
‘प्रेरणादायी प्रसंगानंी संस्थचेे शतकोत्तर हीरक महोत्सवी वर्ष साजरे’ 
म. ए. सो. आबासाहेब गरवारे महाववद्यालयाला ममळाली स्वायत्तता  महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी 
आणण समाज यांच्यातील ऋणानुबंध अधधक बळकट करण्यासाठी ववववध कायषक्रमांचे आयोजन, 

जागततक आव्हान ठरलेल्या कोरोना महामारीच्या पररस्स्थतीत केलेली सेवाभावी उपक्रमांचे आयोजन, 

संस्थेची १६० वर्ाांची दैददप्यमान वाटचाल माडंणाऱ्या ‘ध्यास पथंे चालता...’ या इततहास ग्रंथाचे मा. 
उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते झाललेे प्रकाशन आणण या ग्रथंाची पदहली प्रत मा. राष्ट्रपतींना सादर करण्याचा 
अमभमानास्पद क्षण अशा ववववध आनंददायी आणण प्ररेणादायी प्रसंगांनी संस्थचे ेशतकोत्तर हीरक 
महोत्सवी वर्ष साजरे झाले. इततहास ग्रंथाच्या प्रकाशनाच्या कायषक्रमाने संस्थचे्या शतकोत्तर हीरक 
महोत्सवी वर्ाषची सांगता करण्यात आली, अशी मादहती महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या तनयामक 
मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे यांनी आज (सोमवार, दद. १४ फेब्रवुारी २०२२) पत्रकार पररर्देत 
ददली. म. ए. सो. आबासाहेब गरवारे महाववद्यालयाला नुकतीच ममळालेली स्वायत्तता हा संस्थचे्या 
शैक्षणणक वाटचालीतील एक मैलाचा दगड आहे, असहेी ते या वेळी म्हणाल.े  
संस्थेच्या शतकोत्तर हीरक महोत्सवी वर्ाांची सांगता आणण म.ए.सो. आबासाहेब गरवारे 
महाववद्यालयाला ममळालेली स्वायत्तता या तनममत्ताने ही पत्रकार पररर्द आयोस्जत करण्यात आली 
होती. या वेळी संस्थेच्या तनयामक मंडळाचे सदस्य ववजय भालेराव, महाववद्यालयाचे प्राचायष डॉ. 
पी.बी.बचुडे, संस्थचेे सधचव डॉ. भरत व्हनकटे, संस्थचेे सहाय्यक सधचव इंस्ज. सुधीर गाडे व्यासपीठावर 
उपस्स्थत होत.े  
म.ए.सो. आबासाहेब गरवारे महाववद्यालयाचे सवष उपप्राचायष, पदाधधकारी आदी मान्यवर या वेळी 
उपस्स्थत होत.े  
प्राचायष डॉ. पी. बी. बुचडे यावेळी बोलताना म्हणाले की, १९४५ साली स्थापन झालेल्या मएसो 
आबासाहेब गरवारे महाववद्यालयामध्ये आता २५ पदवीधर मशक्षण ववभाग आहेत ज्यामध्ये १८ 
पदव्युत्तर आणण साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठ मान्यताप्राप्त ववज्ञान आणण कला ववद्याशाखेतील ०७ 
संशोधन कें दे्र आहेत. महाववद्यालयात ५० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम मशकवले जातात. महाववद्यालयाला 
तीन वेळा NAAC द्वारे प्रमाणणत करण्यात आले आहे. चालू वर्ाषत वररष्ट्ठ महाववद्यालयातील सुमारे 
पाच हजार ववद्याथी मशक्षण घेत आहेत. महाववद्यालयात अद्ययावत वगष आणण प्रयोगशाळा आहेत. 
महाववद्यालयात ग्रंथालय आणण क्रीडाववर्यक पायाभूत सुववधाही उपलब्ध आहेत. महाववद्यालयात 
अनेक ववद्याथीकें दद्रत उपक्रमही राबवले जातात. 
ऑगस्ट २०२० मध्ये महाववद्यालयाने स्वायत्त दजाष ममळवण्याचा प्रस्ताव ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगाकडे सादर केला होता. कोववडच्या पररस्स्थतीमुळे सप्टेंबर २०२१ मध्ये ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगाच्या तज्ज्ञ सममतीने महाववद्यालयाला भेट ददली. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर, ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगाच्या तज्ज्ञ सममतीने महाववद्यालयाला स्वायत्त दजाष देण्याची मशफारस केली.  
नवीन शैक्षणणक धोरणाची वैमशष्ट््ये लक्षात घेऊन स्वायत्ततेत कौशल्य आधाररत मशक्षणावर भर देणारे 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याची महाववद्यालयाची इच्छा आहे. यामुळे ववद्यार्थयाांना पारंपाररक 
अभ्यासक्रमांद्वारे ज्ञान ममळू शकेल तसेच त्यांची रोजगारक्षमताही वाढेल. स्वायत्ततेअंतगषत, भववष्ट्यात 
व्यापक संधी असणारे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा महाववद्यालयाचा प्रस्ताव आहे. डेटा सायन्स, 

आदटषफफमशयल इंटेमलजन्स तसेच नॅनोसायन्सेस आणण नॅनोटेक्नॉलॉजी यासारख्या ववर्यांमध्ये नवीन 



पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे. नवीन स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज आणण सेंटर 
फॉर गुड गव्हनषन्स सुरू करण्याचीही महाववद्यालयाची इच्छा आहे. चांगले नेते आणण प्रशासक 
ववकमसत करण्यासाठी आणण जागततक समस्यांबद्दल ववद्यार्थयाांमध्ये जागरूकता तनमाषण करण्याच्या 
दृष्ट्टीकोनातून हे अभ्यासक्रम ववकमसत करण्याची योजना आहे.  
या वेळी मान्यवरानंी पत्रकारांच्या ववववध प्रशनांना समपषक उत्तरे ददली.  
संस्थेचे सधचव डॉ. भरत व्हनकटे यांनी प्रारंभी उपस्स्थतांचे स्वागत केल ेआणण मान्यवरांचा पररचय 
करून ददला.  
संस्थेचे सहाय्यक सधचव इंस्ज. सुधीर गाडे यांनी आभार प्रदशषन केले. 
 

 


