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शांगऱी, दद. 16, : माजी उऩमुख्यमंत्री स्ळगीय आर. आर. ऩाटीऱ षे ऩररश षोते. कोणत्याषी खात्याचे मंत्री 
अशू दे, त्यांनी शंधीचे शोने केऱे. ते स्ळतःशाठी नव्षे तर शामान्य माणशाशाठी जगायचे. आर. आर. ऩाटीऱ 
षे एक अद्भुत रशायन षोते. राजकीय सेत्रात रृदयातून काम करणाऱ्या दमुमाल नेत्यांऩैकी ते एक षोते. 
त्यामुलेच त्यांचे स्मारक ऩसीय मभतंींेाषेर जाळून, शामान्य माणूश कें द्रबेदं ूठेळून काम करण्याची पे्ररणा देत 
राषीऱ. या स्मारकाशाठी ननधीची कमतरता ऩडू देणार नाषी, अऴी ग्ळाषी वळत्त आणण ननयोजन, ळने मंत्री 
शुधीर मुनगंटीळार यांनी आज येथे ददऱी. 

शन 2016-17 च्या अथाशंकल्ऩीय अधधळेऴनात अथामंत्री शुधीर मुनगटंीळार यांनी माजी उऩमुख्यमंत्री ददळंगत 

आर. आर. ऩाटीऱ यांच्या स्मरणाथा स्मारक ेांधण्याची घोवणा केऱी षोती. त्यानुशार मषात्मा गांधी 
ळशनतगषृाजळल षोत अशऱेल्या या स्मारकाच्या भूममऩूजन कायाक्रमात ते ेोऱत षोते. गषृराज्यमंत्री दीऩक 
केशरकर, कृवी राज्यमंत्री शदाभाऊ खोत, कृष्णा खोरे वळकाश मषामंडलाचे उऩार्धयस तथा खाशदार शंजय 

ऩाटीऱ, जजल्षा ऩररवदेचे अर्धयस शंग्राममशषं देऴमुख, आमदार शुमन ऩाटीऱ, आमदार मऴळाजीराळ नाईक, 

आमदार अननऱ ेाेर, आमदार वळऱाशराळ जगताऩ, माजी उऩमुख्यमंत्री आमदार अजजत ऩळार, आमदार 
जयंतराळ ऩाटीऱ, आमदार मोषनराळ कदम, आमदार शरेुऴ खाड,े जजल्षाधधकारी वळ. ना. कालम, 

मषावळतरणच्या शंचामऱका नीता केलकर, जजल्षा ऩररवद मुख्य कायाकारी अधधकारी अमभजजत राऊत, 

शाळाजननक ेांधकाम वळभागाचे अधीसक अमभयंता एश. एश. माने आदी मान्यळर व्याशऩीठाळर उऩजस्थत 
षोते. 

1995 शाऱी आऩण प्रथम वळधीमंडल कारककदीश प्रारंभ केऱा, त्याळेली कारककदीच्या प्रारंभी ददळंगत आर. 
आर. ऩाटीऱ यांनी त्यांच्या भावणातून अप्रत्यसरीत्या आऩल्या मागादऴाकाची भूममका ेजाळऱी अशे नमूद 
करून वळत्त आणण ननयोजन, ळने मंत्री शुधीर मुनगंटीळार म्षणाऱे, आर आर. ऩाटीऱ यांनी गडधचरोऱी 
जजल््याचे ऩाऱकत्ळ घेतल्यामुले त्या भागातीऱ वळकाशाऱा चाऱना ममलाऱी. शामान्य माणूश कें द्रबेदं ूठेळून, 

त्यांनी ऱोकऴाषी म्षणजे राजकीय ऩद्धती नव्षे तर जीळन जगण्याची, जीळन जगण्याशाठी मदत करण्याची 
ऩद्धती आषे, अऴी व्याख्या केऱी.  

वळत्त मंत्री शुधीर मुनगंटीळार म्षणाऱे, आर. आर. ऩाटीऱ यांचे स्मारक षे केळल दगड, वळटांची इमारत न 
षोता, षे स्मारक कमऱयुगात जन्म घेतऱेल्या एका दमुमाल प्रजातीच्या राजकीय नेत्याच्या कतृात्त्ळाचे प्रतीक 
आषे. एखादी व्यक्ती राजकारणात येईऱ, तेव्षा त्याच्याशाठी आदऴााचा ळस्तुऩाठ या स्मारकाच्या 



मार्धयमातून ममलेऱ. कामाचा कें द्रबेदं ूकोण अशेऱ, कुणाशाठी राजकारण करायचे षे शमजून घ्यायची ऴक्ती 
त्याऱा या स्मारकातून ममलेऱ. प्रनतकूऱ ऩररजस्थतीतषी कतृात्त्ळ मशद्ध करण्याशाठी पे्ररणा षे स्मारक 
अनेकांना देईऱ. या स्मारकाशाठी ननधी कमी ऩडणार नाषी. तर ननधी ळेलेळर उऩऱब्ध षोईऱ आणण वळदषत 

ळेलेत स्मारकाचे कामषी ऩणूा षोईऱ, अशा वळश्ळाश त्यांनी याळेली व्यक्त केऱा.  

