मुक्काम तेव्हा कारखान्याच्या रे्स्ट हाऊसवरच असे. काही साप्ताणहके आणि ‘नवसंदेि’, ‘अग्रदूत’, 
‘राष्ट्रिक्ती’ ही दैणनक त्यावळेी जोमात होती, कोल्हापूरहून णनघिाऱ्या ‘सत्यवादी’ चाही मोठा नावलौणकक 
होता. ‘प्रभात दिगन’, ‘सारं्ली समाचार’, ‘मतवादी’ ही दैणनकेही होती.  

 
‘नवसंदेि’ चे कमलाकर भोसले, ‘राष्ट्रिक्ती’ चे दीनानाथ भोसले, ‘अग्रदूत’ चे बापूसाहेब 

कंुभोजकर, ‘सत्यवादी’ चे णवद्याधर पाटील, ‘टाइम्स’ चे भर्वतं अंबाजी दफ्तरदार आणि र्िपतराव 
दफ्तरदार, साप्ताणहक लोकसखा आणि दैणनक ‘लोकसत्ता’ चे र्जानन हुद्दार, ‘तरुि भारत’ चे बापूसाहेब 
पुजारी या णपढीनंतर यिवतंकंुभार, णहरालाल पणडयार, दिरथ पारेकर, मदन पाटील, संपत बर्,े 
मोहनराव मािर्ावकर, मीलन मुताणलक, रकवद्र दफ्तरदार, सजेराव मालेकर, नेणमनाथ सरडे, अरुि 
नाईक यानंी पत्काणरता र्ाजणवली. आमचा ‘ललकार’ ही त्याच काळातील, आमच्या नंतरच्या णपढीतील 
अरुि रामतीथगकर, णिवाजी काबंळे, सुभाष खराडे, णवलास चव्हाि, बळवतं देकिर्कर, णदलीप पाटील, 
राजाभाऊ कुलकिी, अण्िा कोरे, अिोक मेहता यानंाही दादाचंा सहवास लाभला.  

 
दादानंी स्मरििक्ती अफाट होती. एखाद्याची ओळख झाली की, ते त्याचे नाव णवसरत नसत. दादा 

मंत्ी झाल्यानंतर तर पत्कार मंडळींिी त्याचंा स्नेह अणधकच वाढला. ते णजल्ह्यात येत, तेव्हा त्या दौऱ्यात 
तर आम्ही जायचो; पि दादामुंळे राज्यात आणि राज्याबाहेर िासकीय अभ्यासदौरेही आम्हाला करता 
आले.  

 
दादा दैणनकातंील महत्त्वाच्या बातम्या बारकाईने अभ्यासत. णजल्ह्यातील साप्ताणहकावंरही त्याचें 

लक् असे. णविषे म्हिजे णवरोधी णलणहिाऱ्याचेही ते कौतुक करत. ‘कनदकाचे घर असाव ेिजेारी’ असे ते 
नेहमीच म्हित. सर्ळ्याच पत्कारानंा दादा नेहमी आदराची, णजव्हाळ्याची वार्िकू देत. आम्ही काही 
समाजवादी मंडळी सातत्याने प्रस्थाणपत राजकारण्याणंवरुि णलहायचो. काँगे्रसच्या न पटिाऱ्या 
णवचारधारेला णवरोध करायचो; पि दादानंी कधीच आकस बाळर्ला नाही. उलट दादा आमच्याही 
मदतीला धावनू येत. १९७४ मध्ये माझ्यावर काही समाजकंटकानंीॲणसड हल्ला केला. मी र्ंभीर जखमी 
झालो. त्यावळेी दादा आणि राजारामबापू पाटील धावनू आले. दादानंी त्यात मंुबईच्या जे. जे. रुग्िालयात 
दाखल केले. तेथील खचाची जबाबदारी उचलली. मात्, पुढील उपचार होण्यापूवीच घररु्ती अडचिींमुळे 
मला सारं्लीत परताव ेलार्ले.  

 
मुख्यमंत्ी झाल्यावरही दादा सारं्लीतील पत्कारािंी नेहमीसारख्याच णदलखुलास र््पा मारत. 

दादा साऱ्या महाराष्ट्राचे होते. मुख्यमंत्ी झाल्यानंतर त्याचें सारं्लीत येण्याचे प्रमाि कमी झाले. 
कारखान्याच्या रे्स्ट हाऊसवर ककवा काँगे्रस कणमटीत पत्कार बैठका व्हायच्या. दादा पत्कारानंा 
कधीकधी पद्माळेतील ितेातही घेऊन जात आणि र््पाचंा फड रंर्वत. आम्ही त्याचं्या माहीमच्या घरीही 
हक्काने जायचो. ‘मािसातं णमसळिारा आणि णवरघळिारा नेता’ अिीच दादाचंी प्रणतमा होती. सारं्लीआणि 
णमरज नर्रपाणलकाचंी एकणत्त महानर्रपाणलका करण्याचा णवचार दादाचं्या काळात पुढे आला होता. 
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मात्, सारं्ली आणि णमरजेतील नेतेमंडळी एकणत्त येत नव्हती. त्यावळेी दादा म्हिायचे, ‘आधी तुम्ही या. 
मनं जुळली की, मर् सारं्ली-णमरज आपोआप एकत् येईल...’ 

 
१९८१ मध्ये आम्ही ‘ललकार’ चे णरलाँकचर् केले. त्या कायगक्रमाला दादा स्वतः आले होते. तेव्हा ते 

भरभरून बोलले. त्या कायगक्रमात त्यांनी मला काँगे्रसच्या णवचाराचें दैणनक सुरू करण्याची र्ळ घातली; 
पि मी णवचार बदलला नाही. अथात आमच्या संबधंातं त्यामुंळे कधीच अडसर आला नाही.’ 

