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पंडित दीनदयाळ उपाध्याय डिक्षण संस्था संचडित 

 श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाडवद्यािय , फुिंब्री  

अथथिास्त्र, इडतहास व राज्यिास्त्र डवभागाद्वारे आयोडित  

स्वाततं्र्याचे अमतृमहोत्सवी वर्थ व महाडवद्याियाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्ाथडनडमत्त आयोडित 

  

दिन ांक : 28, 29 व 30 सप्टेंबर 2021 

 

1) प्रथम दिवस च  अहव ल (पहिले पषु्प):   

दिन ांक:  28 सप्टेंबर 2021 

डवर्य:  एक त्म म नव िर्शन व  पांदित िीनिय ळ उप ध्य य  

कायथक्रमाचे स्वरूप:  ऑनिाइन व ऑफिाईन 

कायथक्रमाचे अध्यक्ष : माननीय हररभाऊ बागिे (नाना) 

उद्घाटक:  मा. कुिगरुू, प्रो. िॉ. प्रमोद येविे 

प्रमखु वके्त:  श्री.   भास्कर ब्रह्मनाथकर 

प्रमखु उपडस्थती: श्री  सहुास डिरसाठ, अध्यक्ष,  नगरपंचायत फुिंब्री 

                       श्री गिानन नागरे,  उपाध्यक्ष, नगरपंचायत फुिंब्री 

                       श्री रवींद्र काथार सदस्य महाडवद्यािय डवकास  सडमती  

 

प्र स्त दवक:  प्र च यश िॉ. एस. आर. टकले 

महाडवद्याियाचे प्राचायथ िॉ.  एस. आर. टकिेयांनी कायथक्रमाचे प्रास्ताडवक केिे.  यामध्ये त्यांनी 

महाडवद्याियात राबडवल्या िातअसिेल्या डवडवध अभ्यासक्रमांची तसेच उपक्रमांची माडहती 

डदिी.   महाडवद्याियास पंचवीस वर्ाथच्या कािखंिामध्ये डमळािेल्या डवडवध परुस्कारांची माडहती 

डदिी.  महाडवद्याियातीि क्रीिा व अन्य क्षेत्रातीि डवद्यार्थयाांनी केिेल्या प्रगतीची सदु्धा माडहती 

डदिी.  तसेच महाडवद्याियाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्ाथडनडमत्त घ्यावयाच्या कायथक्रमाची माडहती डदिी. 

 

उद्घ टक: प्रो. िॉ. प्रमोि येवले (कुिगरुू, िॉ. बाबासाहबे आंबेिकर मराठवािा डवद्यापीठ, 

औरंगाबाद) मा.कुिगरुू यांनी ऑनिाइन पद्धतीने तीन डदवसीय व्याख्यानमािेचे उद्घाटन केिे. 
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व्याख्यानमािेचे उद्घाटनपर भार्ण करत  असताना मा. कुिगरुू यांनी महाडवद्याियाने केिेल्या 

कामडगरीबद्दि महाडवद्याियाचे कौतकु करून, रौप्यमहोत्सवी वर्ाथडनडमत्त आयोडित करण्यात येणाऱ्या 

कायथक्रमासाठी िभेुच्छा डदल्या. 

उद्घाटनपर भार्णात मध्ये बोित असताना ते म्हणािे की, एकात्म मानवतावादाची दिेािा व िगािा 

गरि आह.े भारतात राहणाऱ्या व दिेातप्रडत प्रेम  असणारा सवथ समहू एक आह.े भारतीय संस्कृतीवर 

डनष्ठा ठेवणे गरिेचे आह.े 

भारतीय स्वातंत्र्यािा 74 वरे् पणूथ होऊन, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्ाांमध्ये भारत दिे पदापथण करत 

आह.े या 75 वर्ाांत अनेक के्षत्रांमध्ये दिेाने प्रगती केिी. देिामध्ये आता सॅटॅिाइट सदु्धा तयार केिे 

िात आहते. यावेळी  त्यांनी नवीन िैक्षडणक धोरणातीि काही ठळक वैडिष््टये सांडगतिी, िसे 

