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रयत िश ण सं थेची वाटचाल आिण गती
डॉ. अभय पाटील
इितहास िवभाग
स.गा.म.कॉलेज, कराड
प भू षण डॉ. कमवीर भाऊराव पाटील यां नी िवसा या शतका या ारंभी
महारा ा या समाजजीवनात िवशेषतः ामीण भागात असणा या अ ानाचा
अं धकार दू र कर यासाठी सन १९१९ म ये मौजे काले या िठकाणी रयत िश ण
सं थेची थापना के ली. या काळाची गरज ओळखू न सं थे या मा यमातू न५७८
हॉलं टरी शाळा ड गरद यात सु के या. कमवीरां नी सव जाती धमा या मु लां साठी
एकाच वसितगृ हाची थापना क न ख या अथाने समतािध ीत समाज यव थेचा
पाया घातला. आिण समाजासमोर एक नवा आदश िनमाण के ला.
महा मा फु ले, राजष शाह महाराज यां यापासू न शै िणक कायाची ेरणा
घेऊन ामीण भागात िनमाण के लेले शै िणक कायाचे जाळे आज एखा ा
दीप तं भा माणे समाजाला मागदशक ठरत आहे. कमवीरां या कायाचे वैिश ् य
हणजे के वळ आिथक प रि थती नाही हणू न गोरगरीब समाजातील एकही
ावं त िव ाथ िश णापासू नवं िचत राहणार नाही आिण कोण याही िव ा याला
िश ण िमळाले हणू न माची लाज वाटू नये यासाठी िश णाला माची जोड
िदली. आिण 'कमवा व िशका' ही योजना कायाि वत के ली. आज कमवीरां ची
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'कमवा व िशका' योजना जागितक पातळीवर सवमा य झाली आहे. यातू न
प भू षण डॉ.कमवीर भाऊराव पाटील यां चा दू र ेपणा िदसू न येत.ो यां याच
वैचा रक बैठक वर रयत िश ण सं था गेली १०० वष अिवरतपणे समाजा या
उ नतीसाठी काय करीत आहे.
महारा ातील १५ आिण कनाटक रा यातील १ अशा १६ िज ात आज
सं थेचा कायिव तार आहे. आज या जागितक करणा या कालखं डात कमवीरां ची
वैचा रक बैठक अबािधत ठे वू न सं थेने आप या शै िणक धोरणात सात याने
सकारा मक बदल के ले आहेत. सं थेचे अ य आदरणीय खासदार शरदरावजी
पवारसाहेब यां या दू र ीतू निव ा याना स म बनिव यासाठी अ यं त मह वाचे
उप म सु के ले आहेत. सं गणक िश ण, पधा परी ा मागदशन, जैव तं ान,
रयत ऑिलि पयाड, गु कु ल क प, कृ षी तं ान[ रयत िव ान प रषद यां सार या
अनेक कार या उप मातू न उ च दजाचे मनु यबळ िनमाण कर याचा सात याने
य न के ला जात आहे.
िश णा या िव तारीकरणाबरोबरसं थेने कामावीरां चे शै िणक िवचार
अबािधत ठे वू न गु णव ेला सात याने ाधा य िदलेले आहे. गेली १०० वष
महारा ासह कनाटक रा यातील काही िज ात शै िणक िव ताराचे काय
अिवरतपणे सं था करीत आहे. या शै िणक योगातील मह वपू ण उप मां चा
सं ि
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सामािजक काय :
 महा मा फु ले यां नी थापन
के ले या स यशोधक समाज
चळवळीत स य सहभाग व
भावी नेतृ व.
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 अ पृ यता िनवारण मोिहमेत
हयातभर आघाडीचे कायकत
 रा िपता महा मा गां धीजीनी
थापन के ले या ह रजन सेवक
सं घ या सं थेत स य
असहाभाग
 सामािजक ऐ य, याय बं धु भाव
व ------- यासाठी वाहन
घेतले या ी.गाडगे महाराज
िमशन मुं बई या सं थेत सहभाग
 समाजसु धारक महष िव ल
िशं दे यां नी थापन के ले या '------- िमशन' चे िव त
 मुं बई रा य बॅकवड वे फे अर
बोडाचे सद य
 सर दोराबजी टाटा ट रल
वे फे अर बोडा या सहकायाने
देवापू र,ता. माण, िज. सातारा
प रसरातील ९ गावां ची
सवागीण िवकास योजना
कायाि वत
 ह रजनां साठी थापन के ले या
सं त चोखामेळा धमशाळा
पं ढरपु रचे िव त
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 शिशकला
सॅिनटोरीयम
(टी.बी.हॉि पटल) जयिसं गपू र,
िज. को हापू र या सं थेचे
िव त
 पु णे येथील सामािजक समता व
याय प रषदेत स य सहभाग
 साताराडी ी ट
डे हलपमटबोडाचे सद य
 रल डे हलपमटबोड सातारा
व ोिवि शयल बोड मुं बई यां चे
सद य
 ह रजन सेवेसाठी थापना
के ले या िज हा बोडाचे सद य
 िविवध उ ोग धं ातील
कामगारां या िहताची जपणू क
यासाठी सं घटना बां धणी,
कामगारां या
मु लामु ल ची
िश णाची यव था यासाठी
जाणीवपू वक सात याने य न

शै िणक काय:
१९०९
दु धगाव िज. सां गली
येथील िश ण
सारक
मं डळा या कायात सहभाग होता.
