"डॉ.पतंगराव कदम ररसर्च अवॉडच "
माननीय साहे बाां ची दू रदृष्टी होती की, भारती विद्यापीठ हे सांशोधनात आघाडीिर असले पावहजे, या हे तूनेच
IRSHA या सांस्थेची स्थापना केली होती, जी आज भारतातील आघाडीची सांशोधन सांस्था झाली आहे.
वद. 17 जू न 2021 रोजी भारती विद्यापीठ मेवडकल कॉलेज ि हॉस्पिटल येथे मा.डॉ. अस्पिता जगताप
याां च्या हस्ते िैद्यकीय क्षे त्रातील ररसचच पे पसचना पु रस्कार दे ण्यात आले .
भारती विद्यापीठ मेवडकल कॉले जने या िर्ाच त राष्टरीय ि आां तरराष्टरीय जनचल्स मध्ये 130 पे पसच प्रकावशत
केले आहे त. यातील तीन उत्कृष्ट पे पसचना रोख बवक्षस दे ऊन पु रस्कारीत करण्यात आले .
प्रथम पुरस्कार रु. 50,000/- डॉ. सु जाता मु रारकर, कम्यु निटी मे नडनसि नडपाटच मेंट यांिा प्रदाि
करण्यात आला.
नितीय पुरस्कार रु. 25,000/- डॉ. भक्ति सारं गी, Pediatric Department, यांिा दे ण्यात आला.
तृतीय पुरस्कार रु.10,000/- डॉ. राहुल जहानगरदार, Pediatric Department यांिा दे ण्यात
आला.
यािेळी बोलताना डॉ. अस्पिता जगताप याां नी आदरणीय डॉ. पतां गराि कदम साहे बाां ची सांशोधन विर्यीची
दू रदृष्टी साां वगतली ि वशक्षणात सांशोधनाचे असले ले मोल साां गून, प्रत्ये क प्रोफेसर, ले क्चररने यासाठी कायच
करािे अशी अपे क्षा व्यक्त केली. तसेच येणाऱ्या काळात अशा प्रकारचा उपक्रम भारती विद्यापीठ हे ल्थ
सायन्सच्या सिच शाखा डें टल, आयुिेद, होवमओपॅ थी इ. मध्ये ही राबिण्यात येणार असल्याचे त्याां नी
साां गीतले .
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