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Deccan Education Society 
HISTROY 

 

• 1880 मधे्य विषु्णशास्त्री विपळूणकर, लोकमान्य बाळ गंगाधर विळक आवण गोपाळ गणेश आगरकर यांनी नू्य 

इंग्ललश सू्कलिी स्थापना केली, जी पुण्यात पाश्िात्य वशक्षण देणारी पविली स्थावनक शाळांपैकी एक आिे. 

•  1884 मधे्य त्यांनी डेक्कन एजु्यकेशन सोसायिी स्थापन केली. न्यायमूती मिादेि गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश 

आगरकर, मिादेि बल्लाळ नामजोशी, व्ही.एस. आपिे, व्ही.बी. केळकर, एम.एस. गोळे आवण एन.के. धारप यांिे 

त्यात मोलािे योगदान िोते.  

•  1885 मधे्य, सोसायिीने फरुु्ग्सन कॉलेजिी स्थापना केली, ज्यािे नाि बॉमे्ब पे्रवसडेन्सीिे तत्कालीन गव्हनुर सर जेम्स 

फरुु्ग्सन यांच्या नािािर ठेिले गेले.  

• सर जेम्स फरुु्ग्सन (1832-1907), वकल्केरानिे सिािे बॅरोनेि आवण बॉमे्बिे तत्कालीन गव्हनुर, िे सोसायिीिे पविले 

संरक्षक िोते.  

• राज्यपाल या नात्याने ते त्यांच्या मानिता आवण दुष्काळी कायदे आवण कृषी तज्ज्ांच्या मदत कायद्याबाबत तसेि 

वशक्षणाच्या प्रसाराबाबतच्या उदार धोरणासाठी लोकवप्रय िोते.  

• त्यांिा पावठंबा आवण योगदान लक्षात घेऊन संस्थापकांनी त्यांना प्रस्तावित निीन मिाविद्यालयाला फरुु्ग्सन 

मिाविद्यालय असे नाि देण्यािी परिानगी मावगतली, जी त्यांनी कृपापूिुक वदली.  

•  परंतु बौग्िक जीिनाच्या सुसंिादी कायाुमुळे समाजािे लक्ष वििवलत आवण कमकुित करणाऱ्या मत्सरांिर आम्ही 

विश्िास ठेिू शकतो, "सर जेम्स फरुु्ग्सन, मंुबईिे माजी गव्हनुर, 13 फेबु्रिारी 1895 रोजी कॉलेजला त्यांच्या शेििच्या 

भेिीदरम्यान" संयवमत आवण अगदी नष्टिी िोतील. 

• सर विल्यम िेडरबनु िे १८८४ मधे्य डेक्कन एजु्यकेशन सोसायिीच्या पविल्या प्रोग्व्हनल कौग्न्सलिे अध्यक्ष िोते.  

• प्रािायु िामन वशिराम आपिे िे एक उत्तम संसृ्कत विद्वान िोते आवण त्यांना संस्थेिे प्रथम सविि, फरुु्ग्सन 

मिाविद्यालयािे पविले प्रािायु आवण त्याि बरोबर नू्य इंग्ललश सू्कलिे अधीक्षक असण्यािा मान वमळाला आिे. 

• सध्याच्या कॅम्पसमधील फरुु्ग्सन कॉलेजच्या निीन मिाविद्यालयाच्या इमारतीिी पायाभरणी जानेिारी, १८९२ मधे्य 

मंुबईिे गव्हनुर मिामविम आदरणीय जॉजु रॉबिु कॅवनंग िॅररस यांच्या िसे्त करण्यात आली.  

• बुधिार, २७ मािु १८९५ रोजी गुढीपाडव्याच्या शुभ वदिशी, निीन िषाुच्या वदिशी, फरुु्ग्सन मिाविद्यालयाच्या मुख्य 

इमारतीिे उद्घािन मंुबईिे गव्हनुर लॉडु सँडिरु्स् यांच्या िसे्त करण्यात आले.  

• कोल्िापूरिे शाहूछत्रपट्टी मिाराज ि संस्थेिे युिा अध्यक्ष या कायुक्रमाला उपग्स्थत िोते .  
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• रंॅगलर रघुनाथ पुरषोत्तम परांजपे िे पविले बी.एस्सी. फरुु्ग्सन कॉलेजिे (1894) आवण कें वब्रज येथील पविले भारतीय 

िररष्ठ रँललर िोते.  