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१९१९
काले, ता.कराड, िज.
सातारा या िठकाणी खेड्यातील
मु लां या िश णासाठी
रयत
िश ण सं थेची थापना के ली.
पु ढे सं थेचे कायालय सातारा येथे
हलिवले.
१९२१
नेल, ता. वाळवायेथे
वसितगृ हाची
थापना के ली व
मु ीफं ड योजना सु के ली.
१९२४
सव जाती धमा या
िव या यासाठी सातारा येथे एक
िम वसितगृ ह
थापन के ले व
१९२७ साली
रा िपता
म.
गां धी यां या शु भह ते थोर
समाजसु धारक राजष शाह महाराज
यां चे नाव सदर वसितगृ हास िदले.
व वसितगृ हास म. गां धीजीनी
( यां नी थापन के ले या) ह रजन
सेवक
फं डातू न वािषक ५००
. मदत चालू के ली.
१९३२
पु णे येथे उ च िश ण
घेणा या िव या यासाठी यु िनयन
बोिडग
हाउसची थापना के ली.
(सव जाितधम समावेशक वसितगृ ह)
१९३५
रयत िश ण सं था ही
काय ा माणे रिज टर के ली व
ाथिमक िश कां साठी ेिनं ग कॉलेज
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सु के ले. (महा मा फु ले अ यापक
िव ालय सातारा)
१९३६
सं थेचे दु सरे अ य
मा.रा. ब. काळे यां या नावाने
सातारा येथे पिहली
मराठी
शाळा सु के ली.
१९३८
सं थेतफ
पिहली
हॉलं टरी ाथिमक शाळा ड गराळ
भागातील यवते र या खेडेगावी सु
के ली. अशा कारे ५८७ ाथिमक
शाळा ड गराळ व दु काळी
खेडेगावात सु के या.
१९४०
सव तरावरील गोरगरीब
िव ा याक रता महाराजा सयाजीराव
गायकवाड यां या नावाने मोफत व
वसितगृ ह यु मा यिमक शाळा सु
के ली. यापु ढे कमवीरां नी यां या
हयातीत ामीण भागात
१०१
मा यिमक शाळा सु के या.
१९४२
मु लां साठी
िम
वसितगृ ह सु के ले व ाथिमक ी
िशि कां साठी सातारा
येथे
िजजामाताअ यािपका िव ालय
या नावाने ेिनं ग कॉलेज सु
के ले.
१९४७ छ पती िशवाजी महाराज
यां या नावाने उ च
िश ण
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देणारे मुं बई रा या या
ामीण
भागातील पिहले महािव ालय,
सातारा येथे सु के ले. ते सु वातीस
काही वष मोफत व वसितगृ हयु
हणू न चालिवले नं तर बाहेरचे
िव ाथ घे यास सु वात के ली.
१९५४
कराड या तालु या या
िठकाणी स ु गाडगे महाराज
महािव ालय
हे
ामीण
भागातील महािव ालय
सु
के ले.
१९५५
मौलाना आझाद यां या
नावे पिहले िश क
िश ण
महािव ालय
सातारा येथे सु
के ले.

अनु षं िगक शै िणक काय :
 ाथिमक
िश कां चे
सेवािवषयक
सोडिव या या कामी य
सहभाग व रा य ाथिमक
िश क सं घटनेला बहमोल
मागदशन
 पु णे िव ापीठ कोटावर शासन
िनयु सद य
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 महा मा गां धी िव ामं िदर,
मालेगाव िज. नािशक या
सं थेचे स लागार
 ल े ए यु केशन सोसायटी,
सां गली या सं थेचे सद य.
 मुं बई
रा या या
िद.
ो हीि शयलबोड
फॉरए यु केशन सद य
 रयतिश ण सं थेतील िविवध
शै िणक
योगा ारे
वावलं बी
िश ण,
म.महा य, कामवा व
िशका योजना, वावलं बन,
वािभमान, वा याय व
समता ही चतु ःसू ी इ याद चा
देशातील
िश ण े ापु ढे
आदश

सहकार े ातील काय :
 कोरे गाव िज. सातारा येथे
गरीब शेतक यां साठी सहकारी
शेती योजना १९१४ म ये
कायाि वत.