मातभृारे्तून डिक्षण, समािासाठी उपयकु्त संिोधन, संिोधनाचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असणे 

गरिेचे आह.े  

 

प्रमुख वक्त्य ांचे म र्शिर्शन :  श्री. भ स्कर ब्रह्मन थकर (संघटन सडचव भारतीय 

इडतहास संकिन सडमती,दवेडगरी प्रांत) 

यावेळी प्रमखु  वक्त्यांनी एकात्म मानव दिथन व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याडवर्यी 

उपडस्थतांना मागथदिथन केिे. यावेळी त्यांनी दीनदयाळ यांच्या िीवनातीि काही प्रमखु मदु्द ेसांडगतिे. 

दीनदयाळ यांचा िन्म 25 सप्टेंबर 1916 रोिी उत्तर प्रदिेात झािा. अत्यंत हिाखीत त्याने िीवन 

िगिे. 1934 आिी त्यांचा संघािी संपकथ  आिा व त्यांचे िीवन संघमय  झािे. संघ  बंदीच्या काळात 

संघाची घटना डिडहण्यात त्यांचे मोिाचे योगदान आह.े पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्यावर 

िनसंघाची िबाबदारी आिी तरीसदु्धा त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािी असिेिा संपकथ  तटुिा नाही. 

ते िनसंघ कायाथिय मनात तर  संघ घर मानीत. त्यांनी िनसंघाचे महामंत्री म्हणनू काम केिे. 

1967  यावर्ी  िनसंघाचे अध्यक्ष झािे. 

  मानव दिथन म्हणिे ज्याची आपण अगोदर अनभुतूी घेतिी आह.े  पाश्चात्य तत्वज्ञान ह ेिरीर, 

मन, बदु्धी आत्मा  व परमात्मा यांना वेगवेगळे मानते तर भारतीय तत्वज्ञान त्या सवाांना एक मानते 

म्हणिेच संपणूथ अखंि मंििाकार आह.े िसे िरीराचा डवकास मानाच्या डवकासािा चािना दतेो, 

मनाचा डवकास बदु्धीच्या डवकासािा चािना दतेो. एकाचा डवकास हा दसुऱ्याच्या डवकासािा चािना 

दते असतो. एकच ईश्वरी तत्त्व सवथ मानवामध्ये  वसिे आह.े 

धमथ, अथथ, काम, मोक्ष ह ेचार परुुर्ाथथ आहते. चार परुुर्ाथथ माणसांनी चांगल्या पद्धतीने िीवन 

िगण्याचे सतू्र सांगतात. सवाथत िेवटच्या घटकाचा डवकास करणे पंडित दीनदयाळ यांना अडभपे्रत होते. 
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नंतरच्या कायथकत्याांनी त्यांचा डवचार प्रत्यक्ष  कृतीत आणण्याचा प्रयत्न केिा. दीनदयाळ यांच्या 

चररत्रातनू आिच्या डपढीने काहीतरी घेतिे पाडहिे. आपिे काम प्रामाडणकपणे केिे पाडहिे.राष्ट्रसाठी 

आपिे िीवन समडपथत करून काम करावे. 

 

अध्यक्षीय सम रोप म . हररभ ऊ ब र्िे (न न ) (अध्यक्ष, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय डिक्षण 

संस्था)  

मा. नाना यांनी पंडित दीनदयाळयांच्या रािकीय िीवनावर प्रकाि टाकिा. यावेळी बोिताना 

ते म्हणािे की, “ दीनदयाळ यांना िवळून पाहण्याचे भाग्य मिा डमळािे. संभािीनगर िहरात ते दोन 

वेळेस आिे होते.   1967 सािी िनसंघाचे महाराष्ट्र प्रदिेाचे अडधवेिन होते. प्राध्यापक मकंुुद 

अगस्कर  ह ेप्रदिेाध्यक्ष होते. िन संघाचे तीनडदवसीय राज्य अडधवेिन संभािीनगरात होते. पंडित 

दीनदयाळ यांना  डनवास स्थानापासनू  अडधवेिन स्थळापयांत नेण्याची िबाबदारी माझ्यावर होती. 

