
                               रयत शिक्षण ससं्थचे े                     

                  आर्टस,् सायन्स अडँ कॉमसट कॉलजे रामानदंनगर (बलुी) 

                                   सासं्कृशतक शिभाग                   ददनाकं :२२/०९/२०२०  

             रयत शिक्षण संस्थेचे आर्टस,् सायन्स अँड कॉमसट कॉलेज, स्िा .रा .शिद्यालय ि सौ ल.भा. पार्ील कन्या शिद्यालय 

रामानंदनगर( बुली) यांच्या संयुक्त शिद्यमाने पद्मभूषण डॉ. कमटिीर भाऊराि पार्ील यांची 133 िी जयंती सोहळा मंगळिार 

ददनांक  22 सप्र्ेंबर 2020 रोजी सकाळी ११.३० िाजता ऑनलाइन संपन्न झाला 

              कायटक्रमाची सुरुिात कमटिीर प्रशतमा पूजनाने झाली. प्रशतमा पूजनािळेी कायटक्रमाचे अध्यक्ष मा. महेंद्र (आप्पा) लाड 

,कायटक्रमासाठी प्रमुख उपशस्थती असलेल े श्री. जे. के. (बापू) जाधि महाशिद्यालयाचे प्राचायट डॉ.एल.डी., कदम स्िा.रा. 

शिद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री.डी.एम. जाधि ि ल.भा. कन्या शिद्यालयाच्या मुख्याध्याशपका सौ. एल. एस. पार्ील इत्यादी 

मान्यिर उपशस्थत होते. 

              रयत गीताने कायटक्रमाची सुरुिात झाली .त्यानंतर महाशिद्यालयाचे प्राचायट डॉ.एल.डी. कदम साहेब यांनी 

उपशस्थतांचे स्िागत ि प्रास्ताशिक केले. प्रास्ताशिकात महाशिद्यालयातील शनकालाचा ि उपक्रमाचा धािता आढािा घेतला. 

त्याबरोबरच महामारी चे संकर् ‘कोरोना’ यामुळे देि शपळिरू्न शनघत आहे. त्यात आपल्याला महाशिद्यालयाच्या ितीने समाज 

प्रबोधन करणे ि िेळप्रसगंी रुगणांना महाशिद्यालय पररसरात अनेक सुशिधा देण्यासाठी कोशहहड  मदत कें द्र स्थापन करून 

सहकायट करण्याचा मानस असल्याचे प्रशतपादन केले सदर कायटक्रम महाशिद्यालयात शिद्यार्थयाांच्या ि मान्यिरांच्या उपशस्थतीत 

परंपरेप्रमाणे न घेता ऑनलाईन घेण्याची िेळ आली अिी खंतही व्यक्त केली. 

            त्यानंतर कायटक्रमाचे कायाटध्यक्ष श्री .प्रा. डी. एस. पार्ील यांनी रयत संकुलातील शतन्ही िाखांचे अहिाल िाचनात 

शतन्ही िाखेची माशहती देऊन शनकालाची परंपरा उज्ज्िल असल्याचे प्रशतपादन केले. तसेच रयत संकुलाने कमटिीर अण्णांच्या 

तत्िाचा शिसर पडू ददला नाही. रयत संकुलाने रामानंद नगर पंचक्रोिीत आपला आगळा िेगळा ठसा उमर्शिला आहे . आपली 

िेगळी ओळख शनमाटण केली आहे असे सांशगतले. 

 त्यानंतर स्िा.रा .शिद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री. जाधि डी. एम. यांनी कायटक्रमासाठी उपशस्थत असलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचा 

पररचय करून ददला. 

       कायटक्रमाचे प्रमुख पाहुण ेमा.प्रा.श्री सशति शिके ( राधाबाई काळे मशहला महाशिद्यालय, अहमदनगर) यांनी मनोगत व्यक्त 

केले .मनोगतात शिद्यार्थयाांनी अभ्यासाबरोबरच श्रमप्रशतष्ठा जोपासली पाशहजे. महाशिद्यालयात शिद्याथी कें दद्रत अनेक उपक्रम 

राबिले जातात. सांस्कृशतक िारसा जोपासला पाशहजे म्हणून सांस्कृशतक शिभाग कायटरत असते. तसेच राष्ट्रीय सेिा योजनतेून 

व्यशक्तमत्त्िाचा शिकास होतो म्हणून शिद्यार्थयाांनी सदक्रय सहभाग घेतला पाशहजे. गणुात्मक ि मूल्यात्मक शिक्षणाबरोबरच 

शिस्तीचे धडे शगरिले पाशहजेत. समाजात पदापटण करताना महाशिद्यालयीन जीिनातच सिट पररपक्व होऊन ताऊन सुलाखून 

बाहेर पडला पाशहजे.तरच समाजात तो रर्कू िकतो म्हणून रयतच्या तत्त्िाचा अगंीकार केला पाशहजे यासाठी पद्मभूषण 

डॉ.कमटिीर भाऊराि पार्ील( अण्णा )यांच्या कायाटचा आढािा घेऊन, त्यांच्या आठिणी त्यांच्या आयुष्यातील महत्िाच्या 

घडामोडी आशण अण्णांचा िारसा या नव्या शपढीने जतन केला पाशहजे याबाबत त्यांनी मोलाचे मागटदिटन केले. 