 १९४० साली रयत िश ण
सं थेतील सेवकां साठी को-
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ऑपरे ि◌ट ह सोसायटीची
थापना (आज सोसायटीचे
बँकेत पां तर होऊन बँके या
महारा ात
मु य
कायालयासह २१ शाखा
आहेत.)
 १९४२ साली सं थेतील
शाखां साठी / सेवकां साठी को
- ऑपरे ि◌ट ह टोअस सु
के ले.
 गरीबव
होतक
िव ा यासाठी
आिथक
सहा य व िबन याजी कज
उपल ध क न दे यासाठी
सौ. ल मीबाई पाटीलफं डाची
योजना (ितचे ल मीबाई
भाऊराव
पाटील
िश णो ेजक
पतपेढीत
पां तर झाले आहे.)
 देवपू र गावात को - ऑप.
फािमग सोसायट् या थापन
क न अ पभू धारकां चे शेती
िवकास
क पा या
मा यमातू न
जीवनमान
उं चावले.
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सं थेस िमळालेले पु र कार:
रयत िश ण सं थेने सामािजक
जाणीव ठे वू न दिलत व दु बल घटक,
अनु सू िचत जाती, अनु सू िचत जमाती,
िवमु जाती,व भट या जमाती
इ यादी वगाचा के लेला िवकास,
शै िणक व सामािजक े ात के लेले
अतु लनीय काय याची न द घेऊन
िविवध समाजसेवी सं था, िव ापीठे ,
रा य व क शासन यां नी सं थेस
खालील पु र कारां नी स मािनत के ले
आहे.
१) भारतर नडॉ.बाबासाहेब
आं बेडकर रा ीय
पु र कार
(क शासन) १९९४
२) डॉ.बाबासाहेब
आं बेडकर
दिलत-िम पु र कार
(महारा शासन) १९९३- ९४
३) राजष शाह पु र कार (राजष
छ. शाह मेमो रयल
ट,
को हापू र) १९९९
४) आदश िश ण सं था पु र कार
(महारा शासन) २०००-०१
५) ी गाडगे महाराज सेवा
पु र कार ( ी सं त
गाडगे
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महाराज िमशन, मुं बई) २००१०२
६) िश ण महष डॉ.पं जाबराव
उपा य भाऊसाहेब
देशमु ख
मृ ती पु र कार (यशवं तराव
च हाणमहारा मु
िव ापीठ,
नािशक) २००३
७) ए सलं स इन ए यु केशन
पु र कार (डॉ.डी.वाय. पाटील
ित ान, नवी मुं बई) २०११
८) शाह, फु ले, आं बेडकर पु र कार
(महारा शासन) २०१२-१३
९) जीवन गौरव पु र कार (महारा
फाउं डेशन (अमे रका) व
साधना
ट) २०१३-१४
१०) वटवृ िशव-पु र कार (आजीमाजी िव ाथ
नेह मेळावा,
कृ ितसिमती िशवाजी
िव ापीठ,
को हापू र) २०१४- १५
११) 'सातारा भू षण पु र कार' (रा.न.
गोडबोले सावजिनक ट,
सातारा) २०१५-२०१६
१२) 'भारतर न मौलाना अबु ल
कलाम
आझाद पु र कार' (पु णे
महानगरपािलके तफ) २०१६
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१३) ाचाय रा. कृ . कणबरकर
पु र कार (िशवाजी िव ापीठ,
को हापू र) २०१७
१४) कमयोगी पु र कार ( ाचाय
डॉ.पी.बी. पाटील, सोशल फोरम
ट, सां गली) २०१८
१५) कमवीर भाऊराव पाटील
ां तीदू त पु र कार (रा ीय बं धु ता
सािह य प रषद, पु ण)े २०१९
सरकार, रा य सरकार, िविवध
सामािजक सं था यां याकडू न रयत
िश ण सं था करीत असले या
कामास मा यता ा झाली आहे. या
सव घटना ती. अ णां या कायाचा
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गौरव करणा या आहेत. सं थेचे
िहतिचं तक, कायकत, पदािधकारी,
शाखा मु ख, सेवक व िव ाथ या
सवा या अथक य नां चे फिलत
हणजे रयत िश ण सं थेची
शता दीकडेवाटचाल होय.

