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डॉ .पतंगराव कदम  महाववद्यालयातील भौवतकशास्त्र 
आवि संख्याशास्त्र ववभागाचा उच्ांकी विकाल  

प्राचायाां च्या  लेखणी तून   

      वशवाजी ववद्यापीठ 

कोल्हापूर अंतगगत शैक्षविक वर्षं 

२०१४-१५मध्ये झालेल्या बी. 

एस्सी.३ भौवतकशास्त्र व 

संख्याशास्त्र या ववर्षयाचा 

भारती ववद्यापीठाच्या डॉ 

.पतंगराव कदम  

महाववद्यालयाचा   उच्ांकी 

विकाल लागला असूि यशस्वी 

विकालाची परंपर जोपासली 

आह े.  संख्याशास्त्र  ववभागाची कु 

.दांडकेर चैत्राली या ववद्यार्थीिीि े

९८% गुि प्राप्त करूि वशवाजी 

ववद्यावपठाच्या संख्याशास्त्र 

ववभागात प्रर्थम क्रमक प्राप्त केला 

आह े . भौवतकशास्त्र ववभागाची कु 

.सलोिी शब्बीर पठाि या 

ववद्यार्थीिीिे ९८% गुि प्राप्त केले 

आहते  

डॉ .कदम महाववद्यालयाचे टी.एफ.ओपि 

सायकललग स्पर्धेत यश  

      स्वातंत्र्यददिाविवमत्त हदैराबाद येर्थे पार पडलेल्या 

टी.एफ.ओपि सायकललग स्पर्धेत यरे्थील डॉ .पतंगराव कदम 

महाववद्यालयातील शाहीद अहमद शब्बीर जमादार यािे प्रर्थम 

क्रमांक पटकावला .  या स्पर्धेत ववववर्ध राज्यातूि ५० हूि अवर्धक 

स्पर्धगकांिी सहभाग घेतला होता.जमादार हा बी .एस्सी भाग ३ 

मध्ये वशकत आह े.त्यािे ४ राष्ट्रीय ,४ राज्यस्तरीय स्पर्धेत उत्कृष्ट 

यश वमळवले आह े.हदै्राबाद येर्थ ेझालेल्या या स्पर्धेत ८० दक.मी 

रोड सायकललग स्पर्धेमध्ये त्यािे यश वमळवूि २६ हजार 

रुपयांच्या बवक्षसासह सुविगपदक वमळवले .त्यांच्या या यशबद्दल 

महाववद्यालयाचे प्रा.डॉ .डी.जी.किसे यांिी त्याचा सत्कार 

केला.यावेळी प्रा.एम.एच.पाटील,प्रा .वस्मता जगताप ,डॉ,संतोर्ष 

मािे यांच्या सह प्राध्यापक व वशक्षकांिी त्याचे अवभिदंि केले. 
 

 वसंत ऋत ूसरून शरद 

ऋतूच े आगमन झाले तसेच 

आपल्या महाववद्यालयान े

नुकत्याच नवीन दशकात प्रवेश 

केला  असून आपण सववजण 

आपल्या भारती ववदयापीठ 

संकुलाच े सदस्य म्हणून हा 
प्रवास अधिक उज्जज्जवल ररत्या 

पुढे चालू ठेवण्यासाठी कटिबद्ध 

आहोत  

 या मटहन्यामध्ये 

महाववद्यालयाच्या त्रिदशक 

पतूी चा भव्य सोहळा आयोजजत 

करण्याचे योजजले असून आपण 

सववजण त्याच े साक्षीदार होणार 

आहोत ,सदर कायवक्रमासाठी  
प्रमुख पाहुणे म्हणून  

ववदयापीठ अनुदान आयोगाचे 
माजी अध्यक्ष मा.डॉ.अरुण 

ननगवेकर सर ्तसेच यशवतंराव 

चव्हाण महाराष्ट्र 

मुक्तववद्यापीठ,नाशशक यांचे 

कुलगुरू मा.डॉ .माणणकराव साळंुखे सर ् 

याचसोबत कायवक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून 

भारती ववदयापीठ पररवाराच े प्रमुख 

मा.डॉ.पतंगराव कदम साहेब व भारती 
ववदयापीठाचे कायववाह 

मा.डॉ.ववश्वजीत कदम आणण भारती 
अशभमत ववश्वववद्यालयाच े कुलगुरू 

मा.डॉ.शशवाजीराव कदम सर ् यांची 
प्रमुख उपजस्िती असणार आहे . 

 या देदीप्यमान सोहळ्यास 
उपजस्ित राहून ऐनतहाशसक क्षणाचे 
साक्षीदार होण्याचे आवाहन करीत 

आहे . 

