लोकनेते राजारामबापू पाटल
•

जम सातारा िज

यात द. 1 ऑगट, 1920 मये झाला.

उच शण बडोदा येथे सयाजीराव गायकवाड शयव'ृ ती तर कायदयाचे शण को हापूर येथील साई,स ्
लॉ कॉलेजमये घेतले.
•

0वातं2य लढयातील जेठे ने'याकडून 6ेरणा घेऊन त8ण सहका-यांना एक; क8न 1945 मये कासेगांव
शण सं0थेची 0थापना केल< आ>ण या सं0थेचे कासेगांव येथे आझाद ?वदयालय सु8 केले. शणाची दारे
सवA घटकांना खुल< केल<.

•

सातारा िज हा 0कूल बोडाAचे चेअरमन, सांगल< िज हा लोकल बोडाAचे अय. महाराD 6दे श कॉEेस पाचे
अय पदे 'यांनी भुष?वल<.

•

सन 1962 या ?वधान सभा IनवडणूकJतील ?वजयामुळे 'यांचा मा. वसंतराव नाईक यांया मं;ीमंडळात
समावेश झाला. मं; ी Lहनणून 'यांनी कत'ृ वाAचा ठसा उमटवला.

•

पMरवतAनाया कायाAत 0वताला झोकून दे ऊन काम करणारे कायAकतN बापूनी घड?वले.कायAकताA अचक
ू Iनवडणे,
'याला 6ेम दे ऊन काम करतांना 'याया मागे उभे रहाणे, 'यायां अडचणींवर मात करOया्ची िजदद IनमाAण
करणे , 'याया अडचणी सोड?वणे ह< 'यांची कायAकताA घP?वOयाणची पदत होती.

•

सन 1962 ते 1972 या काळात ते महाराDात मं;ी होते 'यांचेकडे महसूल, उदयोग वीज, सहकार, नागर<
पुरवठा,इ'याद< मह'वाची खाती होती. या काळात 'यांनी अनेक लोकाभमूख कामे केल<. शेतक-यांना नRद<
अदयावत क8न दे ता येतील अशी खाते पुि0तका योजना सु8 केल<.

•

महाराDाचा समतोल ?वकास घडावा L णून िज

याया ठकाणी व तालुका 0तरावर औदयोTगक वसाहती

0थापन करOयास 6ो'साहन दले.
•

वाळवा तालु,याचे द<घAकाळ 6IतIनधीि'व तसेच तालु,याचा सवाUगीण ?वकास Vहावा Lहणून अथक 6य'न
केले. वाळवा तालु,यातील इं च अन इंच जमीन पाOयाखाल< यावी व बागायत Vहावी हे 'यांचे 0वWन ् होते.
'यासाठX 'यांनी खज
ु गांव धरणाचा आEह धरला. तीY आंदोलन केले . 'यातन
ू वारणा धरणाची IनमAती
झाल<.

•

सन 1972 ते 1977 या काळात एक जाग8क आमदार Lहणून काम क8न Vय,ती्म'वाचा एक वेगळा ठसा
IनमाAण केला. 'यासाठX 'यांना 6चंड संघषA करावा लागला.

•

काह< काळाने 'यांनी कॉEेस प सोडून क\ ]य मं;ी असले या जगजीवनरामबापू यांनी 0थापन केले या
लोकशाह< कॉEेसमये 6वेश केला.

•

राजारामबापू या पाचे रा^याचे अय झाले. पण जगजीनरामबाबूंनी आपला लोकशाह< कॉEेस प जनता
पात ?वलन केला. 'यामुळे राजारामबापू जनता पात रा हले. पुढे काह< काळानंतर ते जनता पाचे
महाराD रा^याचे अय झाले. या पाची संघटना मजबूत करOयासाठX 'यांनी संपूणA रा^याचा दौरा क8न
उभा महाराD जनतामय केला.

•

'यांचे Iनधन द. 17 जानेवार< 1984 मये झाले.