 
खासदार णवजय दडा 

 
‘लोकमत’ समूहाचे अध्यक् व राज्यसभेचे णवद्यमान खासदार णवजय दडा यानंादेखील त्याचें वडील 

स्वर्ीय जवाहरलाल दडा व स्वर्ीय वसंतराव नाईक याचं्यामुळे वसंतदादाचंा सहवास लाभला. खासदार 
दडा दादाबंद्दल म्हिाले, ‘महाराष्ट्राचे राजकारि, समाजकारि व ग्रामीि अथगकारि याचंी व्यवस्स्थत घडी 
घालिारे जे मुख्यमंत्ी या राज्याला आरंभी लाभले त्यातं यिवतंराव चव्हाि, दादासाहेब कन्नमवार आणि 
वसंतदादा नाईक याचं्याएवढेच मोठेपि वसतंदादा पाटील याचं्याही वाट्याला आले. वसंतदादा म्हिजे 
णवधायक लोकिक्ती, राज्याच्या सववांचर्ीि णवकासाच्या ध्यासाने झपाटलेले नेतृत्व, सामान्य मािसाचं्या 
णहताचे काळजी वाहिारे आणि ग्रामीि महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकिारे णवलक्ि ताकदीचे 
व्यणक्तमत्त्व.  

 
यिवतंरावानंी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला चालना णदली, मात् ती चळवळ खेडोपाडी 

रुजणवण्याचे व णतला आलेली अथगकारिाची सोनेरी फळे राज्याच्या पदरात टाकण्याचे काम वसतंदादानंीच 
केले. सहकारी साखर कारखाने, सूतणर्रण्या, पतसंस्था, पािीपुरवठा ससं्था असे सहकाराचे प्रचंड जाळे 
दादानंी महाराष्ट्रात उभारले आणि ज्या र्ावखेड्यानंा दाणरद्र्याने र्ाजंले होते, त्यात त्यानंी वैभवाचे णदवस 
आिले. तासर्ाव पणरसरातील घराघरातं दादाचंी छायाणचते् श्िेने लावलेली आपि त्याचं्या हयातीतच 
किी पाणहली याची अणतिय हृद्य आठवि समाजवादी नेत्या मृिालताईर्ोरे यानंी दादाचं्या जयंतीणदनी 
‘लोकमत’ मध्ये णलणहलेल्या एका लेखात नोंदणवली आहे. मृिालताई णवरोधी बाकावर बसिाऱ्या व 
वसंतदादाचं्या सरकारवर कडावनू हल्ले चढणविाऱ्या नेत्या होत्या. ही बाब लक्ात घेतली की, त्याचं्या या 
नोंदीचे महत्त्वही ध्यानात येते. कोिताही ितेकरी व ग्रामीि मािूस दादािंी संवाद साधू िकत असे आणि 
त्याची व्यथाही दादाचं्या तत्काळ लक्ात येत असे.  

 
दादानंा मी मंत्ालयात, णवणधमंडळात, सभास्थानी, दौऱ्यात आणि त्याचं्या व माझ्या घरीही पाणहले 

आहे. माझे वडील व स्वातंत्र्यसेनानी स्वर्ीय जवाहरलालजी दडा (बाबजूी) हे महाराष्ट्राच्या मणंत्मंडळात 
दीघगकाळ राणहलेले ज्येष्ठ मंत्ी होते. त्यानंी व दादानंी सहकाराच्या के्त्ात एकत् कामही केले होते. 
णविषेतः त्या काळात र्ृहणनमाि सहकारी संस्थाचें काम सारं्ली व यवतमाळ या दोनच णजल्ह्यातं 
वाखािण्याजोरे् होते व त्याचे नेतृत्व अनुक्रमे वसंतदादा व बाबजूी याचं्याकडे होते. त्यामुळे त्याचें 
आमच्याकडे येिे-जािे णनत्याचे होते. त्याचं्या वार्िकुीतील अकृणत्म णजव्हाळा व ग्रामीि मािसात 
णदसिारे आरपारपि त्या काळात मला पाहता व अनुभवता आले. ‘एखादे काम रुजवायचे कसे ते 
दादापंासून णिका’ ही णिकवि बाबजूींनीही आमच्या मनावर कायमची ठसवली आहे.  
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वसंतदादाचं्या वार्ण्या-बोलण्यात नेहमीच एक सहजसाधेपि असे. मुख्यमंत्ी असतानाही ते 
आपल्या बंर्ल्यातील कायालयात खूपदा अंर्ात साधी बंडी घालून व नेहमीचे पायघोळ धोतर नेसूनच 
वावरत. कुठल्यािा देिाचे पंतप्रधान एकदा त्याचं्या भेटीला आले, तेव्हा त्या देिाची लोकसंख्या आणि 
जर्ाच्या नकािातील त्याचे स्थान पाहून ते आपल्या सणचवाला म्हिाले ‘अरे, याचंा देि तर आपल्या 
सारं्ली णजह्याहूनही लहान आहे’... आणि मर् अंर्ातील बंडीवर साधाच बंर्ाली सदरा घालून ते त्या 
पंतप्रधानानंा सामोरे रे्ले... पोणलसाचं्या र्राड्यात कधी न राहिारे व नार्णरकानंा नेहमी उपलब्ध असिारे 
मुख्यमंत्ी हा त्याचंा लौणकक होता. येिारी मािसे त्यानंा आपल्या खासर्ी अडचिीही सारं्ू िकत आणि 
तेही तेवढ्याच आस्त्मयतेने ऐकूनही घेत... मोठाल्या फायली घेऊन येिाऱ्या सणचवानंा ते आधीच म्हित, 
‘यातल्या कामाच्या फायली ठेवा, बाकीच्या परत न्या...’ 