त्यामळेु त्यांच्या सोबत िवळ बसनू गािीत  प्रवास करण्याचे भाग्य मिा डमळािे. 1952 ते 1967 

सािापयांत ज्या डनविणकुा झाल्या त्यात िनसंघाची प्रगती झािी.अंत्योदयाच्या योिनेतनू 

समािातीि सवाथत कमकुवत घटकांना मदत करण्याचा डवचार दीनदयाळ यांचा होता.” 

यावेळी बोिताना नाना पढेु म्हणािे की, “ Covid-19 च्या काळात मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांनी डवडवध योिनांच्या माध्यमातनू समािातीि दबुथि घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केिा. 

दीनदयाळ यांनी राष्ट्राच्या सरुडक्षततेिा महत्व डदिे. चीन व पाडकस्तान या देिांना त्यांनी भारताचे 

प्राकृडतक ित्र ूमानिे. कच्छ कराराडवरोधातीि आंदोिन व गोवा मकु्तीचे आंदोिन ह ेमोठी आंदोिने 

त्यांच्या नेततृ्वाखािी िढल्या गेिी.पंडित दीनदयाळ यांची संघटनात्मक दृष्टी व्यापक 

होती.”  िामाप्रसाद मखुिी म्हणािे होते की, “मिा असे आणखीन दोन दीनदयाळ डमळाल्यास,  मी 

या दिेाचे डचत्र पािटून टाकेि.” 

यावेळी  बोिताना मा. नाना म्हणािे की, महाडवद्याियाचा डवद्याथी चांगिा घििा पाडहिे या 

उद्दिेाने महाडवद्याियातीि कमथचाऱ्यांनी काम करावे. स्पधाथ पररके्षिा सामोरे िाण्याची मानडसकता 

डवद्यार्थयाांमध्ये डनमाथण करावी. 

 

क यशक्रम चे सूत्रसांच लन प्र . िॉ.प ांिुरांर् कल्य णकर य ांनी केले. 

 प्र थशन  िॉ. मांजूष  न रळीकर य ांनी म्हटली तर आभ र प्र  दवजय प ांिे य ांनी म नले, 

क यशक्रम स त ांदत्रक स ह य्य करण्य चे क म िॉ. सांिीप जर्त प य ांनी केले. 

अहव ल लेखन: प्र . िॉ.प ांिुरांर् कल्य णकर 
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 दसुऱ्या हदवसाचा अिवाल ( दसुरे पषु्प ) : हदनाांक: 29 सप्टेंबर 

2021

 

तीन हदवसीय ऑनलाइन व्याख्यानमालेच्या दसुऱ्या हदवशी हदनाांक: 29 सप्टेंबर 2021 रोजी दपुारी 

3:00 ते 5:00 या वेळेत प्रमखु वके्त डॉ.सिुास आजगावकर काययवाि साहवत्रीबाई फुले महिला एकात्म 

समाज मांडळ, िडेगेवार रुग्णालय औरांगाबाद याांनी ‘भारतरत्न नानाजी देशमखु याांचे ग्रामीण 

हवकासासांदभायत हवचार व कायय’ या हवषयावर व्याख्यान हदले. नानाजी दशेमखु याांनी पौराहणक वारसा 

लाभलेल्या हचत्रकूट पररसरात ग्रामीण हवकासाचे कायय िाती घेऊन पररवतयन घडवनू आणले. नानाजी 

दशेमखु याांच्या कायायचा सांपणूय इहतिास त्याांनी माांडला. हचत्रकूट पररसरात 80 गावातनू हवकासाचे कायय 

त्याांनी िाती घेतले िोते. आज ि े कायय 500 गावात हवस्तारले आि.े ग्रामीण हनभयरता आहण 

उद्योगहशलता याला प्राधान्य दऊेन नानाजी दशेमखु याांनी कायय प्रारांभ केले िोते. ि ेकायय दीनदयाळ 

शोध सांस््ाांच्या माध्यमातून िाती घेण्यात आले िोते. स््ाहनक भागातील आवश्यकता आहण समस्या 

याांचा हवचार करून कृती आराखडा ते तयार करीत असत. भारतीय हवचारधारेच्या आधारे त्याांनी ि े

सवय केले. नानाजींनी स््ाहनक लोकाांचे सिकायय घेतले लोकाांना हवकास कामासांबांधी मागयदशयन केले. 

