ांतअणी जी. डी. बापू लाड
•

राय वचाराने भारावलेया कंु डलया भूमत सन 1922 मये सारजाबाई आण दादासाहे ब यांचे पोट
जी.डी. बापू लाड यांचा ज(म झाला.

•

लहानपणी व*डलांचे छ, हरपयाने -यांचे आई सारजाबाई यांनी ./तकुल प0रि2थतीवर मात करत -यांचे
पालनपोषण केले..ाथमक शाळे त असतांना तसेच गावामयेच -यांचेवर दे शभ9तींचे सं2कार झाले.

•

महा-मा गांधी यांनी 2थापन केलेया सका या छा,ालयात -यांनी मायमक श;ण घेतले. पुढे औंध
सं2थानया हाय2कूलमधून ते मॅक झाले. पु@यातील आयव
ु Aद कॉलेजमये दस
ु -या वषाDपयEत श;ण घेउन
-यांनी 1942 या 2वातंGय संHामात -यांनी उडी घेतल.

•

1942 मये ् 2 सJटK बरला तासगांव आण 10 सJटK बरला इ2लासमपूर तालुका कचेरवर मोचाD काढ@यात
आला. -याचे संघटन कर@यात जी. डी. बापू लाड अHभागी होते.

•

MNटश सरकार खळखळे कर@यासाठQ सरकार कचे-यांवर, पो2टावर हले कRन लुटणे, सरकार डाकबंगले
व रे वे2टे शन जाळणे, रे वे उलथवणे, तारा तोडणे अशा कायDSमांची भूमगत चळवळ जी.डी.बापू लाड व
-यांया सहका-यांनी सुR केल. जनतेया, पाTठंUयाशवाय 2वातंGय लढा तीV करता येणार नाह मग
पाTठंबा मळवायचा असेल तर -यांया अडचणी सोडवन
ू वWवास संपादन करावा लागेल.

•

लोकांया आशा आकां;ा पूणD कर@याया या भूमकेतून ./तसरकारची चळवळ साकारल.

•

सातारा ./तसरकारया तुफान सेनेचे सर सेनापती जी.डी. बापू होते !

•

या ./तसरकारने -यावेळी 500-600 खेडयातन
ू Hामसफाई, खाद.सार, सा;रता .सार, दाRबंद, जग
ु ारबंद,
हुंडाबंद, गांधी पदतीने अप खचाDत लZन .चार, अ2पWृ यता /नवारण, Hंथालयाची 2थापना, एक गाव एक
पाणवठा अशी वधायक कायD हाती घेतल. यामुळे Sां/तकारकांना मोठे पाठबळ मळाले.

•

सश2, लढा ]हणजे फ9त भाला, बरची, गोफण ह पारं पा0रक ह-यारे इंगजांया श2,ासमोर Tटकाव धR
शकत न^हती. मग सागाव येथे बंदक
ु ांची लूट, कोहापूर सं2थानातील जमीनदार, सरदार, सरं जामदार,
यांयांकडील बंदक
ू शेणाल पे 2पेशल े न लुटतन
ू , धुळे खिज(याया लुटतन
ू मळालेया पैशातून
ु ा मळवन
व पोतु`D गजांया ताUयात असणा-या गो^यातन
ू श2,े खरे द केल.

•

./तसरकाचे कंु डल येथे लकर .श;ण कKa जी.डी.बापू लाड यांया नेत-ृ वाखाल सुR कर@यात आले.

•

तफ
ु ान सेनेचे bफडं माशDल जी.डी. बापू लाड यांया नेत-ृ वाखाल गोर गरबांची होणार पळवणूक थांबवल
जात

होती.

आण

जी.

डी.

बापूंया

नेत-ृ वाखाल

जनता

कोटD

भरवल

जात

असत.