सं था सहकाय करार (MoU):
महारा ा या ामीण भागातील िव ा याना गु णव ापू वक िश ण िमळावे
यासाठी सं थेने आप या शै िणक धोरणात सात याने सकारा मक बदल के लेले
आहेत. पधा परी ा मागदशन, सं गणक िश ण, िविवधशॉटटम कोसस, इं जी
सं भाषण वग यां सार या शै िणक उप मां या मा यमातू न आधु िनक समाजाला
आव यक असणारे मानव सं साधन िनमाण कर याचा य न सं था पातळीवर
सात याने सु असतो. तथािप रा ीय व आं तररा ीय पातळीवर ाना या े ात
होणारे बदल सं थे या ामीण िव ा यापयत पोहोचावेत व या मा यमातू न
िव ा याची गु णव ा वाढावी हणू न सं थेने रा य, रा ीय आिण आं तररा ीय
पातळीवरील िविवध शै िणक सं था, िव ापीठे यां याबरोबर सहकाय करार के ले
असू न या मा यमातू न सु ा िव ा याना आधु िनकिश ण दे याचा य न सं था
डॉ. अभय पाटील
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पातळीवर सात याने के ला जातो, यापैक काही मह वाचे सहकाय करार
खालील माणे:
1. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & MAHARASHTRA
KNOWLEDGE CORPORATION LIMITED (MKCL)
MOU DATE - 13-3-2013 (February 2013 to 31 January 2014)
2. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & LEND-A-HAND, INDIA
PUNE (IBT) PROJECT
MOU DATE - 05-12-2014
3. SNS FOUNDATION & RAYAT SHIKSHAN SANSTHA
MOU DATE - 01-12-2015 (December 2015 to November 2016)
4. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & JAIN IRRIGATION SYSTEM
LTD, JALGAON
MOU DATE - 30-11-2016
5. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & CENTER FOR
DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING, MUMBAI (C-DAC)
MOU DATE - May 2016 (for 2 Academic Years from the signed date)
6. RAJIV GANDHI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION
(RGSTC) & HOMI BHABHA CENTER FOR SCIENCE EDUCATION
(HBCSE) & RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RSS)
MOU DATE - 24-02-2016 (2Years)
7. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA & TATA BUSINESS SUPPORT
SERVICES LTD (TBSS)
MOU DATE - 20-10-2010
8. BVG INDIA LIMITED PUNE & RAYAT SHIKSHAN SANSTHA
PURPOSE - To provide industry focused quality education and job
opportunities to graduate and post graduate student from various colleges
of RAYAT SHIKSHAN SANSTHA
MOU DATE - 22-05-2017
9. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & YASHWANTRAO CHAVAN
OPEN UNIVERSITY, NASHIK (YCMOU) & BVG INDIA LIMITED (BVG)
PURPOSE - To plan and prescribe diploma certificate courses or for any
other purpose
MOU DATE - 04-08-2017
10. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA & SYMBIOSIS OPEN EDUCATION
SOCIETY
PURPOSE - In recognition of the proven value of skills based teaching in
the mainstream education system
MOU DATE - 21-08-2017
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11. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & COOPER CORPORATION
PVT. LIMITED, SATARA (COOPER)
PURPOSE - To provide industry focused quality education & job
opportunities to graduate students from various colleges of RAYAT
SHIKSHAN SANSTHA.
MOU DATE - 04-10-2017
12. MAHARASHTRA STATE SKILL DEVELOPMENT SOCIETY (MSSDS) &
RAYAT SHIKSHAN SANSTHA
PURPOSE - To provide an opportunity to the students for acquiring the
skills that are relevant to the market demand, thus making them readily
employable.
MOU DATE - 17-02-2018
13. SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (STP) & RAYAT SHIKSHAN
SANSTHA
PURPOSE - Establishment operations and management of CIII project
MOU DATE - 22-08-2018
14. SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (STP) & RAYAT SHIKSHAN
SANSTHA & TATA TECHNOLOGIES LTD.
PURPOSE - Establishment operations and management of CIII project
MOU DATE - 22-08-2018
15. PRATHAM EDUCATION FOUNDATION (PRATHAM) & RAYAT
SHIKSHAN SANSTHA
PURPOSE - To provide and implement educational software, Teacher
development plan, Technical updates, Induction session for master
trainers.
MOU DATE - 24-08-2018
16. RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT) & CONNECT BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
MOU DATE - 19-04-2019
17. GODREJ & BOYEE MANUFACTURING COMPANY LIMITED
(GODREJ) & RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT)
MOU DATE - 24-05-2019
18. MAHARASHTRA
CENTER
FOR
ENTERPRENEURSHIP
DEVELOPMENT (MCED) & RAYAT SHIKSHAN SANSTHA SATARA
(RAYAT)
PURPOSE - Entrepreneurship Based Training, Education & Research
MOU DATE - 15-07-2019
19. SAMTA PURUSHOTTAM AGRAWAL MEMORIAL FOUNDATION &
RAYAT SHIKSHAN SANSTHA (RAYAT)
MOU DATE - 30-12-2019
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