 
वसंतदादाचंा ‘लोकमत’ व लोकमत पणरवारावर णविषे लोभ होता. माझ्या प्रत्येकभेटीत त्यानंी 

‘लोकमत’ ची चौकिी केली आणि स्वतःकडून जमेल तेवढे सर्ळे साहाययही या वृतसमूहाला केले. 
ितेकऱ्यात णदसिारे सहजसाधेपि, णमस्ष्ट्कल िहािपि दादामंध्ये होते. त्याचं्या भामंरार्ड भेटीतील एक 
र्ोष्ट पत्कार म्हिून माझ्या चारं्ली स्मरिात आहे. भामरार्ड पणरसरातील एका रस्त्याचे रंुदीकरि कें द्रीय 
वनधोरिातील झाडे न तोडण्याच्या णनदेिामुळे अडले होते. र्ावकऱ्याचंी त्या रस्त्याची मार्िी मात् मोठी 
होती. वनखात्याचे अणधकारी दादानंा त्याचं्या धोरिात्मक अडचिी सारं्ू लार्ले तेव्हा दादा णमस्ष्ट्कलपिे 
हसून म्हिाले, ‘झाडे तोडावी लार्तील म्हिता ना;पिझाडे आहेत कुठे? मला तर ती कुठेच णदसत 
नाहीत.’ ... अणधकारी समजायचे ते समजले आणि र्ावकऱ्याचंी रस्त्याची मार्िीही पूिग झाली.  

 
दादा स्वतः फारसे णिकले नव्हते; पि णिकलेल्यानंा िहािपि णिकणवण्याएवढे ज्ञान त्यानंी 

आत्मसात केले होते. ग्रामीि भार्ात णिक्िाचा प्रसार व्हावा, त्यासाठी र्ावखेड्यात महाणवद्यालये उघडली 
जावीत, त्यात चारं्ल्या व प्रणिणक्त णिक्काचंा सहभार् असावा असा त्याचंा आग्रह होता. मात्, केवळ 
पुस्तकी व कारकुनी णिक्ि देिाऱ्या णिक्ि ससं्था त्यानंा मान्य नव्हत्या. ज्या णिक्िाचा वापर णवकासासाठी 
होतो त्या तंत्णवज्ञानाच्या णिक्ि संस्था उभारण्यावर त्याचंा भर होता. महाराष्ट्रात खासर्ी अणभयाणंत्की 
महाणवद्यालये उघडण्याचा णनिगय दादाचंाच. आज मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रात ही महाणवद्यालये उघडली 
रे्ली व त्यातून मोठ्या संख्येने इंणजणनअर बाहेर पडताना पाहता आले, त्याचे श्ेयही फारसे न णिकलेल्या 
या िहाण्या मािसालाच जाते.  

 
ग्रामीि णवकासाचा ध्यास घेतलेल्या दादानंा िहरातील र्णरबाचं्या व्यथाही चारं्ल्या ठाऊक होत्या. 

मंुबईच्या णवकासाचा पायाही त्यानंी मजबतू केला. राज्यातील महानर्रे व णजल्ह्याची णठकािे यात 
िासकीय इमारती, रस्ते व णवकासकामे यावंरही त्याचें काटेकोर लक् राणहले. णवकासाच्या कामात जनतेचा 
सहभार् व पुढाकार महत्त्वाचा असतो, असे ते म्हित. ‘सरकार णवकास करीत नाही, तो करून घ्यावा 
लार्तो’ असे त्याचें सारं्िे असे. ितेकऱ्यानंा कमी व्याजाने पैसा णमळावा, अिी त्याचंी मार्िी होती. ितेी 
हा उद्योर् मानला जावा यासाठी दबाव आिावा म्हिून त्यानंी १९८८ मध्ये ितेकरी संघटना स्थापण्याची 
घोषि केली. णबला मातोश्ी भवनात झालेल्यातेव्हाच्या सत्कार समारंभात आपल्या हातातील काठी फेकून 
त्यानंी ितेकऱ्याचं्या बाजूने दंड थोपटले होते. संघणटताचें वर्ग सरकारचे जेवढे फायदे घेतात तेवढे 
ितेकऱ्यानंा घेता येत नाहीत. मजुरी, वीज, खते, वाहतूक, पािीपट्टी या साऱ्याचें दर वाढले म्हिून 
ितेकऱ्यानंा ितेी परवडत नाही, त्यामुळे उद्योर्पतींचा न्याय ितेकऱ्यानंाही णदला जावा, असे ते म्हित.  
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दादानंी उभे केलेले सहकाराचे णवराट वैभव नंतरच्या काळात आलेल्या नेतृत्वाला नीट राखता 
आले नाही. सहकारी संस्था चालणविारे अनेकजि खऱ्याअथाने ‘सहकारमहषी’ न राहता ‘सहकारसम्राट’ 
बनले. त्याचं्यातील अनेकजि ‘साखरसम्राट’ म्हिून राज्यात आणि देिात बदनामही झाले. दादाचं्या 
त्यार्ाचा व क्राणंतणवषयीच्या आग्रहाचा मार्ग सोडल्याचा हा दुष्ट्परीिाम होता. आज दादाचंी स्मतृी जपायची 
व णतचा आदर करायचा तर सहकारात णिरलेला ‘स्वाहाकार’ थाबंणविे व त्यासाठी आवश्यक ती सारी 
कठोर पावले उचलिे र्रजेचे आहे. ग्रामीि भार्ाच्या णवकासाखेरीज राज्याचा णवकास होिे नाही आणि 
वसंतदादाचं्या मार्ाने रे्ल्याखेरीज ग्रामीि भार्ाचा णवकासही होिे नाही, ही बाब त्याचें स्मरि करताना 
साऱ्या महाराष्ट्राने ध्यानात घेतली पाणहजे, दादाचं्या प्रत्येक भेटीत त्याचं्या काम करण्याच्या पितीचा आणि 
मािसािंी असलेले नाते दृढ करिारा नवा दृणष्टकोन मला णमळायचा.’ 

