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संपादकीय …
पटहल्या ई-र्ाससकाच्या प्रकािनानंतर दुसऱ्या
अंकात र्हाववद्यालर्ातील घडर्णाऱ्या घडार्ोडींचा
आढावा घेतला आहे. जून र्टहना म्हटलं की िाळा
र्हाववद्यालर्ांची सुरुवात आशर्ण पालकांची गदी र्ाच्या
दे खील नोंदी र्ा अंकार्ध्ये करण्यात आल्या आहेत.
साटहत्य हे सर्ाज र्नाच्या जाशर्णवा सर्ृद्ध करते असे
प्रप्तपादन आनंद दे िपांडे र्ांनी केले.डॉ.गुरुराज करजगी
र्ांचे शिक्षकांसाठी व्याख्यान झाले. त्यात त्यांनी
शिक्षकांनी आजन्म ववद्यार्थी राहून अध्यापन करावे, असे
सांगत बहुर्ोल उद्बोधन केले. र्ूजीसीच्या स्टुडन्ट
इंडक्शन प्रोग्रार्र्ध्ये डॉ.आर्. आर्.र्ुजावर र्ांनी
बौसद्धक कौिल्याला तंत्राची जोड द्यावी असे सांप्गतले.
राष्ट्रीर् भाषा शिक्षक संघ आर्ोशजत कार्मक्रर्ात
प्राध्यापक पी. एन. रर्र्णी र्ांनी र्ागमदिमन केले. र्राठी
वाङ्मर् र्ंडळ उद्घाटनात कवी इंद्रशजत घुले र्ांनी
कववतेवर भाष्य केले. प्राध्यापक अिोक र्ुलीर्नी र्ांनी
भाप्षक कौिल्य र्हत्त्वाचे आहेत, हे सांगत
जागप्तकीकरर्ण अधोरे खखत केलं.
पुण्यश्लोक अटहल्यादे वी होळकर सोलापूर ववद्यापीठ
सोलापूर र्ांचा उत्कृष्ट र्हाववद्यालर्ाचा २०१९ चा
पुरस्कार एक ऑगस्ट रोजी र्हाववद्यालर्ाला प्रदान
करण्यात आला. ही अप्भर्ानाची गोष्ट आहे. राज्य
िासन सांस्कृप्तक कार्म संचालनालर्ाच्या वतीने 'पुलं'
दे िपांडे स्टँड अप कॉर्ेडी स्पधाम २०१९ - २० संपन्न
झाली. कॉलेजचा जैद िेख र्ा स्पधेत ववजेता
ठरला.एन.सी.सी.च्यावतीने कारप्गल र्ुद्ध टदन साजरा
झाला.
ऑलम्पिक टदनाप्नवर्त्त ऑलम्पिक दौड ,
कप्नष्ठ ववभागासाठी वाशर्णज्य िाखेतील संधी
,आंतरराष्ट्रीर् र्ोग टदन र्ांचे वृत्तांत , तसेच स्पधाम
परीक्षांचा प्नकाल शिक्षक टदन वृत्तांत वाचनीर् आहेत.
आर्च्या संस्थेचे प्रेरर्णास्थान कर्मर्ोगी कै.आप्पासाहेब
काडादी र्ांच्या जर्ंतीप्नवर्त्त भव्य रक्तदान आशर्ण ववववध
उपक्रर्ांची उपक्रर्ांची र्ाटहती आपर्णास र्ा अंकातून
होईल. सीए. सीएस. सीएर्ए. र्धील संधी र्ा ववषर्ावर
ववद्यार्थीकेंद्रीर् व्याख्यान झाले. र्ंदाच्या वषामत प्रज्ञा र्ा
कॉलेजचा वाप्षिकांकाने
ववद्यापीठाच्या वाप्षिकांक
स्पधेत प्रर्थर् क्रर्ांक पटकाववला. र्ा घडार्ोडींसह हा
अंक आपल्या पर्ंत पोहचवत आहोत. वाचक नक्कीच
र्ा प्नर्तकाशलकाचे स्वागत करतील आशर्ण आपल्या
सूचनाही आर्च्यापर्ंत पोहोचवतील.
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सोलपूर (टदनांक ३ )"ज्या सर्ाजात श्रेष्ठ साटहत्य
जन्माला र्ेते, प्रेरक इप्तहास प्नर्ामर्ण होतो, तो
सर्ाज अवधकावधक सक्षर्, सुसंस्कृत आशर्ण
ववकसनिील बनत जातो. त्यार्ुळे संस्कृतीच्या
ववकासात साटहत्य आशर्ण इप्तहासाचे स्थान
र्हत्त्वाचे ठरते."असे र्त शचत्रपट कलावंत,
इप्तहासाचे अभ्यासक, व लेखक वववधज्ञ आनंद
देिपांडे र्ांनी र्ांडले.
संगर्ेश्वर कॉलेजातील र्राठी ववभागाच्यावतीने
आर्ोशजत करण्यात आलेल्या 'साटहत्य इप्तहास
आशर्ण संस्कृती' र्ा ववषर्ावरील व्याख्यानात
देिपांडे बोलत होते. "ववद्यार्थ्ांनी श्रेष्ठ आशर्ण
ऐप्तहाससक साटहत्य वाचले पाटहजे, गडप्कल्ले
जार्णतेपर्णाने पाटहले पाटहजेत. जीवनात
वर्ळालेली संधी वार्ा न दवडता प्रत्येक संधीचे
सोने करण्याची तर्ारी ठे वली पाटहजे, अिी तर्ारी
असली की जीवन आपोआप र्िस्वी होते,
आपल्या हातून काही उत्तर् घडते, त्यासाठी
अभ्यासूवृत्तीने ववद्यार्थ्ांनी जीवनाकडे, आपल्या
प्रदेिाकडे, इप्तहासाकडे साटहत्याकडे पाहार्ला
शिकले पाटहजे.र्राठी भाषेच्या सर्ृद्धीचा त्यांनी
लाभ उठवला पाटहजे, असेही ते र्ावेळी म्हर्णाले.
"नाट्य आशर्ण शचत्रपट क्षेत्रात र्ला ज्या
संधी ब्ध होत्या त्या संधी र्ी स्वीकारल्या आशर्ण
वर्ळालेल्या भूवर्का र्नस्वी पर्णाने जगत राटहलो
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,करत राटहलो, त्यार्ुळे नाट्य आशर्ण शचत्रपट
क्षेत्रात र्थोडेफार कार्म र्ाझ्याकडून घडले.
कलावंत ववद्यार्थ्ांनी शिकण्याची वृत्ती आशर्ण
पररश्रर् करण्याची तर्ारी ठे वली तर र्ि
त्यांच्यापासून फार दूर नसते एवढे लक्षात
ठे वावे." असे देिपांडे र्ावेळी म्हर्णाले.
सर्ारं भाच्या सुरुवातीस र्ान्यवरांच्या हस्ते
दीपप्रज्वलन झाल्यानंतर र्राठी ववभाग प्रर्ुख
डॉ सुहास पुजारी र्ांनी कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक
करीत ववभागाची भूवर्का र्ांडली आशर्ण
पाहुण्यांचा पररचर् करून टदला तर प्राचार्ांच्या
हस्ते पाहुण्यांचा सत्कार करण्यात आला. र्ा
सर्ारं भाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्म डॉ.िोभा
राजर्ान्य र्ा होत्या. कन्नड ववभागाचे सेवाप्नवृत्त
प्रर्ुख डॉ बी.बी. पुजारी,
डॉ र्हादेव देिर्ुख, सारीपुत्र तूपेरे र्ांची
व्यासपीठावर उपस्थस्थती होती. र्ा सर्ारं भाचे
सूत्रसंचालन अतुल राठोड आशर्ण प्रभुदास भंडारे
र्ांनी केले. सर्ारं भास ल.भा. पा.र्टहला
र्हाववद्यालर्ाचे डॉ ववजर् रे वजे आशर्ण आशर्ण
त्यांच्यासर्वेत र्ा र्हाववद्यालर्ाच्या
ववद्यासर्थिनीही र्ा सर्ारं भास आवजूमन उपस्थस्थत
होत्या.
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लशक्षकांनी आजन्म मवद्यार्थी
राहून अध्यापन करावं
डॉ. गुरुराज करजगी