इ.स.1970 ते 80 या दशकात नानाजींनी िाती घेतलेले कायय आज वटवकृ्षाप्रमाणे हवस्तारले गेले आि.े 

जो बदल करावयाचा आि ेत्याची सरुुवात स्वतः पासनू झाली पाहिजे ि ेसतू्र हवचारात घेऊन पररवतयन 

घडवनू आणण्याचा प्रयत्न त्याांनी केला. कृषी हवज्ञान कें द्राच्या माध्यमातनू कृषी हवकासाचे नवीन प्रयोग 

त्याांनी राबहवले. महिलाांच्या हशक्षणाला त्याांनी प्राधान्य हदले. वाचन सांस्कृती हवकहसत करण्यासाठी 

ग्रां्ाांनी समदृ्ध ग्रां्ालय हचत्रकूट ये्े उभे केले. नानाजींना लाभलेल्या दरूदृष्टीमुळे ि ेशक्य झाले असे 

प्रहतपादन वके्त डॉ.सिुास आजगावकर याांनी केले. काययक्रमाचा अध्यक्षीय समारोप प्राचायय डॉ.एस. 
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आर. टकले याांनी केला. सतू्र सांचलन प्रा.डॉ. रामहकशन लोमटे याांनी केले. आभार प्रा. बाबासािबे 

लिाने याांनी माांडले. सत्राची साांगता वांदमेातरम ्या गीताने झाली.  

 

ऑनलाइन व्याख्यान दतेाना वके्त डॉ.सिुास आजगावकर 

ऑनलाइन व्याख्यान दतेाना वके्त डॉ.सिुास आजगावकर 

                                    

अहव ल लेखन:  प्रा. डॉ. रामहकशन लोमटे , राज्यशास्त्र हवभाग  
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पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्था संचशित, 

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाववद्यालय, फुलंब्री 
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव व महाववद्यालय रौप्य महोत्सव वर्षाविममत्त 

इमतहास ववभाग द्वारा आयोजित 

व्याख्यानमािा 
अहवाि 

30 सप्टेंबर 2021 रोजी दपुारी 3 ते 5या या वेळेत व्याख्यानमािेचे ततसरे पुष्प आयोशजत करण्यात 
आिे. यावेळी श्यामाप्रसाद मुखजी: जीवन व कायय या तवषयावर श्री मनोज पांगरकर, सदस्य, काययकाररणी 
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र  राज्य यांनी, तर श्रदे्धय दत्तोपंत ठें गिी यांची ततसऱ्या पयायाकिे ची मांिणी या 
तवषयावर िॉ. अ. द. पत्की, माजी प्राचायय, खोिेश्वर महातवद्यािय, अंबाजोगाई यांनी तवचार मांििे. काययक्रमाच्या 
अध्यक्षस्थानी प्राचायय िॉ. सजेराव ठोंबरे, तवश्वस्त, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्था हे होते. 
  मनोज पांगारकर यांनी श्यामाप्रसाद मुखजी यांचे तवचार हे तवद्या, तवत्त आणण तवकास या डिसूिी 
धोरणाचे पररपाक होते. स्थातनक भाषेिा प्रोत्साहन द्यावे या हेतूने त्यांनी किकत्ता तवद्यापीठाचे कुिगुरू 
असताना गुरु रवींद्रनाथ टागोर यांना तनमंिण ददिे होते. पूवी इंग्रजांचा अंमि असल्यामुळे इंग्रजी भाडषक 
िोकांना बोिाविे जात असे. त्याचबरोबर 1947 मध्ये झािेिा बंगािचे तवभाजन, 1947 ते 50 या 
कािखंिामध्ये उद्योगमंिी असताना उद्योग नीतीचा पाया त्यांनी घातिा आणण खादी ग्रामोद्योगची स्थापना त्यांनी 
या कािखंिामध्ये केिी. नेहरंूचे धोरण हे नवतनमाण करणारे होते तर मुखजी यांचे धोरण हे पुनतनयमाण करणारे 
होते. भारतीय जनसंघाचे स्थापना व त्याचा तवस्तार करण्याचे काम त्यांनी केिे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या 
बाबतीमध्ये शजस देि मे दो तवधान, प्रधान और दो तनिान नही हो सकते असे वक्तव्य त्यांनी केिे.  