- प्राचायय  डॉ .डी .जी .कणसे   



दद.१ सप्टेंबर २०१५  

सांगली : एस.िी., िेम्पो, रकसह 
अन्य वाहनांच्या चालक-वाहकांना 
आपल्या कामाच्या पद्धतीमुळे 
कुिंुबाबरोबर कोणताही सन 
साजरा करता येत नाही. माि, 
समाजातील काही व्यक्ती अस े
आहेत की ते या घिकांना 
सणासुदीमध्ये सहभागी करून 
घेतात.  त्यांच्या चेहऱ्यावर हस ू
फुलवण्याच े काम करतात.  

असाच उपक्रम भारती 
ववद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम 
महाववद्यालयाच्या एनएनएस 
(राष्ट्रीय सेवा योजना) च्या 
ववद्याधिवनीनी राबवला. 
  रक्षाबंिनाननशमत्त 
सांगलीवाडी येिील िोलनाका 
पररसरात महाववद्यालयाच्या 
एनएनएसच्या ववद्याधिवनीनी 
एस.िी. च े चालक-वाहक,रकचालक-

 2 

एनएनएसच्या ववद्यार्थयनीनी बांधल्या चालकांना राख्या! 

दद.९ सप्टेंबर २०१५   
माणसाच्या आयुष्ट्याला 
गती देण्याचा ववचार हा 
पुस्तकातून प्राप्त होतो. 
जीवनात ननमावण होणाऱ्या 
प्रत्येक समस्येववरूद्ध 
लढण्याच ेबळ, ताकद ही  
पुस्तकातून, साटहत्यातून 
शमळते. वेदना आणण 
संवेदना या वैजश्वक 
असल्यामुळे माणसाने 

त्या लेखणीतून मांडल्या 
पाटहजेत .वेदना आणण 
प्रनतभा यांच्या संगमातून 
साटहत्याची ननशमवती होत 

असल्यामुळे ववद्यार्थयाांनी 
कागदावर शलखाण
 करण्यापेक्षा सुंदर 
शब्दाचे शलखाण 
काळजावर करणे हीच 
खरी सजृनशीलता 
असल्याच े प्रनतपादन 
ज्जयेष्ट्ठ साटहजत्यक उत्तम 
कांबळे यांनी केले.  
     सांगली येिील 

September–2015 

  

Founder : Dr.Patangaro Kadam 

काळजावर ललखाण करणे हीच खरी सजृनशीलता : कांबळे 

क्लीनर,िेम्पोचालकाना राखी 
बांिली.यावळेी चालकांच्या 
डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले होत.े 
यावेळी महाववद्यालयाच े प्राचायव 
डॉ.डी.जी कणसे उपजस्ित होते. 
कायवक्रम अधिकारी 
प्रा.िी.आर.सावंत,डॉ.जया कुऱ्हेकर 
यांच्या संयोजनाखाली हा 
अनोखा रक्षाबंिनाचा कायवक्रम 
उत्साहात पार पडला. 

 • संकेतस्थळाच्या  माध्यमातून  जगभर  सवयत्र  उपलब्ध •   सवंाद— भारती                                                                    
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ज्येष्ठ सादहत्ययक मा.उयतम कांबळे यांचे व्याख्यान उयसाहात  संपन्न  

.... पषृ्ठ क्र.४ वर  



        डॉ.सववपल्ली 
रािाकृष्ट्णन' हे भारताचे 
माजी राष्ट्रपती व नामाकंकत 
शशक्षणतज्ज ञ हाते. डॉ 
सववपल्ली रािाकृष्ट्णन  
( ५ सप्िेंबर १८८८ 
नतरुत्तनी, तशमळनाडू -  
१७ एवप्रल १९७५) हे भारताचे 
भारताचे पटहले उपराष्ट्रपती 
आणण दसुरे राष्ट्रपती होते.  
 