संगमेश्वर पब्लिक स्कूलमध्ये
अध्यापकांसाठी व्याख्यान
सोलापूर (टदनांक 8 जुलै) शिक्षकांनी आजन्म ववद्यार्थी राहून आनंदी र्नाने अध्यापन करावं त्यातून
दे ि सक्षर् होईल. दे िाच्या सक्षर्ीकरर्णासाठी शिक्षकचं व्यम्पक्तर्त्व ववकासाची संस्कारर्ुल्ये
रुजवू िकतात. ववद्यार्थी शिक्षकांचं अनुकरर्ण करतात र्ासाठी शिक्षकांनी आपल्या आचरर्णातून
आदिम प्नर्ामर्ण करावेत" असे प्रप्तपादन अकॅडवर्क ॲक्ट बंगळु रूचे चेअरर्न डॉक्टर गुरुराज
करजगीकर र्ांनी केलं. ते संगर्ेश्वर पब्लिक स्कूल सोलापूर र्ेर्थे आर्ोशजत शिक्षकांसाठीच्या
व्याख्यानात बोलत होते.अध्यक्षस्थानी संस्थेचे चेअरर्न धर्मराज काडादी हे होते.तर ससद्धेश्वर
दे वस्थान शिक्षर्ण सवर्तीचे डॉक्टर राजिेखर र्ेळीकर, र्ल्लल्लकाजुमन कळके, भीर्ािंकर पाटर्णे,
प्रा. सी.बी. नाडगौडा आदी र्ान्यवर र्ंचावर उपस्थस्थत होते.
प्रारं भी र्ान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झालं. संस्थेच्या वतीने डॉक्टर करजगीकर र्ांचा
सत्कार करण्यात आला ते पुढे म्हर्णाले की ," शिक्षर्ण क्षेत्रात अध्यापन करताना शिक्षर्णाची
अप्भरुची अवधक र्हत्त्वाचे असते, ती अप्भरुची फक्त शिक्षकच प्नर्ामर्ण करू
िकतात. शिक्षर्णाववषर्ीची आवड आस्था, दे िाप्रती त्याग भावना प्नर्ामर्ण करर्णारा हाच खरा
हाडाचा शिक्षक असतो असंही त्यांनी सांप्गतलं .ववषर्ाची सहज सुंदर उकल करत आवड प्नर्ामर्ण
करर्णारा, संस्कारांची र्ुल्ये रुजवर्णारा आशर्ण ववद्यार्थी- शिक्षक- पालक र्ात आपुलकीचं नाते
प्नर्ामर्ण करर्णारा अध्यापक राष्ट्रउभारर्णीत र्ोलाचे र्ोगदान दे उ िकतो. " आपल्या टदलखुलास
संवादात व्रतस्थपर्णे कार् करत असताना सर्ाजभान ठे वत नीप्तर्ूल्यांची रुजवर्णूक आपर्ण किी
केली पाटहजे र्ासंबंधी अनेक कर्था, प्रात्यशक्षकांच्या द्वारे डॉक्टर गुरुराज करजगी र्ांनी दृक-श्राव्य
र्ाध्यर्ातून उद्बोधन केलं.
र्ाप्रसंगी व्यवस्थापन सवर्ती सदस्य िरर्णराज काडादी, प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य,
उपप्राचार्म डी.एर्.र्ेत्री, प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी, उपप्राचार्म वाटदराज कुलकर्णी, प्राचार्म संतोष
पाटील, डॉ.टदपाली करजगीकर र्ांच्यासह संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी आशर्ण श्री ससद्धेश्वर
दे वस्थान शिक्षर्ण संकुलातील शिक्षक-प्राध्यापक र्ंडळी उपस्थस्थत होती.
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बौद्धिक कौशल्याला भावननक व्यक्तिमत्त्वाची जोड हवी. - डॉ. आय. आय. मुजावर
संगमेश्वर मध्ये युजीसी चा ' स्टुडंट इंडक्शन प्रोग्राम ' संपन्न

सोलापूर : ( प्रप्तप्नधी )
ववद्यार्थी हा शिक्षर्णाचा केंद्रवबिंदू आहे. त्याचा बौसद्धक ववकास करर्णे हे शिक्षर्णाचे र्ुख्य ध्येर् आहे. त्यासाठी ववववध
कौिल्ये त्याला शिकववली जातात. नव्या िैक्षशर्णक धोरर्णात र्ावर भर टदलेला आहे. हे जरी खरे असले तरी
ववद्यार्थ्ांचा बौसद्धक ववकास जसा र्हत्त्वाचा आहे तसाच त्यांचा भावप्नक ववकास होर्णे गरजेचे आहे. कारर्ण र्ातून
ववद्यार्थ्ांकडून चांगले कार्म होते. म्हर्णूनच कॉलेज स्तरावर ववद्यार्थ्ामचे भावप्नक व्यम्पक्तर्त्त्व घडववण्यासाठी प्रर्त्न
व्हार्ला हवेत. असे ववचार ज्येष्ठ र्ागमदिमक डॉ. आर्. आर्. र्ुजावर र्ांनी र्ांडले.
संगर्ेश्वर काॅॅलेज र्धील नॅक ववभागाच्या वतीने बी. ए., बी. काॅॅर्., बी. एस्सी. भाग एक च्या ववद्यार्थ्ांसाठी दोन
टदवसीर् र्ुजीसी पुरस्कृत ववद्यार्थी प्रेरर्ण कार्मक्रर्ाचे आर्ोजन करण्यात आले होते. त्याचे उदघाटन डॉ. र्ुजावर
र्ांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्मक्रर्ाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्म डॉ. सौ. िोभा राजर्ान्य र्ा होत्या. डॉ. र्ुजावर र्ांनी
ववद्यार्थ्ांना र्ागमदिमन करताना आर्ुष्य ही एक सुवर्णम संधी आहे. त्याचा उपर्ोग र्ोग्य पध्दतीने करर्णे आवश्यक
आहे. शिक्षर्णार्ध्ये एकर्ेकांना सर्जून घेर्णे गरजेचे असते. त्यातूनच आपला बौसद्धक ववकास होतो. पर्ण केवळ
बौसद्धक क्षर्तेर्ुळे र्ि वर्ळत नाही तर त्यासाठी भावप्नक ववकासही र्हत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाने स्वत:ला सर्जून घेऊन
आपल्या ववचारांना र्ोग्य वळर्ण द्यार्ला हवे. जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी बदलल्यास त्याबरोबर आपला दृप्ष्टकोनही
बदलतो. असे ववचार र्ांडले. अध्यक्षीर् भाषर्णात डॉ. राजर्ान्य र्ांनी ववद्यार्थ्ांर्ुळेच काॅॅलेजला नावलौप्कक वर्ळत
असतो. त्यासाठी प्रत्येक ववद्यार्थ्ामने आपल्यातील कलागुर्णांना वाव द्यार्ला हवा. जबाबदारीची जार्णीव ठे वून कार्
करार्ला हवे. र्ा प्रेरक कार्मक्रर्ातून ववद्यार्थ्ांचे व्यम्पक्तर्त्त्व घडण्यास प्नश्चित र्दत होईल असे ववचार र्ांडले.
दुसऱ्या सत्रात उपप्राचार्म डी. एर्. र्ेत्री र्ांनी ववद्यार्थ्ांना नवीन िैक्षशर्णक धोरर्णाववषर्ी र्ागमदिमन केले. अल्पसंख्याक
िैक्षशर्णक संस्था, स्वार्त्त र्हाववद्यालर्े, त्यातील नव्या संधी र्ाववषर्ी र्ाटहती टदली. प्तसऱ्या सत्रात डॉ. सौ. एन. व्ही.
साठे र्ांनी काॅॅलेजर्धील ववववध ववद्यार्थीकेंद्री उपक्रर्ांची ओळख करून टदली. काॅॅलेजर्ध्ये चालर्णारे वेगवेगळे
कोसेस, राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना, छात्र सेना, अभ्यास र्ंडळे , पदव्युत्तर वगम, शिष्यवृत्ती इ. घटकांची तपिीलवार र्ाटहती
टदली. चौर्थ्ा सत्रात ग्रंर्थपाल डॉ. व्ही . एन. र्ुलीर्नी व सहाय्यक ग्रंर्थपाल एस. पी. कुलकर्णी र्ांनी ग्रंर्थालर्ीन
प्रप्क्रर्ा, ववद्यार्थ्ांनी ग्रंर्थालर्ाचा उपर्ोग कसा करावा. त्यासाठी आवश्यक असर्णारे ग्रंर्थालर्ातील साधर्णांची र्ाटहती
पीपीटीच्या र्ाध्यर्ातून करून टदली. र्ावेळी ववद्यार्थ्ांना प्रेरर्णादार्ी शचत्रप्फती दाखववण्यात आल्या. त्यावर आधाररत
ववचारर्ंर्थन करण्यात आले.
कार्मक्रर्ाचे सर्न्वर्न डॉ. सौ. ए. व्ही. टदवटे र्ांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. सारीपुत्र तुपेरे र्ांनी केले तर आभार डॉ.
िीला रार्पुरे र्ांनी र्ानले. र्ा कार्मक्रर्ास ववद्यार्थी र्ोठय़ा संख्येने उपस्थस्थत होते.
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कृती संशोधनातुन इंग्रजी लशक्षकांचे अध्यापन प्रभावी होते
- प्रा. पी. एन. रमणी
संगमेश्वरमध्ये राष्ट्रीय भाषा लशक्षक संघाकडून उदबोधन वगक