             कायटक्रमासाठी प्रमुख उपशस्थती असललेे मा. श्री. जे .के.( बापू) जाधि( महाशिद्यालय शिकास सशमती सदस्य) यांनी 

महाशिद्यालयाच्या शिकासासाठी आपल्याला खपू काही करायचे आहे .शनकालाची परंपरा उज्ज्िल असली तरी ह ेमहाशिद्यालय 

समाज पररितटनाचे कें द्र झाले पाशहजे आशण पररसरातील महाशिद्यालयाने आपला आदिट घेतला पाशहजे. आमच्या प्राध्यापकांनी 

ि शिक्षकेतर कमटचाऱयांनी जे पररश्रम घेतले त्याचा मी साक्षीदार आहे .NAAC कशमर्ीकडून ‘अ ‘दजाट प्राप्त झाला पण 

एिढ्यािरच समाधान न मानता गणुात्मक ि म मूल्यात्मक िाढीबरोबरच शिद्यार्थयाांच्या व्यशक्तमत्िाचा शिकास हाच आपला 

ध्यास असला पाशहजे.’ पुस्तक चे संस्कृतीचे मस्तक असते ‘याप्रमाणे शिक्षक ि शिद्यार्थयाांनी पुस्तकांिी मैत्री केली पाहीजे असे 

आपल्या मनोगतातून मोलाचे मागटदिटन केले. 

       कायटक्रमाचे अध्यक्ष श्री. महेंद्र (आप्पा) लाड सदस्य, महाशिद्यालय शिकास सशमती यांनी कमटिीर भाऊराि पार्ील यांचे 

शिक्षण के्षत्रातील योगदान आशण त्यांनी केलेला त्याग ि कष्ट याचा उल्लेख आपल्या भाषणातून केला. तसेच त्यांनी आत्ताच 

आपल्या बापूंनी काही महत्िाचे मुद्दे सांशगतले ते मी परत सांगणार नाही. पण महाशिद्यालयाला शिक्षण महषी डॉ. पतंगराि 

कदम साहेब यांचे नाि दणे्याचे शनशित झाले होते. हा सोहळा आपण घेणार होतो. पण आपल्या पररसरात नैसर्गगक आपत्ती 

पुराने थैमान घातले त्यामुळे हा कायटक्रम काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला. पण तो आता नामकरण सोहळा घेण ेगरजेचे 

आहे. कै. मा. पतंगराि कदम साहबेांचा आदिट शिक्षण के्षत्रात सिाांनीच घेण्यासारखा आहे ही आपली बांशधलकी आहे. ज्ञान 

मंददरात येताना राजकारणाचे जोडे बाहेरच ठेिले पाशहजे.ह ेजर आपण शनष्ठनेे केल ेतर महाशिद्यालयाचा ि समाजाचा शिकास 

हहायला फारसा िळे लागणार नाही असे ते बोलत होते. 

       कन्या शिद्यालयाच्या मुख्याध्याशपका कन्या शिद्यालयाच्या मुख्याध्यापक सौ पार्ील यांनी सिट मान्यिर ि उपशस्थतांचे 

आभार मानले कायटक्रमाचे सूत्रसंचालन सौ शिदे एस के यांनी केले. 

     िेिर्ी राष्ट्रगीताने कायटक्रमाची सांगता झाली अिा रीतीने ऑनलाइन पद्धतीने 133 िी कमटिीर जयंती सोहळा संपन्न झाला. 

  

                                           

      

कमटिीर डॉ. भाऊराि पार्ील याचं्या पतुळ्यास मालापटण करताना तसचे त्याचं्या प्रशतमचे ेपजून करताना 

कायटक्रमाच ेअध्यक्ष मा.महेंद्र (आप्पा) लाड , मा. ज.ेके (बाप)ू जाधि ि मान्यिर 

लाभाथी संख्या :१३३  कायटक्रमाचे फशलते :  कमटिीर अण्णांच्या कायाटची माशहती झाली . 



         

अहिाल िाचन करताना प्रा.डी.एस.पार्ील.                                               प्रमुख पाहुण्यांचे स्िागत ि प्रास्ताशिक करताना महाशिद्यालयाचे आदरणीय    

                                                                                                                         प्राचायट  डॉ.एल.डी.कदम.                                          

 

            

         मनोगत व्यक्त करताना मा.ज.ेके.(बाप)ू जाधि                                     कायटक्रमासाठी उपशस्थत असणारे मान्यिर 

 

                                        
 