 त्यांच्या कायवकाळ 
(इ.स. १९५२ - इ.स. १९६२) 
असा आहे. त्यांचा जन्म 
दक्षक्षण भारतात नतरुत्तनी या 
टठकाणी झाला. हे गाव 
चेन्नई (मद्रास) शहरापासून 
ईशान्येला ६४ ककमी अतंरावर 
आहे. रािाकृषणन याचंा ५ 
सप्िेंबर हा जन्मटदवस 
भारतात शशक्षक-टदन म्हणनू 
साजरा केला जातो. 
पाश्चात्त्य जगताला भारतीय 
धचद् वादाचा ताजत्त्वक पररचय 

करून देणारा भारतावरील 
त्रिटिश सत्ताकाळातला 
महत्वाचा ववचारवतं म्हणनू 
रािाकृष्ट्णन यानंा ओळखले 

जाते.भारतीय तत्त्वञानाचे 
भाष्ट्यकार म्हणनू ते 
ऑक्सफडवमध्ये नावाजले 
गेले. त्याचं्या कायावचे महत्त्व 
जाणनू ऑक्सफडव 
ववद्यापीठानेत्यांच्या नावाने 
'रािाकृष्ट्णन मेमोररयल 
त्रबक्वेस्ि' हा पुरस्कार ठेवला 
आहे. 
रािाकृष्ट्णन यांच्या जीवनात 
तीन प्रमुख प्रश्न होते. 

पटहला प्रश्न असा की, 
नीनतमान पण धचककत्सक, 

ववञानोन्मुख पण 
अध्यात्मप्रवण असा नवा 
माणसू कसा ननमावण करता 
येईल? या दृष्ट्िीने शशक्षणाचा 
काही उपयोग होऊ शकेल 
का? दसुरा प्रश्न असा होता 
की, प्राचीन भारतीय 
तत्त्वधचतंन सवव जगाला 
आिुननक भाषाशैलीत, 

आिुननक पद्धतीने कसे 
समजावनू सांगता येईल? 

भारतीय तत्त्वधचतंनाचे वैभव 
जगाला नेमकेपणाने कसे 
सांगावे? कसे पिवनू द्यावे? 

नतसरा प्रश्न असा होता की; 
मानव जातीचे भववतव्य 
घडवण्यासाठी सासं्कृनतक 
संधचताचा उपयोग ककती?' 

कुणाशीही ते याच तीन 
प्रश्नांच्या अनुरोिाने बोलत, 

असे नरहर कुरंुदकर 
शलटहतात. 

लशक्षक ददन | ५ सप्टेंबर २०१५  

भारतीय राष्ट्रीय शशक्षक 
टदन : ५ सप्िेंबर 

जागनतक शशक्षक टदन : 
५ ऑक्िोबर 

इतर देशाचें शशक्षक 
टदवस 

 
अल्बेनीया ७ माचव 
लेबेनॉन ९ माचव 

 
मलेशशया १६ मे 
चीन १० सप्िेंबर 
तैवान २८ सप्िेंबर 
पोलंड १४ ऑक्िोबर 
िाझील १५ ऑक्िोबर 

झेक  
प्रजासत्ताक, 

स्लोव्हेककया २८ 
माचव 

िायलंड १६ जानेवारी 
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https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0_%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87.%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AE%E0%A5%AE%E0%A5%AE
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B3%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%82
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A5%A7%E0%A5%AD_%E0%A4%8F%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B2
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AD%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%89%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%A1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%80%E0%A4%B2
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%A1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80
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     डॉ. पतंगराव कदम 
महाववद्यालात 
भौनतकशास्ि ववभागाच्या 
वतीने जागनतक ओझोन 
टदन इको फ्रें डली गणेश 
फेजस्िवल पिकाच े
प्रकाशन करण्यात आले. 
यावेळी प्राचायव डॉ. कणसे 

यांनी मागवदशवन केले. 
यावेळी डॉ. संतोष माने, 
प्रा. प्रभा पािील, प्रा. 
प्रदीप डडकुळे, प्रा. अरुण 
जािव, डॉ. अशमत 
सुफले, प्रा. रुपाली माने 
व ववद्यािी उपजस्ित  

होते . 

महाववद्यालयात जागततक ओझोन ददन साजरा 

भारती ववदयावपठाच े डॉ. 
पतंगराव कदम 
महाववद्यालयात 
सांस्कृनतक 
ववभागाच्यावतीने 
आयोजजत ‘उगवततच े
जग’ या ववषयावर प्रमुख 
पाहुणे म्हणून ववध्यािाांशी 
 संवाद सािताना 
उत्तम कांबळे बोलत 
होते. कायवक्रमाच्या 
अध्यक्षस्िानी मानननय  
संचालक डॉ. एच. एम. 
कदम होते. प्रा. वैजनाि 
महाजन, शखेर जोशी, 
प्रा. एम. एच. पािील, 