सोलापूर (प्रप्तप्नधी )
"बदलत्या तंत्रानुसार शिक्षर्ण क्षेत्रात अनेक अध्यापन पद्धती ववकससत होत आहेत. र्ात्र
कृती संिोधनातुन इंग्रजी ववषर् शिक्षकांचे अध्यापन प्रभावी होते. शिक्षकांचे गुर्णवत्तापूर्णम
अध्यर्न -अध्यापन होऊन भाषेची गोडी लागावी र्ासाठी प्रर्त्न करर्णे गरजेचे आहे आशर्ण
ही काळाची गरज आहे." असे प्रप्तपादन प्राध्यापक रर्र्णी र्ांनी केलं. ते संगर्ेश्वर
कॉलेजर्ध्ये आर्ोशजत इंग्रजी भाषा शिक्षकांसाठीच्या राष्ट्रीर् उद्बोधन वगामत बोलत होते.
इंस्थिि लैंग्वेज टीचसम असोससएिन ऑफ इंप्डर्ा ( एल.टार् ) प्रार्ोशजत सोलापूर िाखा
आशर्ण संगर्ेश्वर कॉलेज इंग्रजी ववभाग र्ांच्या संर्ुक्त ववद्यर्ाने सार्ंजस्य करारातून राष्ट्रीर्
उदबोधन वगामचे आर्ोजन करण्यात आले होते. टदवसभर चाललेल्या र्ा उद्बोधन वगामच्या
उद्घाटन सत्रात प्तरुपती र्ेर्थील राष्ट्रीर् उपाध्यक्ष प्राध्यापक रे ड्डी िेखर रे ड्डी, सोलापूरच्या
सर्न्वर्क डॉ. उषा जर्ादार, िाखेचे अध्यक्ष सोलापूर िाखेचे अध्यक्ष प्रा,डॉ,ऑनी जॉन ,
उपाध्यक्ष प्रा. र्नोहर जोिी , सशचव प्राध्यापक धानप्पा र्ैत्री आदींची र्ंचावर उपस्थस्थती
होती.
एकूर्ण चार सत्रातील उद्बोधन वगामत प्रार्थवर्क र्ाध्यवर्क उच्च र्ाध्यवर्क आशर्ण
र्हाववद्यालर्ीन अध्यापकांना र्ागमदिमन करण्यात आले. इंग्रजी भाषा शिक्षर्णातील
वैववध्यपूर्णम उपक्रर् शिक्षकांच्या सवांगीर्ण ववकासासाठी आशर्ण अध्यापनासाठी ववचारर्ंर्थन
झाले . प्राध्यापक रर्र्णी पुढे म्हर्णाले की , "आज संगर्णक आशर्ण रोबोटच्या काळात वगम
अध्यापनाचे र्हत्त्व कर्ी झाले नाही. म्हर्णून ववद्यार्थीकेंद्री अध्यापन शिक्षकांकडून होताना
नवतंत्रज्ञानाचा ही वापर र्ोठ्या खुबीने केला की आनंददार्ी शिक्षर्ण होण्यास र्दत होईल,
असा ववश्वास वाटतो." र्ा राष्ट्रीर् उद्बोधन वगामत सोलापूरसह र्हाराष्ट्र, तेलंगर्ण आशर्ण
कनामटकातील 180 हून अवधक शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला. सूत्रसंचालन प्रा. कोर्ल
कोंडा र्ांनी केले तरआभार प्रा.नागेि खराडे र्ांनी र्ानले.
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जगण्याची संवेदना मांडणारी मववेकवादी कमवता ललहावी
- कवी इंद्रजजत घुले