 
णदनकर रायकर 

 
महाराष्ट्रातील अनेक पत्कारानंा दादाचंा सहवास लाभला; त्यापंैकीच एक ‘लोकमत’ समूहाचे 

सपंादक णदनकर रायकर हे एक ज्येष्ठ पत्कार. दादाणंवषयी बोलताना रायकर म्हिाले, ‘दादाचंा आणि 
माझा स्नेह १९७० पासून होता. त्यावळेी ते प्रदेि काँगे्रसचे अध्यक् होते, तर िरद पवार सरणचटिीस होते. 
कुठलाही अणभणनविे न दाखवता एखादा मोठ्या पदावरचा मािसू णकती साधा आणि सरळ असूिकतो, 
याचे उदाहरि म्हिनू दादाचें नाव सदैव घेतले जाईल. येिाऱ्या मािसाचे फक्त काम करून न थाबंता तो 
मािूस कोठून आला, कसा आला, परतीला जायला त्याच्याजवळ पैसे आहेत का, त्याचे जेवि-खािे झाले 
काय, याची आवजूगन णवचारपूस करून प्रसंर्ी आपल्या बंडीच्या णखिात हात घालून अनेक र्रजंूना 
पैसेकाढून देताना मी दादानंा अनेकवार पाणहले आहे. त्याच कारिाने राज्यभरातून येिाऱ्या असंख्य 
मािसाचं्या र्राड्यात ते असायचे, मंुबईतील माणहमच्या त्याचं्या ‘ज्योती सदन’ या णनवासस्थानी माझी व 
त्याचंी अनेकदा भेट झाली. मंत्ालय असो वा घर, दादा मािसांच्या र्दीतच असायचे. ती र्दीच जिू काही 
त्याचं्या कायगक्मतेचे टॉणनक होती! मुख्यमंणत्पदावरील मािसू एवढ्या सहज आणि साधेपिाने 
सवगसामान्यानंा भेटू िकतो, हेच दादाचं्या कायगपितीतून णदसायचे. ते महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील वरे्ळे 
युर् होते. दादाचं्या प्रत्येक कृतीला लोकसंग्रहाचा, तळमळीचा आणि णवश्वासपूिग आपलेपिाचा आधार असे. 
१९८४ मध्ये मी एनएसयुआयच्या णिणबराच्या णनणमत्ताने नार्पूरला रे्लो होतो. तेव्हा दादाही नार्पुरातच 
होते. मी त्यानंा भेटायला रे्लो होतो. त्या काळात चदं्रपूर भार्ात आणदवासीची काही घरे जळाली होती. 
त्या आपद ग्रस्तानंा मदतीचा धनादेि देण्यासाठी आणदवासींना त्या णठकािी बोलाणवण्यात आले होते. 
णजल्हाणधकारी धनादेि घेऊन तेथे उपस्स्थत होते. दादा आपल्या नेहमीच्या विेात बंडी पणरधान करून 
बसलेले होते. दादाचं्या हस्ते आणदवासींना मदतीचा धनादेि णदला रे्ला. धनादेि णदल्यानंतर दादा मात् 
तेवढ्यावर थाबंले नाहीत. त्यानंी लरे्चच जाण्याची काय व्यवस्था आहे का, पैसे आहेत का, असे त्या 
आणदवासींना णवचारले व थेट बंडीच्या णखिात हात घालून आणदवासींना पसेै देण्यास सुरुवात केली. त्या 
णठकािी हजर असलेल्या णजल्हाणधकाऱ्यानंी दादानंा समजावण्याचा प्रयत्न केला; पि एकतील ते दादा 
कसले? दादा म्हिाले, ‘तुम्ही त्यानंा चेक णदला; पि रात्ी ते परत जािार कसे?, त्याचं्या जेविाचे कसे? 
याचा णवचार आणि सोय िासनाने केली आहे का? असे अनेक प्रसंर् मला आणि मंुबईतील अनेक 
पत्कारानंा अनुभवायला णमळाले. स्पष्टवके्तपिा आणि णनखळ स्वभाव हे दादाचें खास वैणिष्ट्ट्य होते. 
कोिताही णनिगय घेताना दादा कचरायचे नाहीत. त्यावर ठाम राहायचे. मला आठवते, मंुबई ते पुिे अिी 
एणियाड बससेवा त्या काळात सुरू होिार होती; परंतु ती सेवा सुरू झाल्यास टॅक्सीवाल्याचं्या व्यवसायावर 
पणरिाम होईल म्हिनू दादा णनिगय घ्यायला थोडा णवलंब लावत होते. अखेर आम्ही पत्काराचें णिष्टमंडळ 
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घेऊन दादाकंडे रे्लो. मंुबई-पुिे एणियाड बससेवा सुरू झाल्यास जनतेची किी सोय होईल हे दादानंा 
पटवनू णदले. दादानंी लरे्चच णनिगय घेतला आणि तेव्हा मंुबई-पुिे एणियाड बससेवासुरू झाली. पढेु 
महाराष्ट्रात अनेक णठकािी एणियाड बससेवा सुरू झाल्या. पत्कारािंी त्याचें णजव्हाळ्याचे संबधं होते. 
णनवडिुकीच्या कालावधीत मी सारं्लीच्या दौऱ्यावर रे्लो होतो. दौऱ्यावर णनघण्यापूवी मी दादानंा त्याचं्या 
णजल्ह्यात जात असल्याची सहज कल्पना णदली. त्या काळात आज उपलब्ध असलेले तंत् आणि 
सोयीसुणवधा उपलब्ध नव्हत्या. बातम्या पाठणवण्यासाठी णविषे पणरश्म घ्याव े लार्ायचे. मी सारं्लीला 
पोहोचेपयंत दादानंी आपल्य कायगकत्यवांचकरवी माझी सर्ळी व्यवस्था करून ठेवली होती. 
टाईपरायटरपासून बातमी पाठणवण्याच्या सुणवधेपयंतची सवग व्यवस्था त्यांनी केलेली होती. हे सवग करत 
असताना त्यानंी ‘हे ककवा अमूक छापा’ असे मात् तेव्हाही आणि कधीच साणंर्तले नाही. काहीतरी छापून 
याव े ककवा आिाव े यासाठी पत्कारािंी णजव्हाळ्याने वार्ाव े असा दादाचंा कधीच उदे्दि नसे. अणखल 
भारतीय काँगे्रसचे सरणचटिीसपद असो, मुख्यमंणत्पद असो वा राज्यपालपद असो, आपल्या स्वाणभमान 
आणि अस्स्मतेसाठी पदाचे राजीनामे देिारे काँगे्रस पक्ातील माझ्या पाहण्यात आणि ऐणकवात दादा हे 
एकमेव नेते होते. राजकारिातील दादाचंा हा बािा महाराष्ट्र कधीही णवसरू िकिार नाही.  