प्रभा पािील, डॉ. संतोष 
माने यांची उपजस्िती 
होती. आपल्या ओघवत्या 
शैलीमध्ये उत्तम कांबळे 
दोन तास ववद्यािीशी 
सुसंवाद साित असताना 
ववद्यार्थयाांना भावननक व 
आनंदी बनवत आपले 
अनमोल ववचार आपल्या 
जीवनाचा संघषव व 
आयुष्ट्यात स्वप्न पूणव 
करण्यासाठीची प्रयत्नाची  
पराकाष्ट्िा  त्यांनी 
ववद्यार्थयाांना सांधगतली. 
यावेळी ते बोलताना 
म्हणाले कक, बऱ्याच वेळा 

पालक आपली स्वप्न 
मुलांवर लादतात. 
आयुष्ट्यातला कोणताही 
प्रश्न जगून लढून 
सोडवायचा असतो, मरून 
नव्हे. स्वप्न पाहतानाही 
नेमकेपणाने ववचार 
करायचा असतो. डोळ्यात 
मावतील एवढी स्वप्न 
बघायची असतात. जय-
पराजय, यश-अपयश 
आणण उजेड-अिंाराच्या 
कल्पना समजून घेण्याची  
पूववअि असते. अपयश 
म्हणजे स्वतःला 
सूक्ष्मपणे पाहण्याची एक 

संिी असते ती गमावता 
कामा नये. 
     कायवक्रमाची सुरवात 
भारती ववदयापीठ गीताने 
झाली. प्रा. डी. जी. कणसे 
यांनी स्वागत व प्रास्िाववक 
केले. तर सुिसंचालन प्रा. 
सूयवकांत बुरंूग यांनी केले. 
प्रा. प्रभा पािील यानंी 
आभार मानले. यावेळी 
महाववद्यालयातील सवव 
प्राध्यापक, ववध्यािी 
यांच्यासह सांगली 
पररसरातील रशसक श्रोत े
उपजस्ित होते.           

पषृ्ठ १ वरून  | काळजावर ललखाण करणे हीच खरी सजृनशीलता : काबंळे 
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YIN च्या सदस्य नोंदणी प्रसंगी मा.प्राचायव  व इतर मान्यवर  

ओझोन टदनाच्या  प्रसंगी मा.प्राचायव  व इतर मान्यवर  मातोश्री बयाबाई कदम यांना अशभवादन करताना मा.प्राचायव  व इतर 

उगवतीच ेजग -  प्रमुख अनतिी मा.उत्तम कांबळे सर  

टहदंी टदनाच्या कायवक्रम प्रसंगी मा.प्राचायव  व इतर मान्यवर  
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ACTIVITY OF MICRO- ENVIRON CLUB - 2015-16 

27th September, 2015  
 

Publication of book on 

“Immunology and Serology”,  

 

authored by  

Dr. Mrs. Jaya Vikas Kurhekar,  

for B.Sc. III, Microbiology, 

Paper X, Semester V, at 

the hands of Hon. Principal 

Dr. D. G. Kanase. 

मा.उयतम कांबळे सर ्यांच्यासह  मा.प्राचायय  व इतर मान्यवर  
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तरुणांना कृतीशील समाजकायायची संधी लमळतेय : डॉ.डी.जी.कणसे | संपादक आपल्या भेिीला कायवक्रम उत्साहात  

८ सप्टेंबर २०१५  

 आजच्या 
तरुणांनाकृतीशील 
समाजकायावची संिी 
शमळत आहे. ती तरुणांनी 
घ्यावी, असे आवाहन 
भारती ववद्यापीठाच्या डॉ. 
पतंगराव कदम 
महाववद्यालयाच े प्राचायव 
डॉ. डी. जी. कणसे यांनी 
केले.  
महाववद्यालयामध्ये 

संपादक आपल्या भेिीला 
हा उपक्रम पार पडला.  
यावेळी डॉ. कणसे बोलत 
होते. 

     यावेळी प्रा. िी. 
आर. सावंत, डॉ. जया 
कुहेकर, प्रा. यू. ए. 
देसाई, पद्माकर 
जगदाळे, प्रा. श्रीकृष्ट्ण 

मोटहते, प्रा. ववकास आवळे, 
प्रा. पी. एन. गायकवाड 
आदींसह महाववद्यालयातील 
राष्ट्रीय सेवा योजना 
(एनएनएस) च े ववध्यािी-
ववद्यािीनीसह अन्य 
मान्यवर उपजस्ित होते. , 
तस्मया मुजावर, सायली 
खोत, क्रांती आिुगड,े नीलम 
पािील आदींनी कायवक्रमाच े
ननयोजन केले. नेहा खुजत 
टहने आभार मानले  

Student Reporters: 

 

1.Mr.Desai Shubham B.   

2.Pujari Keshav N.                      

3. Patil Nilam R. 
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5. Kaware Bhushan B..                

6.Hirugade Manoj S.  
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