संगमेश्वरमध्ये मराठी वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटन

सोलापूर ( प्रप्तप्नधी )
भाषा आशर्ण साटहत्य हे र्ानवी जीवनाचा अववभाज्य भाग आहे. साटहत्यातून र्ानवी अंतरीचा टदवा
प्रकािर्ान होतो. कववता ही त्या टदव्यातील ज्योतआहे. जीवनातील संवेदना त्यातून प्रभावीपर्णे
आववष्कृत होतात. अवास्तवता, कल्पनारं जकता र्ापेक्षा वास्तव्य जीवन दिमन घडवर्णारी कववताच
श्रेष्ठ ठरते. त्यार्ुळे नवोटदत कवींनी जगण्यातील संवेदना वववेकवादी भूवर्केतून र्ांडाव्यात असे
ववचार र्ंगळवेढ्याचे कवी इंद्रशजत घुले र्ांनी र्ांडले.
संगर्ेश्वर कॉलेज र्धील र्राठी ववभागाच्या वतीने र्राठी वांग्मर् र्ंडळाचे उद्घाटन कवी घुले र्ांच्या
हस्ते झालं . कार्मक्रर्ाचे अध्यक्षस्थान प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांनी भूषवले. र्ावेळी र्राठी
ववभाग प्रर्ुख डॉक्टर सुहास पुजारी , सर्न्वर्क डॉक्टर र्हादेव देिर्ुख र्ांची प्रर्ुख उपस्थस्थती
होती.घुले र्ांनी ववद्यार्थ्ांना र्ागमदिमन करताना भाषा आशर्ण साटहत्य र्ांचे र्ानवी जीवनातील र्हत्त्व
सांप्गतले.प्रत्येक र्राठी र्ार्णसाच्या र्नात आपल्या र्ातृभाषेचा अप्भर्ान असार्ला हवा. त्याने
साटहत्याचे वाचन करार्ला हवे. साटहत्य र्ार्णसाला दृष्टी देते त्यातून सृष्टीचे आकलन
होते.जीवनवादी साटहत्य जगण्यातील अस्वस्थता र्ांडत असते कववताही र्ा जगण्यावर भाष्य करते
बुद्धीला सत्याकडे आशर्ण भावनेला र्ार्णुसकी कडे घेऊन जाते त्यार्ुळे तरुर्णांनी कववतेला गांभीर्ामनं
सर्जून घ्यावे असे ववचार त्यांनी र्ांडले. त्यांनी आपल्या कववतांच सादरीकरर्ण केलं. लग्नातलं जेवर्ण
र्ा कववतेला ववद्यार्थ्ांनी वविेष दाद टदली. अध्यक्ष र्नोगतत् प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांनी
वाचनाबरोबरच लेखनाचे र्हत्त्व वविद केलं. अलीकडे ववद्यार्थ्ांचे लेखन चुकीच असल्याचं टदसतं.
त्यार्ुळे प्रर्ार्ण र्राठी लेखनाच्या प्नर्र्ानुसारच लेखन करावे. असं आवाहन त्यांनी केलं.
कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक र्राठी वाङ्मर् र्ंडळाचे सर्न्वर्क डॉक्टर र्हादेव देिर्ुख र्ांनी केले.
सूत्रसंचालन आशर्ण पाहुण्यांचा पररचर् डॉक्टर सारीपुत्र तुपेरे र्ांनी करून टदला. आभार गुरुिांतव्वा
गौडगाव र्ांनी र्ानले. र्ा कार्मक्रर्ास ववद्यार्थी र्ोठ्या संख्येने उपस्थस्थत होते.
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बदलत्या तंत्रा बरोबर भामषक कौशल्य आत्मसात करा. प्रा. अशोक मुलीमनी
संगमेश्वरमध्ये भामषक स्पधाांचे बक्षीस मवतरण
सोलापूर टदनांक २ ऑगस्ट
"जागप्तकीकरर्णाच्या रे ट्यात र्ांवत्रकीकरर्ण होत आहे. र्ाबद्दल त्या तंत्राबरोबर भाप्षक कौिल्य
आत्मसात करा. त्यातून आपले सवांगीर्ण व्यम्पक्तर्त्व घडते. परदेिी जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा
प्डशजटल र्ीप्डर्ा लक्षात ठे वा, कारर्ण त्याचा वापर नोकरी वर्ळवण्यासाठी अनेक क्षेत्रात स्पधाम
आहे. लोकल ते िोबल असा ववचार आशर्ण वावर वाढतो. म्हर्णून प्प्रिंट आशर्ण इलेक्ट्रॉप्नक
जाटहराती देखील आपल्याला खूप काही शिकवतात. प्डशजटल र्ाकेटटिंग र्धून अनेक नोकऱ्या
उपलब्ध आहेत. त्यातली कौिल्ये आत्मसात करा ." असे प्रप्तपादन अिोक र्ुलीर्नी र्ांनी केलं.
ते संगर्ेश्वर ज्युप्नअर कॉलेजच्या भाप्षक स्पधांच्या बक्षीस ववतरर्ण सर्ारं भ प्रसंगी बोलत होते.
र्ंचावर उपप्राचार्म आनंद हुली पर्मवेक्षक प्रा. प्रसाद कुंटे, भाषा सर्न्वर्क प्रा. शिवराज पाटील
आदी उपस्थस्थत होते. प्रारं भी ग्रंर्थपूजन र्ान्यवर आशर्ण ववद्यार्थ्ंच्या हस्ते झाले. त्यानंतर प्रर्ुख
पाहुण्यांचा पररचर् प्रा. अप्नता अलकुंटे र्ांनी करून टदला. कॉलेजच्या वतीने प्रर्ुख पाहुण्यांचा
सत्कार प्रा. प्रसाद कुंटे र्ांनी केला. सत्कारानंतर र्ुलीर्नी र्ांनी ववद्यार्थ्ांिी टदलखुलास संवाद
साधला.
ते पुढे म्हर्णाले की, " तंत्र शिक्षर्णासाठी पालकांनी पुढाकार घेतला तर ववद्यार्थ्ांनी भाषेला िालेर्
जीवनापासूनच र्हत्त्व टदले पाटहजे. त्याची स्थस्थत्यंतरे ओळखली पाटहजेत. काळ कार् आशर्ण
वेग र्ाचे उत्तर् प्नर्ोजन करा. र्ुंबई-पुण्यातील ववद्यार्थी वेळेचे बंधन पाळू न वेगाबरोबर धावतात
त्याची जार्णीवही आपर्ण ठे वली पाटहजे. प्रर्थर् प्राधान्य कार्ाला द्या . कर्ामचे फळ नेहर्ी
आनंददार्ी असतं. कष्टातून जीवनातील वेगवेगळ्या संकटांना आपर्ण सार्ोरे जात असतो
त्यातूनच अनेक अनुभव आपल्या पाठीिी तर्ार होतात. अनेक बरे वाईट अनुभव तुम्हाला सर्ृद्ध
करत राहतील. िब्दकोडे आशर्ण जाटहरातींच्या र्ाध्यर्ातून आपले िब्दभांडार वाढते. खऱ्या
अर्थामने व्यम्पक्तर्त्त्वाचे अनेक पैलू कॉलेजच्या अिा बौसद्धक खेळाच्या र्ाध्यर्ातून व ववववध
उपक्रर्ातून घडतात. संगर्णक क्षेत्रात वेगवेगळ्या कंपन्यात कार् करण्यासाठी िोबल
सटटिप्फकेट्स हवेत. अत्याधुप्नक ज्ञान वर्ळवण्यासाठी आपर्ण ज्ञानार्थी बनले पाटहजे " असेही ते
म्हर्णाले.त्यानंर बक्षीस ववतरर्ण झाले. चैतन्य ववजापूर र्ाने आपले र्नोगत व्यक्त केलं,
उपप्राचार्म आनंद हुलीर्ांनी अध्यक्षीर् सर्ारोप केला . र्ाप्रसंगी प्रा. सार्बण्णा प्नम्बगी, प्रा.
र्ंजुळा बीड,प्रा. श्रीदेवी पाटील, प्रा. तानाजी घाडगे,प्रा. कोर्ल कोंडा, प्रा. डॉ. गर्णेि
र्ुडेगावकर,प्रा. प्रदीप आर्म , प्रा. ववश्वनार्थ कक्कळर्ेली ,प्रा. दत्तात्रर् गुडेवाडी, प्रा. संतोष पवार
र्ांच्यासह पुरस्कार प्राप्त ववद्यार्थी उपस्थस्थत होते. डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर र्ांनी स्पधेचं सादरीकरर्ण
टदल. प्रा. संतोष पवार र्ांनी सूत्रसंचालन केलं तर प्रा. तानाजी घाडगे र्ांनी आभार र्ानले .
सवम छार्ाशचत्रे - ववद्यार्थी रोहन र्ाने
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उत्कृष्ट महावर्द्यालय पुरस्कार २०१९
पुण्यश्लोक आटहल्यादेवी होळकर सोलापूर ववद्यापीठ सोलापूर च्या वतीने उत्कृष्ट
र्हाववद्यालर् पुरस्कार 2019 साठी संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ाची प्नवड झाली.
१ ऑगस्ट ववद्यापीठाच्या वधामपन टदनी हा पुरस्कार र्हाववद्यालर्ाला प्रदान केला गेला
केंद्रीर् रस्ते, पररवहन व र्हार्ागम र्ंत्री प्नतीनजी गडकरी,पुण्यश्लोक अटहल्यादेवी
होळकर सोलापूर ववद्यापीठ सोलापूरच्या कुलगुरू डॉक्टर र्ृर्णाशलनी फडर्णवीस,
सोलापूर र्हानगरपाशलकेच्या र्हापौर िोभा बनिेट्टी,सोलापूर दशक्षर्णचे आर्दार सुभाष
बापू देिर्ुख र्ा र्ान्यवरांच्या िुभहस्ते. हा पुरस्कार कॉलेजच्या प्राचार्ाम डॉ. िोभा
राजर्ान्य, उपप्राचार्म श्रीप्नवास गोठे र्ांनी स्वीकारला. र्हाववद्यालर्ाच्या उज्ज्वल
िैक्षशर्णक प्रवासात ज्या ज्ञात- अज्ञातांचा सहभाग आहे आशर्ण राहील त्या सवांचे श्री
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीच्या वतीने मनःपूर्वक आभार.
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'पुलं' देशपांडे स्टँड-अप कॉमेडीमध्ये जैद शेख मवजेता
तर कुणाल बाबरे उपमवजेता
राज्य शासनाच्या सांस्कृमतक कायक संचालनालयाच्या वतीने
संगमेश्वरमध्ये संपन्न झाली स्पधाक