गावोगावया् गुंडांना व पोलस खब-यांना पGया लावया. अनेक खेडयातील गुंडांनी, पोलसांया खब-यांनी
तफ
ु ान सेनेया प,ीचा मोठा धसका घेतला. मTहलांवरल अ-याचार करणा-यांना कडक शासन कRन
मTहलांमये /नभDयता वाढल आण वWवास संपादन झायामुळे ./तसरकारया वधायक कायाDत मTहलांनी
भूमगतांना जेवण दे णे, दाRगोळा पोहोचवणे इ. मदत 2वयं.ेरणेने कR लागया.
•

2वातंGय मळायानंतर सं2थाने भारतात वलन झाल परं तु है aाबाद सं2थान वलन हो@यास तयार
न^dते. ते^हा रझाकारांचे अ(या्य थांबव@यासाठQ तेथील लोकांनी मदतीची हाक Tदयाने जी डी.बापू यांनी

मराठवाडयात

सश2, ्

सहका-यांसह

रझाकार

वरोधी

लढयासाठQ

ह-यारांची

जमावाजमव

केल.

MNTटश स-ता पारतंGयात बापन
ंू ा पकडू शकल नाह. तर -यांना दोन वषA तR
ु ं गवासात काढावी लागल.
•

तR
ंु ं गात -यांनी मा9सD, एगसा, लेलन, 2टॅ लन यांया त-वeानाचा वचारांचा अfयास केला. शेतकर व
कामकर वगाDचे राgय .2थापत कर@यासाठQ समाजवाद वचारसरणीचा अंगीकार कRन कायD करणा-या
शेतकर कामगार संघटनेची कॉHेस अंतगDत 2थापना कर@यात आल. यात बापन
ू ी सहभागी होऊन कुळांना
(याय मळवन
ू दे @यासाठQ -यांचे संघटन केले.

•

शेतक-यांना वीज, पाणी, शेतीमालाचे दर यासारiयाच .Wनांवर शासनाबरोबर संघषाDची भू मका घेऊन माचA
संघTटत केले. गोर गरब कटक-यांया मल
ु ांना श;ण मळावे यासाठQ जी.डी. बापंन
ू ी Sां/तसंह नाना
पाटल यांया ज(म ् Tदनी 1947 साल कंु डल येथे नाना पाटल वjयाथk वस/तगह
ृ ाची 2थापना तसेच गांधी
एgयीु केशन सोसायटची 2थापना केल.

•

सन 1972 या भीषण दु काळात माणसांचे व जनावरांचे पा@यावना हाल झाले. शेतीया ह9काया
पा@याचा .Wनं सोडव@यासाठQ बापंन
ू ी सह. पाणी परु वठा सं2थांची 2थापना केल.

•

सन 1976 मये स-येWवर सह. पाणीपरु वठा योजना कायाD(वीत केल. ‘पेटलेले पारतंGय व धम
ु सते
2वातंGय’ या Hंथाचे .काशन केले.

•

सन 1993 मये Sांती सहकार साखर कारखाना कंु डलया कामाची .-य; सR
ु वात झाल. Sांती साखर
कारखा(याची 2थापना झायाने कंु डलचा चेहरामोहरा बदलला.

•

सन 2001 मये साज-या झालेया Sां/तसंह नाना पाटल ज(मशताUद समतीचे उपाय; ]हणन
ू -यांना
शासनाने /नय9
ु त केले होते.

•

पारतंGयातील भारतमातेला 2वतं, कर@यासाठQ डो9या्ला म-ृ यच
लढणारे बापू, 2वातंGय
ू े कफन बांधन
ू
.ाJतीनंतरह 2वराgयाचे सुराgय कर@यासाठQ आण कटक-यांया ह9का्साठQ अखेरपयEत धम
ु सत व संघषD
करत राTहले.

•

मळालेले गौरव समान

•

सन 2010 मये सांगल भूषण परु 2काराने स(मा/नत तर Tद 12 माचD, 2011 रोजी शवाजी वjयापीठ,
कोहापरू कडून कुलगR
ु डॉ.एन.जे. पवार व महारााचे त-कालन मi
ु यमं,ी मा. पl
ृ वीराज च^हाण यांचे
उपि2थतीत ‘*ड.लट’ पदवीने -यांना स(मा/नत केले.

•

अनेक सं2थाचे सं2थापक असलेले, कंु डल गावाला भारतात नावलौकnक मळवन
ू दे णारे , Sां/तअHणी डॉ.
जी.डी. बापू लाड हे शेवटपयEत दे शभ9त होते.

•

-यांनी 14 नो^हK बर, 2011 रोजी जगाचा /नरोप घेतला.
----------