 
अखेरचे णदवस 

 
राजस्थानच्या राज्यपालपदावरून मुक्त झाल्यानंतर देिपातळीवर ितेकरी संघटना स्थापन 

करण्यासाठी दादाचें िवेटपयंत प्रयत्न चालू होते. मात् त्यानंा प्रकृती साथ देत नव्हती. १०-१२ वषवांचपासून 
रु्डघ्याच्या आणि कमरेच्या दुखण्याने दादानंा हातात काठी घेतल्याणिवाय वावरिे अिक्य झाले होते. 
हृदयणवकार आणि रक्तदाब हे त्याचें णवकार बळावलेले होते. औषधोपचार करून अल्पकाळ त्याचं्या 
प्रकृतीत सुधारिा व्हायची आणि पुन्हा काही णदवस रे्ले की त्ास सुरूच राहायचा. त्या काळात स्वीय 
सहायक यिवतं हा्पे यानंी दादाचंी खूप सेवा केली. सावलीप्रमािे ते त्याचं्यासोबत राणहले. त्याचं्या या 
सेवमुेळे हा्पे यानंा पुढे ‘दादाचें मानसपुत्’ असेच म्हटले रे्ले. प्रकृती साथ देत नसली तरी दादाचंा काम 
करण्याचा अट्टहास मात् कायम असायचा. त्याच अट्टहासामुळे ते त्याचं्याकडे येिाऱ्या प्रत्येक मािसाला 
भेटायचे. त्याचंी कामे मार्ी लावण्याचा प्रयत्न करायचे. अनेकदा दौरेही करायचे. त्याचंी इच्छािक्ती दाडंर्ी 
होती; पि त्यानंा िरीर मात् साथ देत नसे. त्या काळात हा्पे या त्याचं्या मानसपुत्ाने घेतलेली काळजी 
सदैव दादापे्रमींच्या चचेचा आणि आदराचा णवषय ठरली. प्रकृतीचा त्ास बळावत असला तरी राज्यात 
वरे्वरे्ळ्या कायगक्रमासंाठी दौरे करण्याचा अट्टहास मात् दादानंी सोडला नाही.  

 
तत्कालीन अथगमंत्ी सुिीलकुमार किदे आणि सावगजणनक बाधंकाम मंत्ी णवजयकसह मोणहते-पाटील 

यानंी सोलापूर णजल्ह्यात आयोणजत केलेल्या कायगक्रमाचे णनमंत्ि त्यानंी स्वीकारले. २६ फेबु्रवारी १९८९ 
रोजी सोलापूरच्या श्ाणवका प्रिालेच्या प्रारं्िात राज्यातील व्यापाऱ्याचं्या प्रश्नाचंी सोडविूक करण्यासाठी 
राज्यव्यापी पणरषद आयोणजत करण्यात आली होती. त्या पणरषदेला हजर राहण्यासाठी दादा सकाळी 
१०·३० वाजता पणरषदस्थळी पोहोचले. त्यावळेीही त्यानंा चालताना त्ास होत होता. सकाळचे पणहले सत् 
सुरू झाले. दादानंा तेथेही त्ास जािवत असूनही त्यानंी पणहल्या सत्ातील भाषिे ऐकली. त्याचें भाषि 
दुसऱ्या सत्ात दुपारी ३·३० वाजता होिार होते; परंतु त्यानंा अस्वस्थ वाटत असल्याने त्याचें भाषि आधीच 
घेण्यात आले. त्यानंी भाषिास प्रारंभ केला. जेमतेम दोन-तीन णमणनटेही बोलले असतील नसतील तोच 
त्यानंा त्ास सुरू झाला. ते अस्वस्थ झाले. त्यानंी भाषि थाबंणवले. त्याचंी अस्वस्थता पाहून 
व्यासपीठावरील कायगकते त्याचं्याकडे धावले. पायानंा मंुग्या आल्याने व पाय जड आल्याने कायगकत्यवांचनी 
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त्याचं्या पायानंा तातडीने तेथेच माणलि केले आणि त्यानंा णवश्ामरृ्हाकडे नेण्याची तयारी सुरू झाली. 
जाताना ते घामाघूम झाले आणि त्याचंा तोलही जाऊ लार्ला. त्याच अवस्थेत त्यानंा पणरषदेचे संयोजक 
रंर्लाल तोष्ट्िीवाल यानंी िासकीय णनवासस्थानात नेले. तेथेही त्यानंा र्सेॅसचा त्ास सुरू झाला आणि ते 
बेिुि पडले. ऐव्हाना तोपयंत सुिीलकुमार किदे, ब्रह्मदेव माने, णवष्ट्िुपतं कोठे, णनमगलाताई ठोकळ ही 
मंडळी णवश्ामरृ्हात पोहोचली. णवजयकसह मोणहते-पाटील हेही अकलूजहून दादाकंडे यायला णनघाले. 
डॉ. पी. बी. झंवर, डॉ. आर. आर. चव्हाि या डॉक्टरना णवश्ामरृ्हात पाचारि करून दादावंर तातडीचे 
उपचार करण्यात आले. त्या उपचारानंंतर त्यानंा िासकीय रुग्िालयात दाखल करण्यात आले. 
अणतदक्ता णवभार्ाच्या हृदयरोर् तज्ज्ञानंी कृणत्म श्वासोच्छछ वासाची व्यवस्था करून उपचार सुरू केले. 
सायकंाळी साडेचारच्या सुमारास ते िुिीवर आले. िुिीवर आल्यानंतर जिू काही घडलेच नाही, अिा 
थाटात दादा सववांचिी बोलू लार्ले. त्यानंा भेटायला येिाऱ्यािंी ते हसतमुखाने बोलू लार्ले. सुिीलकुमार 
किदे यानंी सोलापुरातील पत्काराचं्या णवनंतीवरून दादाचंी भेट अणतदक्ता णवभार्ात घडवनू आिली. त्या 
वळेीही दादा हसतच म्हिाले, ‘आता बरा आहे, काळ आला होता; पि वळे आली नव्हती!’ 