पु.ल. देिपांडे र्ांच्या जन्मिताब्दी वषामप्नवर्त्त स्टॅन्ड- अप कॉर्ेडी स्पधाम 2019-20 - हास्यसम्राट प्रा. दीपक
देिपांडे,ससनेनाट्य कलाकार बाळकृष्ण शििंदे , लेखक टदग्दिमक राजीव र्ुळे (सातारा) िेखर कुलकर्णी (सांगली)
सुनील खेडेकर (र्ुप्नट हेड, सोनी र्राठी वाटहनी) डॉ. िोभा राजर्ान्य, सर्न्वर्क डॉ.सुहास पुजारी, प्रा. संतोष पवार

सोलापूर (टदनांक ८)
र्हाराष्ट्र राज्य सांस्कृप्तक कार्म संचालनालर्ाच्या वतीने पु.ल. देिपांडे र्ांच्या जन्मिताब्दी
वषामप्नवर्त्त स्टॅन्ड- अप कॉर्ेडी स्पधाम 2019-20 संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ात संपन्न झाली. र्ार्ध्ये
संगर्ेश्वर कॉलेजचा जैद अबुल हसन िेख इर्त्ता अकरावी हा ववजेता ठरला,तर श्री टदगंबर जैन
गुरुकुलचा ववद्यार्थी कुर्णाल अप्नल बाबरे हा उपववजेता ठरला. ववजेत्यांना परीक्षक हास्यसम्राट प्रा.
दीपक देिपांडे,ससनेनाट्य कलाकार बाळकृष्ण शििंदे , लेखक टदग्दिमक राजीव र्ुळे (सातारा) िेखर
कुलकर्णी (सांगली) सुनील खेडेकर (र्ुप्नट हेड, सोनी र्राठी वाटहनी) डॉ. िोभा राजर्ान्य,
सर्न्वर्क डॉ.सुहास पुजारी र्ांच्या हस्ते सन्माप्नत करण्यात आले. प्रर्थर् पुरस्कार वीस हजार रुपर्े
प्रिस्तीपत्र, टद्वतीर् पुरस्कार 15 हजार रुपर्े आशर्ण प्रिस्तीपत्र असं पुरस्काराच स्वरूप होत.
पुलंच्या साटहत्यावर आधाररत एकपात्री अप्भनर् स्पधाम संगर्ेश्वर कॉलेजच्या डी १०६ सभागृहात
झाली. र्हाराष्ट्रातील एकूर्ण 36 केंद्रांवर ही स्पधाम सध्या होत आहे. सोलापूर केंद्रातून िहर आशर्ण
शजल्ह्यातील सतरा स्पधमकांनी र्ात सहभाग नोंदवला. उद्घाटनासाठी राज्य िासनाच्यावतीने टदपाली
जपे र्ा उपस्थस्थत होत्या. र्ात्र केंद्रीर् परराष्ट्र र्ंत्री सुषर्ा स्वराज र्ांच्या प्नधनार्ुळे त्यांना श्रद्धांजली
अपमर्ण करून ही स्पधाम दुसऱ्या टदविी झाली. स्पधमकांसाठी सहा अवधक दोन असा आठ वर्प्नटांचा
वेळ देण्यात आला होता. र्ाप्रर्ार्णे िहर आशर्ण ग्रार्ीर्ण भागातील कलाकारांनी हजेरी लावत र्ा स्पधेत
उस्फूतमपर्णे सहभाग नोंदवला .
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र्ातील प्नवडक ववजेत्यांना सोनी र्राठी वाहीनीच्या पुलोत्सवाच्या कार्मक्रर्ात नार्वंत
कलाकारांबरोबर सहभागी होण्याची संधी वर्ळर्णार आहे र्ेत्या. 25 ऑगस्टला पुण्यात
होर्णाऱ्या ' र्हाराष्ट्राची हास्य जत्रा ' र्ा कार्मक्रर्ात र्हाराष्ट्रातील 36 शजल्ह्यातील
कलाकार सहभागी होतील. र्ात र्ा ववजेत्यांचा देखील सहभाग असर्णार आहे.
दीपप्रज्वलन
करून स्पधेप्रारं भ करण्यात आला. त्यानंतचा िाळा-र्हाववद्यालर्ातील आशर्ण खुल्या
गटातील ववद्यार्थी आशर्ण स्पधमकांनी उस्फूतमपर्णे र्ा स्टँड अप कॉर्ेडी र्ध्ये पुलंच्या
साटहत्यावरील सादरीकरर्ण केलं .दुपारच्या बक्षीस ववतरर्ण कार्मक्रर्ात परीक्षकांच्या
वतीने ससने नाट्य कलाकार बाळकृष्ण शििंदे र्ांनी आपल्या र्नोगतात स्पधमकांना उपर्ुक्त
टटप्स देत संवाद साधला. त्यानंतर हास्यसम्राट प्रा. दीपक देिपांडे र्ांनी स्टैंड अप कॉर्ेडी
आशर्ण पुलंचं साटहत्य र्ावर प्रकाि टाकत स्पधमकांना बहुर्ोल र्ागमदिमन केले.डॉ. सुहास
पुजारी र्ांनी कॉलेजच्या वतीने स्पधाम सर्न्वर्क र्ा नात्याने आर्ोजना र्ागचा हेतू स्पष्ट
करून कॉलेजच्या वतीने अप्भनंदन करून िुभच्छ
े ा टदल्या. प्रा. संतोष पवार र्ांनी र्ा
संपूर्णम स्पधेचे सूत्रसंचालन करून आभार र्ानले . डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर प्रा.दत्तात्रर्
गुडेवाडी डॉ.शिल्पा रार्पुरे, डॉ. संघ प्रकाि दुद्दे, डॉ. दादासाहेब खांडेकर आदींनी सहकार्म
केलं . र्ाप्रसंगी ववद्यार्थी ,र्ागमदिमक आशर्ण शिक्षक बहुसंख्येने उपस्थस्थत होते.
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मवद्यार्थ्ाांना वालणज्य मवभागातून सीएमएच्या भरपूर संधी
- एन. डी. दोंतुल
संगमेश्वरमध्ये वालणज्य शाखेतील मवद्यार्थ्ाांसाठी व्याख्यान

सोलापूर ( टदनांक 29 )
'वाशर्णज्य िाखेतील ववद्यार्थ्ांना कॉस्ट र्ॅनेजर्ेंट अकाऊंट र्ा क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत
त्याचा लाभ घेण्यासाठी अकरावीपासूनच आपर्ण तर्ारी करावी. शजद्द, शचकाटी, र्ोग्य
र्ागमदिमनाने आपर्ण र्ा क्षेत्रात स्थस्थर होऊ िकतो.' असे प्रप्तपादन द इन्स्टिट्यूट ऑफ कास्ट
अकाउंट ऑफ इंप्डर्ाचे सर्न्वर्क एन. डी. दोंतुल र्ांनी केलं ते संगर्ेश्वर कप्नष्ठ
र्हाववद्यालर्ाच्या वाशर्णज्य िाखेतील ववद्यार्थ्ांसाठी आर्ोशजत केलेल्या कार्मक्रर्ात

बोलत होते.