िॉ. पत्की यांनी श्रदे्धय दत्तोपंत ठें गिी यांचे तवचार मांित असताना दत्तोपंत ठें गिी यांनी त्या 
कािखंिामध्ये तवतवध सामाशजक िैक्षणणक व इतर संघटनांची स्थापना राष्ट्र ीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतगयत 
केल्याचे नमूद केिे. जनसंघाचे जनता पक्ष हा त्यांचा प्रवास त्यांनी यावेळी उिगिून दाखविा. भारतीय मानव 
हा स्वभाव डकंवा आत्मतनभयरता जपणारा आहे हे त्यांनी नमूद केिे. साम्यवाद, भांिवििाही, राज्य, शिक्षण, 
व्यक्तक्तगत स्वातंत्र्य या अनुषंगाने पाश्चात्यांचे तवचार आणण भारतीय तवचार यामध्ये काय तफावत आहे हे दत्तोपंत 
ठें गिी यांच्या तवचारांच्या आधारे त्यांनी समजावून सांक्तगतिे. अगोदर शसद्धांत मांिायचा आणण त्यानंतर त्याचा 
अविंब करायचा ही पाश्चात्य पद्धत आहे. त्याचबरोबर तनसगाचे िोषण करणारी ही पद्धती आहे. तर भारतीय 
पद्धत ही तनसगाचे दोहन करणारी आहे त्यामुळे ततिा आपण दहदं ूजीवनपद्धती म्हणत असतो. या दहदं ूजीवन 
पद्धतीमध्ये िाश्वत तवकास सांक्तगतिेिा आहे. 
  अध्यक्ष सजेराव ठोंबरे यांनी ही व्याख्यानमािा वैचाररक व्याख्यानमािा आहे. त्यामुळे ततचे महत्त्व 
वेगळे आहे असा तवचार मांििा.  
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ऑनिाइन व्याख्यान देताना वके्त िॉ.सुहास आजगावकर 

 
ऑनिाइन व्याख्यान देताना वके्त िॉ.सुहास आजगावकर 
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पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्था संचशित, 

श्री संत सावता माळी ग्रामीण महातवद्यािय फुिंब्री 
ता. फुिंब्री शज. औरंगाबाद 

 

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव व महाववद्यालय रौप्य महोत्सव वर्षाविममत्त 

ददनांक 28, 29, 30 सप्टेंबर 2021 

तीन ददवसीय व्याख्यानमािा 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

काययक्रमाचे वियोजि 

3:00 ते 3:05    सुिसंचिन  
3:05 ते 3:10    प्राथयना  
3:10 ते 3:15    पाहुण्यांचा पररचय  
3:15 03:45    प्रमुख वके्त श्री मनोज पांगरकर यांचे व्याख्यान 

3:45 ते 4:35    प्रमुख वके्त िॉ. अ. द. पत्की यांचे व्याख्यान 

3:40 ते 4:55    अध्यक्षीय समारोप- प्राचायय िॉ. सजेराव ठोंबरे 

4:55 ते 5:00    आभार व वंदे गान 
  

 संघटन सचिव 

श्यामाप्रसाद मुखर्जी: 
र्जीवन व कार्य 

श्री मनोज पांगरकर 
 काययकाररणी 

सदस्य 
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र  राज्य 

श्रद्धरे् दत्तोपंत ठें गडी र्ांची 
ततसऱ्या पर्ायर्ाकडेची मांडणी 

30 सप्टेंबर 2021 

िॉ. अ. द. पत्की 
माजी प्राचायय  

खोिेश्वर महातवद्यािय, अंबाजोगाई 

 प्राचायय िॉ. सजेराव ठोंबरे 
तवश्वस्त 

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्था 

 

वेळ: द.ु 3 ते 5 

वके्त  वके्त  अध्यक्ष 
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