वळत्त मंत्री शुधीर मुनगंटीळार म्षणाऱे, आज आर. आर. ऩाटीऱ षयात अशते तर त्यांची एकशष्ठी याऩेसा 20 

ऩट मोठ्या मदैानाळर शाजरी झाऱी अशती. आर. आर. ऩाटीऱ यांच ेभावण ओठातून, मेंदतूून नव्षे तर 
रृदयातून व्षायचे आणण श्रोतेषी ते मनाऩाशून ऐकायचे. एक ऱक्ष्य ठेळून, एक ेांधधऱकी ठेळून त्यांचे भावण 
अशायचे, अशे ते म्षणाऱे. 

आर. आर. ऩाटीऱ यांच्या स्मतृीऱा अमभळादन करून, आर. आर. ऩाटीऱ स्मारकाशाठी ननधी उऩऱब्ध करून 

देण्याेरोेरच क्रांतीमशषं नाना ऩाटीऱ कृवव मषावळद्याऱय, ऩांडु मास्तर स्मारक आणण दषदंकेशरी मारूती 
माने स्मारक याशाठीषी ननधी उऩऱब्ध करून ददऱा जाईऱ, अऴी ग्ळाषी त्यांनी याळेली ददऱी.  

धचत्रकुट ेंगऱा शोडल्यानंतर आऩल्या मुऱीने ेंगल्याळर जाण्याचा केऱेऱा षट्ट आर. आर. ऩाटीऱ यांनी 
ऩूणा केऱा. तशेच, भारननयमनाच्या कालात स्ळतःच्या कायााऱयातीऱ ळातानुकुऱन यंत्र (ए. शी.) ेंद ठेळऱे. 
आऩल्या मैत्रीखातर गडधचरोऱी जजल््याचे ऩाऱकत्ळ घेतऱे, डान्शेारेंदी याशष अन्य आठळणींतून याळेली 
त्यांनी आर. आर. ऩाटीऱ यांच्याऴी अशऱेल्या ऩसाऩमऱकडच्या व्यजक्तगत मैत्रीच्या स्मतृींना उजाला ददऱा.  

गषृराज्यमंत्री दीऩक केशरकर म्षणाऱे, आर. आर. ऩाटीऱ यांच्याळर शामान्य जनतेचे पे्रम षोते. गडधचरोऱीचे 
ऩाऱकत्ळ स्ळीकारताना त्यांनी दगुाम भागात ळाषतुकीची शोय केऱी. त्यांच्यामुले गडधचरोऱीतीऱ तरुण 
नसऱी चलळलीत जाण्याऩाशून ऩराळतृ्त झाऱे. तेथीऱ जनतेशाठी त्यांनी मषाराष्र दऴानाचीषी शोय केऱी. 
त्याच ेरोेर त्यांनी जजल्षा ऩररवदेऱा जास्तीत जास्त अधधकार देत खऱ्या अथााने शसम केऱे.  

खाशदार शंजय ऩाटीऱ म्षणाऱे, आर. आर. ऩाटीऱ यांच्याळर ज्या जेाेदाऱ्या शोऩळल्या, त्या त्यांनी 
प्रामाणणकऩणे ऩार ऩाडल्या. स्ळकतृात्ळाने त्यांनी राजकीय सेत्रात मोठी झऩे घेतऱी. कें द्र आणण राज्य 
ऴाशनाने दषु्काली भागातीऱ उऩशा मशचंन योजनांना भरीळ ननधी उऩऱब्ध करून ददऱा आषे. दषु्काली 
भागाशाठी जीळनदायी ठरणाऱ्या या योजनांचे ऩूणात्ळ षीच त्यांना खरी श्रद्धांजऱी ठरेऱ.  
आमदार शुमन ऩाटीऱ म्षणाल्या, ऱोकनेता म्षणून आर आर ऩाटीऱ यांनी स्ळतःचे स्थान ननमााण केऱे. 
गडधचरोऱी शारख्या नसऱळादी जजल््याचे ऩाऱकत्ळ स्ळीकारऱे. तेथीऱ दगुाम भागाऩयतं वळकाशात्मक काम 
ऩोषोचळऱे. स्ळच्छता, तंटामुक्त अमभयानातून ऱोकांचे मन स्ळच्छ करण्याचे काम केऱे. या स्मारकाशाठी 
मुख्यमंत्री, अथामंत्री आणण ऴाशनाने ननधी ददऱा, याेद्दऱ ऋण ननदेऴ व्यक्त करून षे स्मारक पे्ररणादायी 
ठरेऱ, अऴी आऴा व्यक्त केऱी 

माजी उऩमुख्यमंत्री तथा आमदार अजजत ऩळार म्षणाऱे, आर. आर. ऩाटीऱ यांचे व्यजक्तमत्ळ जनतेच्या 
मनात आदराचे स्थान अशऱेऱे षोते. स्ळच्छ चाररत्र्याचा षा नेता जनतेऱा आऩल्या घरातीऱच ळाटत अशे. 