र्ाप्रसंगी वाशर्णज्य ववभाग प्रर्ुख प्रा. प्रभाकर नागर्णसुरे अध्यक्षस्थानी होते. प्रारंभी
उपस्थस्थत र्ान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. प्राध्यापक र्ल्लल्लनार्थ साखरे र्ांनी
प्रास्ताववक केलं. त्यानंतर सीएर्ए क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संधीबाबत एन. डी. दोंतुल
आशर्ण आर. व्ही. क्षीरसागर र्ांनी शचत्रप्फतीच्या र्ाध्यर्ातून ववद्यार्थ्ांना र्ागमदिमन
केले. ते पुढे म्हर्णाले की, 'भारतातील उद्योग क्षेत्रात वेगवेगळ्या कंपन्यांर्धून कॉस्ट
अँड र्ॅनेजर्ेंट अकाऊंट ववभागात कार् करण्याची संधी अनेक टठकार्णी आहे.
कंपनी सेक्रेटरी पासून टॅक्स कन्सल्टन्सी पर्ंत वेगवेगळ्या कोसम च्या र्ाध्यर्ातून
ववद्यार्थी उच्चपदस्थ नोकऱ्या वर्ळू िकतात. र्ाची सोलापुरात अनेक उदाहरर्ण
आहेत.' वेगवेगळ्या उदाहरर्णांच्या र्ाध्यर्ातून त्यांनी ववद्यार्थ्ांना र्ागमदिमन केले.
र्ाप्रसंगी वाशर्णज्य िाखेतील प्रा. बी. आर्. हंर्ागाव , प्राध्याप्पका अप्नता अलकुंटे
,प्रा.सगर, प्रा. वबराजदार, प्रा. संतोष पवार र्ांच्यासह सवम प्राध्यापक आशर्ण ववद्यार्थी
उपस्थस्थत होते. प्राध्याप्पका संगीता म्हर्ार्णे र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर प्राध्याप्पका
रूपाली पाटील र्ांनी आभार र्ानले.
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26 जुलै हा कारनगल युि मवजय नदवस संगमेश्वर कॉलेजमध्ये ९ महाराष्ट्र बटाललयन एनसीसी
यांच्यावतीने साजरा करण्यात आला . या प्रसंगी लेफ्टनंट कनकल मवकास पवार यांनी संवाद साधला
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र्ा र्ुद्धातील अनेक रोर्हषमक प्रसंग, कठीर्ण पररस्थस्थतीचा सार्ना करताना भारतीर् लष्कराचे
सार्र्थ्म , तांवत्रक बाजू , बेडरपर्णा लेफ्टनंट कनमल ववकास पवार र्ांनी एनसीसीच्या ववद्यार्थ्ांसर्ोर
ठे वले. र्ानंतर ववद्यार्थ्ांनी ववचारलेल्या प्रश्ांना सर्पमक उत्तरे टदली. प्रारं भी िहीद जवानांना
एनसीसी ९ र्हाराष्ट्र बटाशलर्नच्या वतीने र्ानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर पवार र्ांचे व्याख्यान
झाले. कार्मक्रर्ाची सांगता एनसीसी गीताने झाली.
र्ा प्रसंगी र्ेजर चंद्रकांत टहरतोट, लेफ्ट. शिल्पा लब्बा , कनमल प्रर्ोदकुर्ार रावत, र्ेजर
जीतबहादूर गुरुंग,सुभेदार गजानन गुरव ,सुभेदार रवींद्र पाटील , बी एस एफ - बाबू शििंदे ,
हवालदार एफ. एस. पाटील प्रा.संतोष पवार र्ांच्यासह संगर्ेश्वर कॉलेज च्या 9 र्हाराष्ट्र बटाशलर्न
कॅडेटच्या ववद्यार्थ्ांची उपस्थस्थती होती.
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आंतरराष्ट्रीय ऑललक्तिक नदनाननमम्त
संगमेश्वर मध्ये दौडचे आयोजन

सोलापूर (टदनांक 23) आंतरराष्ट्रीर् ऑशलिंप्पक टदनाप्नवर्त्त संगर्ेश्वर शिक्षर्ण संकुलाच्या वतीने
दौडचे आर्ोजन केले होते. संगर्ेश्वर कॉलेज वररष्ठ ववभाग, जुप्नर्र ववभाग आशर्ण संगर्ेश्वर
पब्लिक स्कूल र्धील ववद्यार्थी,प्राध्यापक, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी र्ांचा र्ार्ध्ये सर्ावेि
होता. प्रारं भी कार्मक्रर्ाचे प्रर्ुख पाहुर्णे शजल्हा क्रीडावधकारी कार्ामलर्ातील क्रीडावधकारी नदीर्
िेख आशर्ण कॉलेजच्या प्राचार्ाम डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांच्या हस्ते टहरवा झेंडा दाखवण्यात
आला आशर्ण ऑशलिंप्पक दौडला सुरुवात झाली. सात रस्ता, रे ल्वे लाईन, ससटी प्राईड र्ागे जुना
एम्प्लॉर्र्ेंट चौक र्ागे ववद्यार्थी प्राध्यापक र्ा दौडर्ध्ये धावले.
र्ार्ध्ये वररष्ठ कॉलेजचे सवम ववभागाचे उपप्राचार्म, ज्युप्नअर कॉलेजचे उपप्राचार्म आनंद हुली, सवम
ववभाग प्रर्ुख, पब्लिक स्कूल र्धील ववद्यार्थी- शिक्षक, प्रिांत वबराजदार, वादीराज कुलकर्णी
िारीररक शिक्षर्ण ववभागातील खेळाडू आशर्ण प्राध्यापक र्ांची प्रर्ुख उपस्थस्थती होती . िारीररक
शिक्षर्ण संचालक प्राध्यापक आनंद चव्हार्ण, प्रा. िरर्ण वांगी, ववक्रांत ववभुते आशर्ण संगर्ेश्वर
कॉलेजच्या धावपटूंनी प्नर्ोजन केले. पोलीस प्नरीक्षक ऋप्षकेि पडवळ र्ांच्यासह वाहतूक
िाखेच्या पोशलसांनी प्नर्ोजनबद्ध सहकार्म केलं तर कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन करून प्रा. संतोष
खेंडे र्ांनी आभार र्ानले .
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भल्या सकाळी आपापल्या ववभागाचा गर्णवेि पररधान करून, सतरंजी, पाण्याची बाटली

