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बाळगनू १० मे  १९६४ रोजी पणेु येथ े
भारती विद्यापीठाची स्थापना केली. 
शकै्षणणक कायााबरोबरच समाजाच्या 
सिाांगीण विकासात आपला सहभाग 
असािा या उद्देशाने भारती विद्यापीठ 
सहकार, साहहत्य, साांस्कृततक, कला ि 
क्रीडा अशा अनेक क्षते्रात भरीि 
योगदान देत आहे. दैहदप्यमान िारसा 

आणण उज्जिल भवितव्य असणाऱ्या 
भारती विद्यापीठाच्या ऐततहाससक 
िाटचालीमध्ये खारीचा िाट उचलणारी 
डॉ.पतांगराि कदम महाविद्यालय, 
साांगली हह शाखा! कृष्णामाईच्या शाांत, 
सुांदर आणण पवित्र ककनाऱ्यािर 
िसल्येल्या साांगली शहरात पश्चचम 
महाराष्रातील सशिाजी विद्यापीठ 
अांतगात उच्चासशक्षानातील भारती 

 आयुष्यात पाहहलेली मोठी स्िप्ने 
सत्यात उतरविण्यासाठी युिकाच्यात 
तळमळ ,श्जद्द त्याग ि कष्ट करण्याची 
तयारी असािी लागते. याच गुणाचा 
महाविध्यालयीन जीिनामध्ये विकास होत 
असतो आपल्या समाजातील थोर महापुरुषाची 
चररत्र,ेग्रांथ,पुस्तक िाचून विद्याथीनी ज्ञानानां 
श्रीमांत बनण्यासाठी विधायक विचाराांची 
समदृ्धी तनमााण करािी अस ेप्रततपादन साांगली 
समरज कुपिाड. महानगरपासलकेचे उपायुक्त 
डॉ .प्रशाांत रसाळ याांनी केले 
    भा .वि .डॉ .पतांगराि कदम  
महाविद्यालयात सशष्यितृ्ती विभागाच्याितीन े
आयोश्जत मागासिगीय विद्याथी,पालक 
मागादशान मळेाव्याच्या उदघाटनप्रसांगी प्रशाांत 

रसाळ प्रमखु पाहुणे म्हणून मागादशान करताना 
बोलत होते .प्राचाया डॉ. डी. जी. कणसे 
अध्यक्ष होते तर डॉ.नामदेि कस्तुरे ,प्रा. 
एम .एच 
पाटील ,डॉ.बी.डी.पाटील,समाजकल्याण 
तनरीक्षक सौ. मतनषा साळुांखे याांची उपश्स्थती 
होती. आयुष्यात मोठे होऊन पैस े
कमिण्यापेक्षा समाजसेिेला विद्याथी झोकून 
हदले पाहहजे.जीिनात अशक्य असे काही नाही 
इच्छाशक्तीच्या जोरािर यश प्राप्त करता येतें 
असे डॉ. रसाळ पुढे बोलताना म्हणाले यािेळी  

 डॉ. नामदेि कस्तुरे याांनी गरीब 
म्हणून जन्माला आलो पण गरीब म्हणून 
मरणार नाही या विषयािरती जोशपूणा अस े

व्याख्यान हदले.आयुष्यामध्ये श्रीमांत 
होणेसाठी छ. सशिाजी, म. फुले, 
सावित्री फुले, डॉ. आांबेडकर, डॉ. 
कलाम अशा थोर व्यक्तीांची पसु्तके 
विद्यार्थयाानी िाचली पाहहजेत काया 
सांस्कृती, सांस्कार उत्तम विचारासाठी 
घराघरामध्ये ग्रांथालय असािे. ि 
आयुष्य उज्िल बनविण्यासाठी 
ग्रांथालयाशी मैत्री करून, युिकाांनी 
कुटुांबासाठी, समाजासाठी, देशसाठी 
योगदान हदले पाहहजे असे डॉ. नामदेि 
कस्तुरे याांनी विविध दृष्टाांत 
सौदाहरणासह उपश्स्थताांना मागादशान 
केले. 