त्यांची जन्म, कमा आणण ममाभूमी अशऱेल्या या शांगऱी जजल््यात षोणारे षे स्मारक ऴषर आणण 
जजल््याच्या ळैभळात भर घाऱणारे आषे. या स्मारकातून त्यांचा इनतषाश आणण आठळणींना उजाला ममलेऱ. 
आर. आर. ऩाटीऱ यांची ेाधंधऱकी शळाशामान्य आणण ेषुजनांऴी षोती. म्षणूनच त्यांचे ननणाय 
शामान्यांच्या दषताचे षोते. 

ददळंगत आर. आर. ऩाटीऱ यांच्या अनेक आठळणी जागळत आमदार अननऱ ेाेर म्षणाऱे, आर. आर. 
ऩाटीऱ षे शामान्य माणशाचा कलळला अशऱेऱे नेते षोते. दषु्काली भागाऱा न्याय देण्याची त्यांची भूममका 
कायम ठेळऱी. त्यांची कामधगरी अष्टऩैऱू षोती. या स्मारकाशाठी ननधी ददल्याेद्दऱ ऴाशनाचे ऋण ननदेऴ 
व्यक्त केऱे. 

आमदार जयंत ऩाटीऱ म्षणाऱे, प्रनतकूऱ ऩररजस्थतीत आर आर ऩाटीऱ यांनी मऴसण घेतऱे. त्यानंतर 
आऩल्या कष्टातून त्यानंी जजल्षा ऩररवद शदस्य ऩदाळर अशताना त्यांनी आऩऱी प्रनतमा उजल केऱी. 
ताशगाळ मतदार शंघाळर स्ळतःच्या कतृात्ळाने प्रभाळ ननमााण केऱा. त्यामुले ताशगाळ ताऱुक्यातीऱ जनतेने 
त्यांना खूऩ पे्रम ददऱे. शते्तत अशताना आणण वळरोधी ऩसात अशतानाषी त्यांनी ळक्ततृ्ळ आणण ऴब्द प्रनतभेने 
वळधानशभेत स्ळतःचे स्थान ननमााण केऱे. मंत्री अशताना त्यांनी घेतऱेऱा प्रत्येक ननणाय शमाज मनाळर 
प्रभाळ ननमााण केऱा. तलागालात काय शुधारणा कराव्या ऱागतीऱ, षे त्यांना माषीत षोते. त्यांच्या वळचाराने 
काम करण्याची मानमशकता ठेळऱी तर षीच त्यांना खरी श्रद्धांजऱी ठरेऱ. 
षे स्मारक जजल््याऱा भूवण ठरेऱ, अशे शांगून आमदार मऴळाजीराळ नाईक म्षणाऱे, आऩण जजल्षा ऩररवद 
अर्धयस अशताना आणण ददळंगत आर. आर. ऩाटीऱ जजल्षा ऩररवद शदस्य अशताना त्यांनी शामान्य जनतेचे 
प्रश्न मांडऱे. त्यांच्या या कतृात्त्ळाची ऩोषोच त्यांना राज्यस्तराळर काम करण्याची शंधीतून ममलाऱी. नतथेषी 
चमकदार कामधगरी करत त्यांनी वळधीमंडलाचे, राज्याचे ऱस ळेधून घेतऱे. या स्मारकाच्या मार्धयमातून 
ददळंगत आर. आर. ऩाटीऱ यांच्या स्मतृी जऩल्या जातीऱ, अशे शांधगतऱे.  
आमदार वळऱाशराळ जगताऩ यांनी ददळंगत आर. आर. ऩाटीऱ यांना अमभळादन करून, त्यांच्या कायााचा 
आदऴा घ्याळा, अशे आळाषन केऱे. याळेली शळाच नेत्यांनी ऩसीय ऩातली ऩमऱकड ेजाळून ददळंगत आर. आर. 
ऩाटीऱ यांच्या स्मारकाशाठी ननधी उऩऱब्ध करून ददल्याेद्दऱ राज्य ऴाशनाचे आभार व्यक्त केऱे. 

प्रास्तावळकात जजल्षाधधकारी वळ. ना. कालम यांनी आज आऩण शळा एका ऐनतषामशक सणाचे शासीदार 
अशल्याचे शांगत स्मारकाची प्रऴाशकीय मादषती शांधगतऱी. आभार प्रभारी ननळाशी उऩजजल्षाधधकारी अमतृ 
नाटेकर यांनी मानऱे. ळैभळ माने या वळद्याथााने मनोगत व्यक्त केऱे. शूत्रशंचाऱन वळजय कडणे यांनी केऱे. 
याळेली वळवळध ऩदाधधकारी, अधधकारी, ददळंगत आर. आर. ऩाटीऱ यांच्याळर पे्रम करणारे नागररक, मदषल्या 
मोठ्या शंख्येने उऩजस्थत षोते. 
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