हातार्ध्ये घेऊन र्ैदानावर जर्लेले ववद्यार्थी... प्राध्यापक एनसीसी. आरएसपी. चे पर्थक आशर्ण सोबत
िाळांचे ववद्यार्थी र्ान्यवरांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज असलेले शजर्खाना ववभागाचे र्ोगशिक्षक...
र्ोग प्रशिक्षक र्ांचे कर्णमर्धुर टहिंदीतून प्नवेदन.... प्रधानर्ंत्र्ांचे दूरदिमन -आकािवार्णीवरील
भाषर्ण... ओर्काराचा र्ंद प्ननाद ... अश्या भारलेल्या उत्साही वातावरर्णात...िहरातील िाळा व
र्हाववद्यालर्ांर्ध्ये २१ जून हा पाचवा आंतरराष्ट्रीर् र्ोग टदन िहरात र्ोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
ववववध िाळांसह संस्थांनी र्ोग टदनाप्नवर्त्त कार्मक्रर्ांचे आर्ोजन केले होते.संगर्ेश्वर
र्हाववद्यालर्ाच्या क्रीडांगर्णावर हा कार्मक्रर् आर्ोशजत करण्यात आला होता.
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आंतरराष्ट्रीय योगनदन संगमेश्वर कॉलेजमध्ये उ्ाहात साजरा

सोलापूर (टदनांक २१ जून) भल्या सकाळी आपापल्या ववभागाचा गर्णवेि पररधान करून,
सतरं जी, पाण्याची बाटली हातार्ध्ये घेऊन र्ैदानावर जर्लेले ववद्यार्थी... प्राध्यापक एनसीसी.
आरएसपी. चे पर्थक आशर्ण सोबत िाळांचे ववद्यार्थी र्ान्यवरांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज
असलेले शजर्खाना ववभागाचे र्ोगशिक्षक... र्ोग प्रशिक्षक र्ांचे कर्णमर्धुर टहिंदीतून प्नवेदन....
प्रधानर्ंत्र्ांचे दूरदिमन -आकािवार्णीवरील भाषर्ण... ओर्काराचा र्ंद प्ननाद ... अश्या
भारलेल्या उत्साही वातावरर्णात...िहरातील िाळा व र्हाववद्यालर्ांर्ध्ये २१ जून हा पाचवा
आंतरराष्ट्रीर् र्ोग टदन िहरात र्ोठ्या उत्साहात साजरा झाला. ववववध िाळांसह संस्थांनी र्ोग
टदनाप्नवर्त्त कार्मक्रर्ांचे आर्ोजन केले होते.संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ाच्या क्रीडांगर्णावर हा
कार्मक्रर् आर्ोशजत करण्यात आला होता.
वववेकानंद केंद्र सोलापूरचे कार्मकते तर्था संगर्ेश्वर ज्युप्नअर कॉलेज प्राध्यापक,र्ोग प्रशिक्षक
शिवराज पाटील र्ांनी र्ा कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन करून र्ोग वगम घेतला.प्रात्यशक्षक िारीररक
शिक्षर्ण संचालक प्राध्यापक आनंद चव्हार्ण र्ांनी केले. प्रा.संतोष खेंड,े प्रा. ववक्रर् ववभुते, प्रा.
शिल्पा लब्बा आदींनी ववद्यार्थ्ांचे प्नर्ोजन केले.र्ा कार्मक्रर्ासाठी संगर्ेश्वर कॉलेजचे सवम
प्राध्यापक र्ंडळी, ९ र्हाराष्ट्र एनसीसी बटाशलर्न, आरएसपी बटाशलर्न, िाळे चे ववद्यार्थी
सहभागी झाले होते.प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली र्ांच्यासह सवम
ववभागाचे उपप्राचार्म, ववभाग प्रर्ुख ,कार्ामलर्ीन कर्मचारी आदींनी र्ा र्ोग वगामचा लाभ घेतला.
संर्ुक्त राष्ट्रसंघाने २१ जून हा टदवस आंतरराष्ट्रीर् र्ोग टदन म्हर्णून घोप्षत केला आहे. जवळपास
पाच हजार वषांहून अवधक र्ोठी परं परा असर्णारी र्ोग ववद्या ही भारताने जगाला टदलेली देर्णगी
आहे. व्यक्तीच्या िारीररक आशर्ण आत्मत्मक ववकासासाठी र्ोग ववद्या र्हत्त्वाची असून राज्यभरातून
हा टदवस र्ोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
जगभरात आंतरराष्ट्रीर् र्ोग टदन उत्साहात साजरा झाला .भारतातील अनेक राज्यांत पहाटेपासूनच
र्ोग शिवबरांना सुरुवात झाली. आबालवृद्ध र्ात सहभागी झाले . र्ोगववषर्क जागृती
करण्यासाठी अनेक टठकार्णी कार्मक्रर्ांचं आर्ोजन करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरें द्र र्ोदी
र्ांनी स्वत: झारखंडची राजधानी रांची इर्थं हजारो लोकांसोबत आसनं केली.
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जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत संगमेश्वरचे मवश्वनार्थ पवार, अर्थवक गोखले,

मुद्दय्या स्वामी आयआयटीसाठी पात्र

सोलापूर (टदनांक 14) आर्आर्टी रूरकी र्ांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या भारतातील सवोच्च
अप्भर्ांवत्रकी संस्थेसाठीच्या अर्थामत आर्आर्टी ॲडव्हान्स परीक्षेत संगर्ेश्वरच्या ववश्वनार्थ पवार, अर्थवम
गोखले, र्ुदर्ा स्वार्ी र्ांनी घवघवीत र्ि वर्ळवले. र्ात ववश्वनार्थ पवार र्ाने ईडब्ल्यूएस र्ा ववभागात
भारतातून 654 वा आला तर अर्थवम गोखले 9 हजार 56 वा आला आशर्ण र्ुदय्या स्वार्ी हा ओबीसी
प्रवगामतून 6 हजार 573 व्या क्रर्ांकावर राटहला.
र्ा प्तघांना अनुक्रर्े एकूर्ण 272 गुर्णांपैकी (पवार 144 ,गोखले 131, स्वार्ी 88) एवढ्या
गुर्णानुक्रर्ांकासह संगर्ेश्वरचे हे ववद्यार्थी सोलापुरातून जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेर्ध्ये अव्वल राटहले. र्ा
घवघवीत र्िाबद्दल कॉलेजच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. आर्आर्टी भारतातील सवोच्च
अप्भर्ांवत्रकी संस्थेच्या प्रवेि परीक्षेसाठी एक लाख 61 हजार 319 ववद्यार्थी बसले होते. र्ापैकी 38 हजार
सातिे पाच ववद्यार्थी र्ा परीक्षेस पात्र झाले. र्ा र्िाबद्दल संस्थेच्या वतीने सशचव र्ा.धर्मराज काडादी
प्राचार्म िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली, रात्र र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म एस. जे. आवटे, सीईटी
सेल प्रर्ुख डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर लॉशजकचे प्रा.सुिांत र्ाळवे आदींनी अप्भनंदन केले. आशर्ण त्यांच्या
पुढच्या वाटचालीस िुभेच्छा टदल्या.र्ा प्रसंगी प्रा. संतोष पवार र्ांच्यासह पालक, शिक्षकेतर कर्मचारी
उपस्थस्थत होते.