 
सायकंाळनंतर दादाचंी प्रकृती झपाट्याने सुधारली. नंतर त्यानंीच मंुबईच्या बॉम्बे हॉस्स्पटलमध्ये 

पुढील उपचारासंाठी जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. हॉस्स्पटल आणि तेथील डॉक्टर रे्ल्या अनेक वषवांचपासून 
त्याचं्यावर उपचार करीत असल्याने दादानंा सोलापूरऐवजी तेथे उपचार घेिे सोईचे वाटले. त्यानुसार 
त्यानंा मंुबईला हलणवण्याचा णनिगय झाला. त्याच णदविी रात्ी १० वा. २० णम.च्या मद्रास-मंुबई उद्यान 
एक्स्पे्रसने प्रकािबापू, तीन तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वैद्यकीय कमगचाऱ्यासंह दादा मंुबईला रवाना झाले. मंुबईत 
आल्यानंतर त्याचं्यावर णनयणमत उपचार करिाऱ्या डॉक्टरनी तपासण्या केल्या. औषधोपचार केले. त्याचं्या 
प्रकृतीत सुधारिा झाली आहे, असेच सववांचना वाटले. त्यामुळे प्रकािबापूदेखील णदल्लीत सुरू असलेल्या 
लोकसभा अणधविेनासाठी रवाना झाले. २८ फेबु्रवारीला कें द्रीय अथगसंकल्प सादर झाला. त्या 
अथगसंकल्पाचे आकािवािीवरील वातापत्देखील दादानंी काळजीपूवगक ऐकले. त्यावर डॉक्टरानंी मेंदूवर 
ताि पडेल असे काही ऐकूही नका, असा णनवािीचा सल्लाही णदला.  

 
त्याचंी प्रकृती सुधारत आहे असेच वातावरि त्याचं्या कुटंुबीयातं आणि राज्यभरातील 

कायगकत्यवांचमध्ये णनमाि झाले होते आणि १ माचग १९८९ हा काळ णदन उजाडला! डॉक्टरानंी णदलेल्या 
सूचनानुंसार दादाचं्या औषधोपचाराची, खाण्या णपण्याची काळजी घेतली जात होती. दादाचें स्वीय 
सहायक यिवतं हा्पे यानंी सकाळी ११ वाजेपयंत दादाचंी सेवा-िुश्ूषा केली आणि ते काही कामाणनणमत्त 
बाहेर पडले. नेमक्या त्याच काळात सकाळी ११·३० च्या सुमारास हॉस्स्पटलमध्येच दादावंर काळाने झडप 
घातली. तेथे उपस्स्थत असलेल्या त्याचं्या स्नुषा िलैजा व दादाचें खासर्ी सणचव सतंकुमार चौधरी यानंा 
दादानंा वदेना होत असल्याचे लक्ात आले. त्यानंी णतथल्या डॉक्टरना तातडीने उपचार करायला 
साणंर्तले; पि तोपयंत दादाचंी प्रािज्योत मालवलेली होते. दादानंी डोळे णमटलेले होते. ते पाहताच 
‘दादा... दादा... दादा...’ अिी हाक सववांचनी णदली; परंतु प्रणतसाद णमळत नव्हता... दादानंी जर्ाचा 
कायमचा णनरोप घेतलेला होता. लढवयया स्वातंत्र्यसेनानी, हळव्या मनाचा णदलदार णमत्, ितेकऱ्याचंा 
कैवारी आणि मािसाचं्या मोहोळात स्वतःला णवसरून जािारा सच्चा लोकनेता सवाथाने िातं झाला होता. 
सवगजि ओक्साबोक्सी रडू लार्ले. आपे्तष्ट आणि अन्य मंडळी जमा झाली. दादाचं्या णनधनाचे वृत 
वाऱ्यासारखे राज्यभर पसरले. राज्यावर दुःखाचे सावट पसरले. सारं्ली णजल्ह्याला तर अश्ूंच्या धारा 
आवरिे कठीि झाले. दादाचें सुपुत् प्रकािबापू णदल्लीत लोकसभेच्या कामकाजात व्यस्त होते. दादाचं्या 
णनधनाची वाता काही णमणनटातंच पंतप्रधान राजीव र्ाधंी यानंा णमळाली. त्यानंीच प्रकािबापूनंा संसद 
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सभार्ृहातून बाहेर बोलावनू दादाचं्या णनधनाचा णनरोप णदला. बापू तातडीने मंुबईकडे णनघाले. दादाचें 
पार्णथव अंत्यदिगनासाठी णवधानभवनात ठेवण्यात आले. दुसऱ्या णदविी २ माचग रोजी ते हवाई दलाच्या 
हेणलकॉप्टरने सारं्लीत आिण्यात आले. त्यावळेी पार्णथवासमवते प्रकािबापू, त्याचं्या पत्नी िलैजा, 
मुख्यमंत्ी िरद पवार, णवष्ट्िअुण्िा पाटील आणि स्वीय सहायक यिवतं हा्पे होते.  

 
सारं्लीकरानंा आपल्या सुपतु्ाचे अखेरचे दिगन घेण्यासाठी पार्णथव ‘णवजय बंर्ला’ येथे आणि नंतर 

सकाळी १०·३० ते २ पयंत नर्रपाणलकेच्या स्टेणडयममध्ये ठेवण्यात आले. त्यानंतर दुपारी दोनच्या 
सुमारास दादाचंी अंत्ययात्ा णनघाली. भणूमर्त असताना विेातंर करून आणि स्वातंत्र्यानंतर खुलेआम ज्या 
िहराच्या कानाकोपऱ्याची पायपीट करून दादानंी णवकासाचा नवा मंत् राज्याला णदला, त्याच िहरातील 
रस्त्यावंरून त्याचंा अंणतम प्रवास सुरू झाला. दादावंर अलोट पे्रम करिारा िोकाकुल जनसार्र रस्त्यावंर 
लोटला होता. चौका-चौकातं पुष्ट्पहार अपगि करून त्यानंा आदराजंली वाहण्यात येत होती. आमराई, 
पटेल चौक, राजवाडा चौक, कापड पेठ, र्िपती मंणदर, पाजंरपोळ, जुने वॉटर वक्सग या मार्ानी लाखो 
लोकाचंा अखेरचा णनरोप घेत अंत्ययात्ा कृष्ट्िाकाठी माईघाटावर पोहोचली. तेथे िाणलनीताई पाटील 
आणि पणरवारातील सवग सदस्यानंी त्याचें अखेरचे दिगन घेतले. कृष्ट्िाकाठी वाढलेल्या आणि स्वातंत्र्यासाठी 
लढलेल्या लोकनेत्याला लाखोंच्या साक्ीने अखेरचा णनरोप देण्यात आला.  