युवकांनी ववधायक ववचारांची समदृ्धी ननमााण करावी :डॉ.प्रशांत रसाळ  

प्राचायाां च्या  लेखणी तून   

 १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी  
आपल्या महाविद्यालयास ३० िष े

पणूा होत आहेत  भारती 
विद्यावपठाची शकै्षणणक 
महासत्तकेड े सरुु असलेली 
िाटचाल आपणास ज्ञात आहे. 
भारती विद्यापीठाचे सशल्पकार 
आदरणीय डॉ.पतांगराि कदमसाहेब 
याांनी “गततमान सशक्षणातनू 
समाजपररितान” हे धेय्य उराशी 

विद्यापीठाचा पदापाणाच्या 
प्रकक्रयेतील आरांभ बब ांद ू म्हणून 
या महाविद्यालयाचा उल्लेख 
करणे अधधक औधचत्यपणूा 
ठरेल. निभारत सशक्षण 
मांडळाचे बांद झालेले 
शाांतीतनकेतन महाविद्यालय 
पनु्हा सरुु करणे हा सांस्थापक 
डॉ. पतांगराि कदम साहेबाांच्या 
धाडसी मनोितृ्तीचा ि 
भविष्याचा िधे घेण्याचा असीम 
प्रज्ञेचाच एक प्रत्यय होता.  
 सिा सहकारी 
प्राध्यापकाांना सशक्षक हदनाच्या 
मन:पिूाक शभेुच्छा..! 

- प्राचाया  डॉ .डी .जी .कणसे   



राष्ट्रीय मूल्यमापन व 

मलु्याांकन सममती बेंगलोरकडून ‘अ’ 

शे्रणीचे मानाांकन प्राप्त असणाऱ्या येथील 

भारती मवद्यापीठच्या डॉ.पतांगराव कदम 

महामवदयालयामध्ये शैक्षमणक वर्ष 

२०१५-१६ साठी प्रवेश घेतलेल्या 

बीएस्सीच्या प्रथम वर्ष मवद्याथाांचे प्राचायष 

डॉ.डी.जी.कणसे याांच्या अध्यक्षतेखाली 

मवज्ञान मवभागाकडून स्वागत करण्यात 

आले. मवद्याथाांचा प्रामतमनमिक स्वरुपात 

प्राचायष डॉ.डी.जी.कणसे याांच्याहस्ते 

रोपे देवून सत्कार करण्यात आला. 

प्राचायष डॉ.डी.जी.कणसे म्हणाले, 

मवद्याथी दशेतील डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु 

कलाम, डॉ.पतांगराव कदम अशा अनेक 

प्रकारच्या व्यक्तींनी समाजात आपली 

उत्तम प्रमतमा मनमाषण केली आहे. अशा 

व्यक्तीमत्वातून मवद्याथाांनी पे्ररणा घेवून 

ज्ञानालाच देव मानावा. राष्ट्रीय सेवा 

योजना, साांस्कृमतक मवभाग, क्रीडा 

स्पिाष, शैक्षमणक सहल, मनयतकामलक, 

ग्रांथालय, मवज्ञान प्रदशषन, स्पिाष परीक्षा 

मवभागाच्या मवमवि उपक्रमातून 

मवद्याथाांनी व्यक्तीमत्व उत्तम घडवावे, 

असे आवाहन डॉ. कणसे याांनी केले.  

   

    

महा ववद्यालयात  स्वातं त्र्य ददन  उत्साहात  साजरा   

सागंलीतील डॉ.पतगंराव कदम महाववदयालयात ववद्यार्थयाांचे स्वागत. 

 
भारतीयाांना अनमोल 

असणारा राष्ट्रीय सण १५ ऑगस्ट हा 

६९ वा स्वातांत्र्यमदन विाषपन सोहळा 

भारती मवद्यापीठाचे मवभागीय सांचालक 

डॉ. एच.एम.कदम ,प्राचायष 

डॉ.डी.जी.कणसे याांच्या शभुहस्ते केक 

कापून साजरा करण्यात आला . 

