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कम#वीर भाऊराव पाट-ल यां1या नावाचा हा रा56-य परु8कार मा. शरद पवार साहेब यां1या 
शभुह8त ेमला @दान कAन आपण सवाDनी मला गौरवांिHवत केले या बIदल मी आपले सवाDचे 
मन:पवू#क आभार मानतो. रयत MशNण सं8था, Qतचे सव# पदाQघकार- व Qनवड सMमती यांनी 
माझी Qनवड करायचे ठरवले या Vयां1या माWयाबIदल1या XवYवासास सदैव पा[ रहा\याचा 
माझा @यVन राह-ल. आपण ]दले^या या परु8काराचा मी अVयंत न`पणे 8वीकार करतो.	

आज कम#वीरांची ५८वी प\ुयQतथी. या ]दनी येथे येऊन Vयां1या प\ुय8मतृीस Xवन` अMभवादन 
कर\याची संधी मला Mमळाल- हे मी माझ ेमोठे भाgय समजतो.	

कम#वारांनी समाजाला व पया#याने देशाला पढेु ने\यात MशNणाचे महVव समुारे शंभर वषा#पवूjच 
ओळखले व सव# 8तरांपयDत, Xवशषेत: सवा#त खाल1या 8तरापयDत MशNण पोचXव\याचे 
महVवपणू# काय# आप^या जीवनाचे Mमशन mहणनू अnंगकारले. आज रयत MशNण सं8था 
अMशयातील सवा#त मोठo एक MशNण सं8था mहणनू अqेसर आहे. मा. rी. शरद पवार साहेब 
व 8व. रावसाहेब Mशदें यां1या @ेरणेने गे^या काह- वषा#त रयतशी माझा बराच जवळचा संपक#  
आला. रयत1या काया#चा आवाका पाहून @Vयेक वेळी रयत बIदल चा माझा आदर 
िsदगुtणतच होत आलेला आहे.	

कम#वीरांनी तळागाळा पयDत MशNण पोचXव\या1या काया#ची महूुत#मेढ समुारे शंभर वषा# पवूjच 
केल- असल- तर- सव#[ चांगले MशNण उपलvध कAन दे\या बाबत अजनूह- आप^याला बराच 
प^ला गाठायचा आहे. आज1या wान यगुात MशNणाचे महVव पवूj कधी नsहत ेइतके वाढले 
आहे. आप^या आज1या तyण पीढ-ला नवीन संदभा#त सNम करायचे झा^यास Vयांची 
wाना1या नवीन ]दशा व Aंदावले^या कNा यांची सखोल ओळख व Vया आधारे इतरां1या 
आधी नवीन तं[wान QनMम#तीची Nमता MशNणा1या माzयमातनू Qनमा#ण करणे आवYयक 
आहे. आज1या ती{ जागQतक 8पध|त तर त ेअQनवाय#च आहे. भारता सार}या Xवशाल देशांत, 
जेथे दोन तQृतयांश लोकसं}या qामीण भागांत वसत ेव qामीण व शहर- भागातील दर- अजनू 
पण बर-च yंद आहे, हे आsहान आप^या समोर आ वासनू उभे ठाकले आहे. नवीन तं[wान 
पढेु ये\याचा वेग ]दवसे ]दवस वाढतोच आहे हे लNांत घेत^यास इतर पढुारले^या देशां1या 
तलुनेत आपण आप^या नवीन पीढ-1या शNैtणक तयार-त पढेु जात आहोत क~ मागे पडत 
आहोत याचा आपण गांभीया#ने Xवचार करावयास हवा. आताच डा अQनल पाट-ल यांनी एकूण 
MशNण प�रि8थतीतचा आढावा आप^या समोर मांडला. Vया अनषंुगाने गंभीर Xवचार 
आवYयकच आहे.	



wान रचनावाद- MशNण, नवीन तं[wानाचा MशNणासाठo वापर, MशNण व कौश^य Xवकास, 
MशNण व सामािजक Xवकास अYया गो5ट-ंची सांगड शालेय MशNणा1या तसेच MशNण, 
संशोधन, तं[wान Xवकास व उIयोजकता यांची सांगड XवIयाXपठoय MशNणा1या संदभा#त 
आपण घाल ूशकलो तर बरेच काह- साzय हो\या सारखे आहे. ब�याच ]ठकाणी असे घडत 
आहे ह- 8वागताह# बाब आहे.	

कम#वीरांनी शंभर वषाDपवूj �या दरूदशj पणे एका XवMश5ट zयेयाने ठोस पावले उचलल-, तशीच 
ठोस पावले आज1या नवीन संदभा#त उचलणे अVयंत आवYयक बनले आहे असे मला वाटत.े 
आप^या यवुाश�तीचा ओघ सकाराVमकपणे देशा1या @गती1या ]दशनेे वळXव\या1या �5ुट-ने 
तर त ेअप�रहाय#च आहे.	

रयत प�रवाराचे हजारो सद8य आज MशNण Nे[ात  आपआपले योगदान देत आहेत. Vया 
सवाDना मी अMभवादन करतो. आज आपण माझा एवढा मोठा सHमान केला Vया बIदल परत 
एकदा आभार sय�त कAन मी येथेच थांबतो.	

धHयवाद. 