 
पंतप्रधान राजीव र्ाधंी, णिवराज पाटील-चाकूरकर वसंत साठे, नजमा हेपतुल्ला, एन. के. पी. 

साळव,े रु्लाम नबी आझाद, णवठ्ठलराव र्ाडर्ीळ, िीला दीणक्त, मधू दंडवते आणि देिभरातील सवग 
के्त्ातंील मान्यवराचं्या उपस्स्थतीत दुपारी ४ वाजून ५ णमणनटानंी प्रकािबापू यानंी मंत्ाग्नी णदला. एकीकडे 
पेटलेली दादाचंी णचता होती, तर दुसरीकडे अश्ूंनी कचब-कचब होऊन दादाचं्या अखेरच्या दिगनाने व्याकुळ 
झालेली लाखो मने होती. दादा पंचत्वात णवलीन झाले.... नंतर राज्यातील सवग णजल्ह्यातं त्याचंा 
अस्स्थकलि नेण्यात आला. औदंुबर, नृकसहवाडी आणि पंढरपूर येथे अस्स्थणवसजगन करण्यात आले. 
आयुष्ट्याच्या िवेटच्या क्िापयंत मािूस आणि मािुसकी जतन करिारा एक धाडसी, णदलदार आणि 
णजर्रबाज लोकनेता काळाच्या पडद्याआड रे्ला...  

  



 
 अनुक्रमणिका 

जीवनपट 
• १३ नोव्हेंबर १९१७ कोल्हापुरातील मंर्ळवार पेठेत णदवाळीपाडव्याणदविीच्या पहाटे जन्म 

• 
ऑक्टोबर १९१८ वडील बंडूजी पाटील व आई रुस्क्मिीबाई याचें तापसरीच्या साथीत 

दोन तासाचं्या अंतराने णनधन 

• १९३७ ते १९३९ तासर्ाव तालुका काँगे्रस सणमतीचे णचटिीस 

• 
१९४० कार्लचे मामा दत्तात्य जर्दाळे-पाटील याचंी कन्या मालतीताई 

याचं्यािी णववाह 

• 
२४ माचग १९४१ तासर्ाव तालुक्यातील णबसूर येथे स्वातंत्र्यसंग्रामात वैयणक्तक 

सत्याग्रह व ६ मणहन्याचंी सक्तमजुरीची णिक्ा 

• ९ ऑर्स्ट १९४२ ‘चले जाव’ चळवळीत सहभार्, भणूमर्त राहून क्राणंतलढा 

• २२ जून १९४३ सारं्ली ससं्थानचा तुरंुर् फोडून पसार 

• १४ मे १९४६ सातारा णजल्हा काँगे्रस सणमतीच्या णचटिीसपदी णनवड 

• १९४८ ते १९५० सातारा णजल्हा होमर्ाडग कमाडंंट म्हिनू कायग 

• 
१९५० सारं्ली णजल्हा (दणक्ि सातारा) काँगे्रस सणमतीच्या सरणचटिीस पदी 

णनवड 

• १९५१ सारं्लीच्या बाजार सणमतीचे अध्यक् 

• १९५२ सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून २७ हजार मतानंीणवजयी 

• १९५७ सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यादंा णवजयी 

• १९५८ सारं्ली ितेकरी सहकारी साखर कारखाना उभारिीत मुख्य प्रवतगक 

• १९६२ सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून णतसऱ्यादंा णवजयी 

• १९६२ ते १९६४ महाराष्ट्र को-ऑपरेणटव्ह फर्णटलायझसग व केणमकल्स संस्थेचे अध्यक् 

• १९६५ राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक् 

• १९६६ महाराष्ट्र प्रदेि काँगे्रस सणमतीचे प्रारंभी उपाध्यक् व नंतर अध्यक् 

• १९६७ ‘पद्मभषूि’ पुरस्काराने र्ौरव 

• १९७० साखर णनयात मंडळाचे अध्यक् 

• १६ माचग १९७२ िकंरराव चव्हाि याचं्या मणंत्मंडळात पाटबधंारे मंत्ी 

• १३ माचग १९७३ राजकारि संन्यासाची घोषिा 

• माचग १९७७ काँगे्रस अडचिीत आल्याने राजकारिात पनु्हा सणक्रय 

• १७ एणप्रल १९७७ मुख्यमंणत्पदी णनवड 

• फेबु्रवारी १९७८ मुख्यमंणत्पदी णनवड 

• फेबु्रवारी १९८० सारं्ली लोकसभा मतदारसघंातून खासदार म्हिून णनवड 

• २ फेबु्रवारी १९८३ मुख्यमंणत्पदी णनवड 

• जून १९८३ सारं्ली णवधानसभा मतदारसंघातून आमदार िाणलनीताई पाटील 



 
 अनुक्रमणिका 

याचं्या राजीनाम्याने णरक्त झालेल्याजारे्वर पोटणनवडिुकीत णवजयी 

• 
१९८४ राहुरी कृषी णवद्यापीठाकडून ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी देऊन 

र्ौरव 

• माचग १९८५ मुख्यमंणत्पदी णनवड 

• जून १९८५ मुख्यमंणत्पदाचा राजीनामा 

• १४ नोव्हेंबर १९८५ राजस्थानच्या राज्यपालपदी णनयुक्ती 

• जुलै १९८७ राज्यपालपदाचा राजीनामा 

• १६ ऑक्टोबर १९८७ पुिे णवद्यापीठाकडून डी.णलट पदवी प्रदान 

• १२ नोव्हेंबर १९८७ कोल्हापूर महापाणलकेच्यावतीने मानपत् 

• १३ नोव्हेंबर १९८७ देिपातळीवरील ितेकरी सघंटना स्थापण्याची सारं्लीत घोषिा 

• १ माचग १९८९ सकाळी ११·३० वाजता बॉम्ब ेहॉस्स्पटलमध्ये मंुबईत णनधन.  
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सदंभग सूची 