प्रारांभी ६९ व्या स्वातांत्र्य 

मदनामनममत्त डॉ. एच.एम.कदम याांच्या 

हस्ते ध्वजारोहण सोहळा मोठ्या 

उत्साहात सांपन्न  झाला. यावेळी 

अध्यक्ष स्थानी प्राचायष 

डॉ.डी.जी.कणसे, डॉ.बी.डी .पाटील, 

प्रा.एम.एच.पाटील,प्रा.पद्माकर जगदाळे 

उपमस्थत होते. महामवद्यालयातील 

मवद्यार्थयाांनी या प्रसांगी मवमवि गणुदशषन 

कायषक्रम साजरा केला. प्रा.प्रभा पाटील 

याांनी प्रास्तामवक केले. सूत्रसांचालन 

प्रा.मस्मता जगताप व मप्रया नगरकर 

याांनी केले. डॉ.सांतोर् माने याांनी आभार 

मानले. कायाषकमास सवष प्राध्यापक  व 

मवध्याथी उपमस्थत होते. 
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उच्चशशक्षणाच्या गणुात्मक ववकासासाठी पारदशी सवेक्षण  गरजेच े: डॉ. डी. आर. मोरे 

     भारतामध्ये स्िातांत्र्य 
समळाल्यापासून उच्चसशक्षणाच्या 
के्षत्रात सांख्यात्मक िाढ 
समाधानकारक झालेली आहे. मात्र 
जागततक स्तरािरती 
उच्चसशक्षणाची गुणात्मक िाढ 
खूप धचांताजनक आहे.  जोपयांत 
गुणात्मक िाढीतील नेमके 
अडथळे समजणार नाहीत.  
तोपयांत गुणात्मक िाढ गततमान 
करता येणार नाही.  यासाठी 
कें द्रातील सरकारने उच्च 
सशक्षणातील सिेक्षण करण्याचा 

कायाक्रम आखला आहे.  त्या 
अनुषांगाने महाविद्यालयातील 
प्राचाया ि नोडल अधधकाऱ्याांनी 
उच्चसशक्षणातील बदलाबाबत 
सक्रीय राहून गुणात्मक 
विकासासाठी पारदशी सिेक्षण 
करणे गरजेचे आहे, अस े
प्रततपादन सशिाजी विद्यापीठाच्या 
महाविद्यालय ि विद्यापीठ 
विकासमांडळाचे सांचालक डॉ. डी. 
आर. मोरे याांनी केले.   
     भारती विद्यापीठाच े डॉ. 
पतांगराि कदम महाविद्याल ि 

सशिाजी विद्यापीठ याांच्या 
सांयुक्त विद्द्यमाने आयोश्जत 
अणखल भारतीय उच्चसशक्षण 
सिेक्षण प्रसशक्षण कायाशाळेच्या 
उद्घाटनप्रसांगी प्रमखु पाहुणे 
म्हणून बी.सी.यु.डी.च े सांचालक  
डॉ. डी. आर. मोरे बोलत होते.  
सशिाजी विद्यापीठ 
उपकुलसधचि एस. एल. कुबल, 
प्राचाया डॉ. डी. जी. कणसे, 
सांशोधन सहाय्यक अतुल 
भगणे, साांश्ख्यकी अधधकारी 
असभजीत रेडकेर याांची 

 

उपश्स्थती होती.  प्राचाया डॉ. जी 
कणसे याांनी प्रास्ताविक केले.  
     यािेळी डॉ. बी. डी. पाटील, प्रा. 
एम. एच. पाटील, डॉ. सांतोष माने, 
प्राचाया डॉ. आर. जी. कुलकणी, 
प्राचाया डॉ. भास्कर ताम्हणकर 
याांच्यासहहत महाविद्यालयातील 
प्राध्यापक, नोडल अधधकारी शसशकाांत 
िायदांड े उपश्स्थत होत.े  सूत्रसांचालन 
प्रा. सौ. प्रभा पाटील याांनी, तर प्रा. 
बी. डी. पाटील याांनी आभार मानले.   
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डॉ.अब्दलु कलामांचे ववचार युवकांची अखंडडत ऊजाा आहे : सौ ववजयमाला कदम. 
 संपूणा देशातच नव्हे 
तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 
स्वताची आगळी वेगळी 
प्रनतमा ननमााण करणारे 
भारताच े माजी राष्ट्रपती 
स्वगीय डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु 
कलाम सवाांनाच युगप्रवताक 
असे होत.े एक ननष्ट्णात 
शास्त्रज्ञ, श्रद्धाळू माणूस व 
तरुणाईमध्ये देशाच े भववष्ट्य 
शोधणारे डॉ. कलाम यांच े
ववचार ही आजच्या वपढीतील 
युवकांसाठी अखंडडत अशी 
सकारात्मक उजाा आहे, असे 
प्रनतपादन भारती ववद्यापीठ 
शालेय सशमतीच्या अध्यक्षा 
सौ .ववजयमाला कदम यांनी 
केले.  