•  िे मिाविद्यालय सुरुिातीला पुण्यातील शवनिार पेठ पररसरातील गदे्र िाड्यातून िालिले जात िोते. त्याच्या 

स्थापनेच्या िेळी, मिाविद्यालय िी पुण्यातील पविली स्वदेशी उच्च-वशक्षण संस्था िोती. 

•  सुरुिातीच्या काळात विळक आवण आघारकर यांनी शैक्षवणक कमुिारी म्हणून काम केले. काँगे्रस पक्षािे नेते, गोपाळ 

कृष्ण गोखले आवण समाजसुधारक, धोडंो केशि किे िे देखील समाजािे आजीिन सदस्य िोते आवण 1890 च्या 

दशकात त्यांनी मिाविद्यालयात वशकिले िोते.  

• सोसायिीने 1899 मधे्य सातारा येथील नू्य इंग्ललश सू्कल सारख्या पुढील दशकांमधे्य पुणे आवण इतर शिरांमधे्य 

अनेक शाळा आवण मिाविद्यालये स्थापन केली. 

•  सोसायिीने 1919 मधे्य उंबरगाि येथील मािजी माधिजी इंग्ललश सू्कल आवण 1934 मधे्य िाईिे द्रविड िायसू्कल 

ताब्यात घेतले.  

• दवक्षण मिाराष्टर ातील उच्च वशक्षणािी मागणी पूणु करण्यासाठी सोसायिीने 1919 मधे्य सांगली येथे विवलंलडन कॉलेज 

उघडले.  

• 1939 मधे्य संस्थेने पुण्यातील िोळकर िाड्याच्या ऐवतिावसक पररसरात मुलीसंाठी अविल्यादेिी िायसू्कल सुरू 

करून मुलीचं्या माध्यवमक वशक्षणाच्या के्षत्रात उतरण्यािा वनणुय घेतला.  

• 1943 मधे्य, सोसायिीने बृिन मिाराष्टर  कॉलेज ऑफ कॉमसु सुरू केले, ज्यासाठी सोसायिीने बृिन मिाराष्टर  कॉलेज 

ऑफ कॉमसु सुरू केले, ज्यासाठी बृिन मिाराष्टर  शुगर वसंवडकेि वलवमिेडने सोसायिीला रु. 2,00,000 देणगी वदली.  

• यामधे्य  भोर आवण सांगलीसारख्या अनेक संस्थानांिे राज्यकते समाजािे संरक्षक िोते. 

 
Institutes run by the Deccan Education Society 

• डेक्कन एजु्यकेशन सोसायिीद्वारे िालिल्या जाणाऱ्या संस्थांमधे्य िी कॉलेज समाविष्ट आिे: 

                                संस्थेचे नाव स्थापना  स्थान 

फर्ग्युसन कॉलेज  1885 पुणे  

वववलंग्डन कॉलेज 1919 सांगली  

बृहन महाराष्ट्र  कॉलेज ऑफ कॉमसु 1943 पुणे  
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व्यवस्थापन ववकास आवि संशोधन संस्था, पयिे 1974 पुणे  

कीर्ती एम. ड ंगसी कॉलेज 1954 मंुबई  

वहंदयस्थान अँविबायोविक्स स्क ल 1958 पुणे  

वचंर्तामिराव कॉलेज ऑफ कॉमसु 1960 सांगली  

वचंर्तामिराव इन्स्टिट्य ि ऑफ मॅनेजमेंि डेव्हलपमेंि अँड ररसचु 1996 सांगली  

डीईएस नवलमल वफरोवदया लॉ कॉलेज 2004 पुणे  

डीईएस विजलाल वजंदल कॉलेज ऑफ वफवजओथेरपी 2007 पुणे  

डीईएस श्रीमर्ती. सयभद्रा के. वजंदाल कॉलेज ऑफ नवसिंग 2008 पुणे  

राजर्षी छत्रपर्ती शाहू महाराज कॉलेज ऑफ अॅग्री-वबझनेस मॅनेजमेंि 2009 सांगली  

श्रीमर्ती. जयश्री शरदचंद्र कोठारी वबझनेस स्क ल 2018 मंुबई  

Governing Body 

 

डॉ. शरद कयं िे अध्यक्ष 

श्री. डी.ए.कय लकिी सवचव, जी.बी 

श्री. एम.ए.आठवले उपाध्यक्ष 

श्री. एस.एस. फडके सदस्य 

श्री ए.एच. गोखले सदस्य 

अ ॅड. एन.एम. आपिे सदस्य 

डॉ. एस.एन. कानेिकर सदस्य 

डॉ. आर. जी. परदेशी सदस्य 
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