• 

वसंतदादा पाटील; व्यक्ती आणि कायग  
लेखक : णवजयकसह इनामदार 
प्रकािक: सणवता प्रकािन, कळंबी, ता. णमरज, णज. सारं्ली.  
१९७० 

• 

मंतरलेले णदवस 
लेखक: र्. णद. माडरू्ळकर 
प्रकािक: साधना प्रकािन, पुिे. १९८१ 

• 

महाराष्ट्राचा महापुरुष: वसंतदादा 
लेखक: भा. णव. धमाणधकारी 
प्रकािक: णवश्वकमा प्रकािन, सातारा. १९८५ 

• 

वसंत र्ौरव-र्ौरव गं्रथ 
प्रकािक: प्रा. रामकृष्ट्ि मोरे, अध्यक्, र्ौरव गं्रथ सणमती, पुिे.  
१९८६ 

• 

राजयोर् (वसतंदादा पाटील याचें आत्मचणरत्) 
िब्दाकंन: प्रा. मोहन पाटील 
प्रकािक: अक्र प्रकािन, सारं्ली. १९९० 

• 

मा. पद्मभषूि डॉ. वसंतरावदादा पाटील अमृतमहोत्सवीजयंती समारोह सहकार 
णविषेाकं-स्मरणिका 
प्रकािक: स्मरणिका सणमती, सारं्ली. १९९२ 

• 

मुख्यमंणत्पदाच्या संदभात वसंतदादा पाटील याचं्या राजकीयनेतृत्वाचा अभ्यास 
लेखक: प्रा. डॉ. णदनकर णवष्ट्िू पाटील (णिवाजी णवद्यापीठ, कोल्हापूर यानंा सादर केलेला 
िोधप्रबंध) २००३ 

• 

पुरोर्ामी जीवनसफर (आत्मचणरत्) 
लेखक: भाई र्िपतराव कोळी 
प्रकािक: मधुकर रावकर२००८ 

• 

संघषग (आत्मचणरत् डायरी) 
लेणखका: डॉ. िाणलनीताई वसंतराव पाटील 
प्रकािक: णवश्वणमत् प्रकािन,बोरी, ता. इंदापूर, णज. पुिे. २०१० 

• 

र्जा महाराष्ट्र आपलुा...  
लेखक: प्रा. डॉ. जे. के. पवार 
प्रकािक: राज प्रकािन, कोल्हापूर२०११ 

• 
राज्यातील णवणवध णनयतकाणलकातं व दैणनकातं प्रकाणित झालेल्या वसतंदादा पाटील 
याचं्यासंदभातील बातम्या व णविषे लेख.  
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राजा माने (राजेंद्र ज्ञानोबा माने)  
 

□ जन्मर्ाव – बािी, णज. सोलापूर.  

□ णिक्ि– बी. ए. (तत्त्वज्ञान), एम. बी. ए. (माकेकटर् अँड पसोनेल) 

□ पत्काणरता कारकीदग – पत्महषी म. य. तथा बाबा दळवी व राजेंद्र दडा याचं्या नेतृत्वाखालील 

 ‘लोकमत पत्कार प्रणिक्ि’ योजनेतून १९८५ मध्ये औरंर्ाबाद येथून पत्काणरतेस प्रारंभ. 

 ‘लोकमत’ समूहात णजल्हा प्रणतणनधी (परभिी), 

 िाखा व्यवस्थापक व वृत्तसमन्वयक (अहमदनर्र), 

 वृत्तसंपादक (सारं्ली), आदी पदावंर काम.  

 कायगकारी संपादक: पुढारी (पुिे, नर्र) 

 कायगकारी संपादक: पुण्यनर्री (कोल्हापूर, सोलापूर) 

 संपादक: दै. ‘एकमत’ (लातूर) 

 संपादक: सुराज्य (सोलापूर), आदी दैणनकातं काम.  

 सध्या ‘लोकमत’ च्या कोल्हापूर णवभार् व कोकि आवृत्तीचे संपादक.  

□ ग्रामीि अथगकारि, राजकारि, लातूर-उस्मानाबाद णजल्ह्यातंील 

 भकंूपग्रस्ताचं्या प्रश्नावंर लेखन.  

□ दणक्ि महाराष्ट्रातील महापूरग्रस्त व प्रकल्पग्रस्ताचं्या प्रश्नावंर लेखन.  

□ उल्लखेनीय–महाराष्ट्र िासनाचे णवणवध णवकासवाता पुरस्कार 

• बाळिास्त्री जाभेंकर पुरस्कार •पत्पंडीत पा.ं वा. र्ाडर्ीळ पुरस्कार 

• बाबा दळवी िोध पत्काणरता पुरस्कार •काकासाहेब खाणडलकर पुरस्कार 

• प्रबोधनकार ठाकरे पुरस्कार • पद्मश्ी णवठ्ठलराव णवखे-पाटील पुरस्कार 

• नानासाहेब परुळेकर पुरस्कार •मिीभाई देसाई पुरस्कार • दा. प. आपटे पुरस्कार 

• बािी नर्रपाणलकेच्यावतीने ‘बािी भषूि’ पुरस्कार देऊन नार्री सत्कार तसेच राज्यातील णवणवध 

 संस्थाचें १७ पुरस्कार. • उपाध्यक्, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्कार संघ.  

□ णवणवध णवषयावंरील पाच पसु्तके प्रकाणित. मुलीलाच ‘वंिाचा णदवा’ मानिाऱ्या कुटंुबाचंी 

 मनोर्तेमाडंिाऱ्या ‘लेक माझी लाडकी’ या पसु्तकाचे लेखन-संपादन.  

□ राष्ट्रपती प्रणतभाताई पाटील याचं्यासमवते णब्रटन व सायप्रस या देिाचं्या दौऱ्यात सहभार्ी.  