          येथील भारती 
ववद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव 
कदम महाववद्यालयात  
भौनतकशास्त्र ववभागाच्यावतीने  
आयोजजत ‘ युवकांची पे्ररणा 

डॉ. अब्दलु कलाम ’ या 
शभत्तीपत्रकाचा उद्घाटन 
सोहळ्याप्रसंगी ववद्यार्थयाांना 
मागादशान करताना 
सौ.ववजयमाला कदम बोलत 
होत्या. अध्यक्षस्थानी प्राचाया 
डॉ.डी.जी.कणसे होत.े 

          सौ.कदम पुढे 
म्हणाल्या ,वैज्ञाननक ,संशोधन 
आणण  व्यासंगी व्यजततमत्व 
म्हणून डॉ.कलाम यांची 
कामगगरी उत्तंुग स्वरुपाची 
आहे. संपूणा देशाला नव्या 
उंचीवर नेवून ठेवणारे 

डॉ.कलाम संपूणा देशातील 
अनमोल देणं आहेत. त्यांचा 
खडतर प्रवास हा एक तजेस्वी 
प्रकाशमय व गचरंतन असणारी 
आदशा जीवन यात्रा आहे. आज 
त े आपल्यात नसले तरी 
त्यांनी पेरलेल्या स्वपनांची 
बीजे उरात जपून ववद्यार्थयाांनी 
ववद्याव्यासंगी बनून बलशाली 
राष्ट्र घडवण्यासाठी अहोरात्र 
काया करावे. महाववद्यालयात 
येणाऱ्या सवा ववद्यार्थयाांना 
गुणांबरोबर प्रत्येक्ष ज्ञानामध्ये 
भर पडण्यासाठी कौशल्यपूणा 

अशा नाववन्यपूणा उपक्रमाची 
भूशमका महत्वाची असत े असेही  
त्या म्हणाल्या. डॉ. कणसे 
म्हणाले डॉ.अब्दलु कलाम हे 
सवाांसाठी पे्ररणादायी व्यजततमत्व 
होत े.त्यांच ेस्वपन पूणा करणे ही  
सवाांची जबाबदारी 
आहे .भौनतकशास्त्र ववभागातील 
डॉ.सी.ई.पाटील, डॉ.संतोष माने, 
यांच्या मागादशानाखाली बी.एस्सी 
भाग ३ व २ च्या ववद्यार्थयाांनी हे 
शभत्तीपत्रक तयार केले होत.े 
यामध्ये डॉ.अब्दलु कलाम यांचे 
समग्र जीवन पररपाठ, त्यांचे 
काया ,संशोधन ,अनमोल 
ववचार ,छायागचत्रांचा समावेश 
आहे. यावेळी प्राचाया 
डॉ.डी.जी.कणसे ,डॉ.बी.डी.पाटील,
प्रा.एम.एच.पाटील, डॉ.सतंोष 
माने, डॉ.सी.ई.पाटील, प्रा.श्रीकृष्ट्ण 
मोदहत े ,वसंत पाटील ,अशोक 
लोहार यांच्यासह अनेक ववध्याथी 
व प्राध्यापक उपजस्थत होत.े 
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B.Sc. च्या विद्यार्थयाांच्या स्िागत कायाक्रम प्रसांगी मा.प्राचाया ि इतर 

मा.सौ.िहहनीसाहेब सभत्तीपत्रकाच ेउद्घाटन करताना …. कै.श्रीपतीराि कदम याांना असभिादन करताना महाविद्यालयातील प्राध्यापक .. 

महाविद्यालयात स्िच्छता  मोहहमे  प्रसांगी मा.प्राचाया ि इतर मान्यिर  मान्यिराांच्या महाविद्यालय भेटीप्रसांगी मा.प्राचाया ि इतर मान्यिर  

मायक्रोबायोलोजी विभागाच्या पोस्टर प्रदशान प्रसांगी मा.प्राचाया ि इतर प्राध्यापक  



हदसनू येत.े ज्ञानाने श्रीमांत 
होण्यासाठी विद्यार्थयाांनी 
चाांगल्या पसु्तकाांचे िाचन 
केले पाहहजे. 
डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम 
याांचे २०२० साली देश 
महासत्ता होण्याचे स्िप्न 

