
कै. विनायकदादा पाटील याांना 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठाची ववनम्र श्रद््ांजली  

 

नाशिकच ेमाजी आमदार, नाशिक िहराच ेलोकविय नेते, िब्दिभू आणि उत्कृष्ट िक्ता म्हिून 
ओळख असलेले विनायकदादा पाटील याांच ेनुकतेच दुुःखद ननधन झाले. या विद्यापीठाच्या सिव 
शिक्षक, अधधकारी आणि कमवचारी याांच्या ितीने त्याांना विनम्र श्रद्धाांजली!  

मा. िरद पिार साहेब मुख्यमांत्री असताना १९८९ मध्ये, डॉ. राम ताकिले याांच्या सातत्यपूिव 
ियत्नाांना यि आले आणि नाशिक येथे यििांतराि चव्हाि महाराष्र मुक्त विद्यापीठाच्या 
स्थापनेस राज्य सरकारने अनुमती ददली. त्यािेळी डॉ. ताकिले याांना मा. िरद पिार साहेबाांनी 
साांधितले, “तुम्ही नाशिकला जाऊन विनायकदादा पाटील याांना भेटा. ते सांपूिव मदत करतील”. 
त्यािमािे डॉ. ताकिले याांनी विनायाकदादाांची भेट घेतली आणि लिेच कामाला िती आली. 
सिविथम विनायकदादाांनी कॉलेज रोडिरची डािा िककलाांची तीन मजली इमारत भाड्याने घेऊन 
ददली. नतथे विद्यापीठाच ेकायवलय सुरु झाले. नांतर मांत्रालयातील निररचना विभािातून आदेि 
शमळिून तत्कालीन जजल्हाधधकारी याांच्याकड ेजािेसाठी सतत पाठपुरािा केला. अखेर, िोिधवन 
शििारातील १५० एकर जािा विद्यापीठाला शमळिून ददली. त्यानांतरही िारांिार उद्भििाऱ्या 
अधथवक अडचिीत िासनाकड ेपाठपुरािा करून िेळोिेळी अनुदाने शमळिून ददली.  

भारतीय कृषी सांिोधन पररषदेची मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विभािास मांजुरी आिण्यात त्याांचा 
शसांहाचा िाटा होता. अिी मान्यता शमळििारे हे एकमेि विद्यापीठ होते. कॅनडा येथील कॉमन 
िेल्थ ऑफ लननिंि याांचा सिोत्कृष्ट विद्यापीठ म्हिून िौरि िाप्त करण्यात ‘मुक्त शिक्षिातनू 
कृषी शिक्षि’ हे एक मोठे कारि होते.  

विद्यापीठाच्या पदहल्या व्यिस्थापन मांडळािर काम करताना ित्येक बाबतीत उच्चतम दजाव कसा 
राखला जाईल याची ते काळजी घेत असत. अन्य विद्यापीठाांपेक्षा िेिळेपि शसद्ध करिारे अनेक 
ननिवय विनायकदादाांच्या आग्रहामुळे झाले.     



विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून सिव महत्िाच्या कायवक्रमात ते उपजस्थत राहात असत आणि त्याांच े
रोचक, उद्बोधक आणि खसुखिुीत भाषि ऐकण्यासाठी श्रोते उत्सुक असत.  

विनायकदादा याांच्या िनएरांडी आणि ननलधिरी िरील मौल्यिान सांिोधनासाठी महाराष्र िासनाने 
त्याांना िनाधधपती हा बहुमान िदान केला होता. त्या कायवक्रमास विद्यापीठातील तत्कालीन 
सांचालक मांत्रालयात उपजस्थत होते.  

विद्यापीठाच्या ितीने कुलिुरू डॉ. ई. िायुनांदन, कुलसधचि डॉ. ददनेि भोंड,े वित्त अधधकारी श्री. 
मिन पाटील, परीक्षा ननयांत्रक श्री िशिकाांत ठाकरे, सिव शिक्षक, अधधकारी आणि सिव कमवचारी 
याांनी विनम्रतेने श्रद्धाांजली िादहली आहे.     

 

 

        

        