पणूा होण्यासाठी यिुा 
वपढीची पाऊले 
ग्रांथालयाकड े िळतील 
तवे्हा खऱ्या अथााने देश 
महासत्ता होईल. त्यासाठी 
ग्रांथालयातील पारांपररक 
िाचन साहहत्याबरोबरच  

 डॉ. पतांगराि कदम 
महाविद्यालयातील ग्रांथालय 
विभागाच्या ितीने ग्रांथालय 
शास्त्राचे जनक आदरणीय 
पद्मश्री डॉ.एस.आर.रांगनाथन 
याांची जयांती उत्साहात 
साजरी करण्यात आली. 
 प्राचाया 
डॉ.डी.जी.कणसे याांच्या हस्त े
डॉ.रांगनाथन याांच्या प्रततमेस 
पषु्पमाला अपाण करून 
त्याांच्या कायााचा गौरि 
करण्यात आला. प्राचाया 
म्हणाले, आजच्या सांगणक 
यगुात यिुा वपढीत पसु्तक 
िाचनाविषयी उदासीनता 

डॉ.पतंगराव कदम महाववद्यालयात डॉ.एस.्आर.रंगनाथन जयंती 

यशस्वी होण्यासाठी श्रमाची प्रनतष्ट्ठा जोपासा – डॉ.डी.जी.कणसे. 
 ज्या व्यक्तीांनी  
जीिनात कष्ट केले आहेत, 
अशाच व्यक्ती यशाच्या 
सशखरािर विराजमान आहेत. 
महाविद्यालयीन जीिनामध्ये 
विद्यार्थयाांना श्रमाची सशकिण 
राष्रीय सेिा योजनेतून 
समळत.े विद्यार्थयाांनी जीिनात 
यशस्िी होण्यासाठी श्रमाची 
प्रततष्ठा जोपासािी, असे 
प्रततपादन डॉ. पतांगराि कदम 

महाविद्यालयाच े प्राचाया डॉ. 
डी. जी. कणसे याांनी केले.  त े
महाविद्यालयातील राष्रीय 
सेिा योजनेच्या उद्घाटनप्रसांगी 
बोलत होत.े 
     डॉ. कणसे ि उपश्स्थताांच्या 
हस्त े रोपास पाणी घालून 
राष्रीय सेिा योजनेच े
उद्घाटन करण्यात आले.  
राष्रीय सेिा योजना कायाक्रम 
अधधकारी प्रा.टी.आर.सािांत 

याांनी प्रास्ताविक करताना 
राष्रीय सेिा योजनेच े ध्येय 
ि उहद्दष्ट साांधगतले.  यािेळी 
साांगली श्जल्हा एड्स 
तनयांत्रण कक्षाच े कायाक्रम 
अधधकारी वििेक सािांत, 
पयािेक्षक प्रा.प्रमोद सांकपाळ, 
समुपदेशक प्रा.रुपाली 
सूयािांशी याांनी उपश्स्थत 
विद्यार्थयाांना एड्स समज-

गैरसमज याविषयी धचत्रकफतीच्या 
माध्यमातून मागादशान केले. 
यािेळी डॉ.बी.डी.पाटील, 
प्रा.एम.्एच.्पाटील, डॉ.सी.ई.पाटील, 
प्रा.डॉ.जया कुहेकर, प्रा.ए .एन.मोरे, 
प्रा.प्रदीप डीकुळे, प्रा.उज्िला देसाई 
याांच्यासह राष्रीय सेिा योजनेचे 
स्ियांसेिक उपश्स्थत होत.ेयािेळी 
विद्यार्थयाांनी महाविद्यालयाच्या 
पररसराची स्िच्छता केली.    

ई-बकु ि ई-जनाल्स चा िापर 
करािा असे प्राचाया 
डॉ.डी.जी.कणसे याांनी प्रततपादन 
केले. कायाक्रमाचे प्रास्ताविक 
करताना ग्रांथपाल 
सौ.जे.डी.हाटकर याांनी 
डॉ.रांगनाथन याांच्या कायााचा 
आढािा हदला. 
कायाक्रमास डॉ.बी.डी.पाटील, 
डॉ.एम.एच.पाटील, प्रा.श्रीकृष्ण 
मोहहत,े सांजय हठगळे याांचेसह 
सिा प्राध्यापक िगा, ग्रांथालय 
कमाचारी ि विद्याथी उपश्स्थत 
होत.े कायाकामाचे सतु्रसांचालन 
प्रा.सौ.प्रभा पाटील याांनी केले.   
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