अर्थवक गोखले 9 हजार 56वा आला तर मवश्वनार्थ पवार ईडब्ल्यूएस या मवभागात भारतातून 654
वा आला आलण मुदय्या स्वामी हा ओबीसी प्रवगाकतून 6 हजार 573 व्या क्रमांकावर रानहला.
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संगमेश्वर महामवद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना
अद्धधक दोन स्तरचे उद्घाटन

सोलापूर (प्रप्तप्नधी)
राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना म्हर्णजे देिात सेवेचा संस्कार करर्णारी देिाप्भर्ानाचे भावना वृसद्धिंगत
करर्णारे प्रप्क्रर्ा आहे. असे प्रप्तपादन पाखर संकुल संस्थेच्या प्रर्ुख िुभांगी बुवा र्ांनी केलं.
संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना अवधक दोन स्तरच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या
प्रर्ुख पाहुण्या म्हर्णून बोलत होत्या. त्या ते पुढे म्हर्णाल्या , की सर्ाजातील अनार्थ ,प्नराधार,
वृद्ध, अपंग र्ांच्याबद्दलची जार्णीवजागृती प्नर्ामर्ण करण्याचे कार् राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना
र्ासारख्या उपक्रर्ातून प्नर्ामर्ण होत असते. र्ा कार्मक्रर्ाच्या अध्यक्षस्थानी उपप्राचार्म आनंद
हुली हे होते. प्रास्ताववक राष्ट्रीर् सेवा र्ोजनेचे कार्मक्रर् अवधकारी प्राध्यापक हषमवधमन पाटील
र्ांनी केलं. पाहुण्यांचा पररचर् कुर्ारी हेर्ांगी कोलते र्ांनी करून टदला. तर आभार
ऋप्षकेि कुलकर्णी र्ांनी र्ानले. सूत्रसंचालन रघुनंदन गार्कवाड र्ांनी केलं. र्ाप्रसंगी
राष्ट्रीर् सेवा र्ोजनेचे सवम स्वर्ंसेवकांची र्हाववद्यालर्ातील प्राध्यापकांची उपस्थस्थती होती ..

राष्ट्रीय सेवा योजना अधिक दोन स्तरच्या
उद्घाटन प्रसंगी पाखर संकुल संस्थे च्या प्रमुख
शु भांगी बुवा,उपप्राचायय आनंद हु ली,काययक्रम
अधिकारी प्रा.हर्यवियन पाटील, प्रा. धवश्वनाथ
कक्कळमे ली,प्रा. धशवराज दे साई इतर मान्यवर
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एमएच-सीईटीत संगमेश्वर कॉलेजचा
मुदय्या स्वामी ओबीसीतून महाराष्ट्रात अव्वल…

सोलापूर(टदनांक)
राज्य सार्ाईक प्रवेि परीक्षा कक्षार्ाफमत अप्भर्ांवत्रकी व औषधप्नर्ामर्णिास्त्र
अभ्यासक्रर्ार्ध्ये प्रवेिासाठी घेण्यात आलेल्या सार्ाईक प्रवेि परीक्षेचा (एर्एचटी-सीईटी)
प्नकाल र्ंगळवारी ४ जूनला आनलाईन जाहीर करण्यात आला. र्ा परीक्षेत संगर्ेश्वर कॉलेज
सोलापूरचा र्ुद्य्य्या धोंडय्या स्वार्ी र्ाने 99.9 पसेंटाइल गुर्ण घेऊन र्हाराष्ट्रात
ओबीसीप्रवगामतून अव्वल आला . र्ापूवी ववजर् जगदीि र्ुंदडा र्ा संगर्ेश्वर कॉलेजच्याच
ववद्यार्थ्ांने २०० पैकी १९७ गुर्ण वर्ळवून राज्यात प्रर्थर् र्ेण्याचा र्ान वर्ळवला होता.
अप्भर्ांवत्रकी, औषध प्नर्ामर्णिास्त्र आशर्ण कृषी पदवी अभ्यासक्रर्ाच्या प्रवेिासाठी घेण्यात
आलेल्या एर्एच-सीईटी परीक्षेचा प्नकाल
कालhttps://mhtcet2019.mahaonline.gov.in/
र्ा अवधकृत संकेतस्थळावर हा प्नकाल ववद्यार्थ्ांना पाहार्ला वर्ळाला.
राज्य सार्ाईक प्रवेि परीक्षा कक्षाच्या वतीने राज्यभरातील ३६ शजल्ह्याच्या टठकार्णी १६६
परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाईन पद्धतीने १० टदवस १९ सत्रांत ही परीक्षा झाली होती. र्ा परीक्षेसाठी
४ लाख १३ हजार २८४ ववद्यार्थ्ांनी नोंदर्णी केली होती. त्यापैकी ३ लाख ९२ हजार ३५४
ववद्यार्थी परीक्षेला बसले.पीएसएर् (भौप्तकिास्त्र, रसार्निास्त्र, गशर्णत) हे ववषर् घेऊन २
लाख ७६ हजार १६६ ववद्यार्थी बसले होते, तर पीसीबी (भौप्तकिास्त्र, रसार्निास्त्र,
जीविास्त्र) हे ववषर् घेऊन २८ हजार १५४ ववद्यार्थी परीक्षेला बसले होते.
र्हाववद्यालर्ाच्या एकूर्ण सत्तावीस ववद्यार्थ्ांनी र्ा परीक्षेर्ध्ये आपली र्िस्वी ओळख प्नर्ामर्ण
केली आहेॅ.े
99.00 पेक्षा जास्त गुर्ण घेर्णारे आठ ववद्यार्थी संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ाचे आहेत तर 97.00
पसेंटाइल पेक्षा जास्त गुर्ण घेर्णारे 13 ववद्यार्थी संगर्ेश्वर कॉलेज चे आहेत. पीसीएर्
(PCM)ग्रुपर्धून 99.99% गुर्ण घेऊन र्ुदय्या धोंडय्या स्वार्ी र्हाराष्ट्रात अव्वल ठरला तर
पीसीबी ग्रुप र्धून तेजश्री संजर् तोडकरी 99.140 गुर्ण घेऊन सोलापूरर्धून सवमप्रर्थर् आली.
संगमेश्वरचे यशस्वी मवद्यार्थी:
र्ुदय्या स्वार्ी 99.9
ररद्धी र्थरे वाल 99.90
श्रेर्ा कोलकुर 99.8
तेजस्वस्वनी करपे 99.81
ववश्वनार्थ पवार 99.80
अर्थवम गोखले 99.56,
ओर्कार गवळी 99.40,
अर्थवम नावकर 98.89,
अप्नकेत र्हाबोले 98.6,
ओंकार साले 98.19,
वैष्णवी डुरे 97.76,
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ऋप्षकेि कारं डे 97.6,
संकेत हौदे 96.93,
िुभांगी पार्थेड 97.16,
सेजल बाळी 96.46,
हषम कापसे 95.62,
प्रांजली कुंटे 94.55,
सोम्या िेख 94.15,
परर्ेश्वर तलवार 93.70,
अनुप जुजगार 93.46,
प्रांजली राजर्ाने तर 93.25
कोर्ल लाछनकर 90.75.,
पीसीबी (PCB)ग्रुप र्ध्ये,
तेजश्री तोडकरी 99.40,
तेजश्री गंभीरे 98.80,
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फोटो ओळी - एमएच-सीईटीत ओबीसीतून महाराष्ट्रात पनहला आलेला संगमेश्वर कॉलेजचा मुदय्या
स्वामी याच्यासोबत संस्थच
े े सजचव धमकराज काडादी,उपप्राचायक डी. एम.म्हेत्री, उपप्राचायक आनंद हुली,
प्रा. प्रमोद उडगीकर, सीईटी सेल प्रमुख डॉ. गणेश मुडेगावकर, प्रा. सुशांत माळवे, प्रा.लशवराज बगले.
गुर्णवंत ववद्यार्थ्ांनी आपले र्नोगत व्यक्त करताना र्ा र्िाचे श्रेर् आपल्या प्रार्ाशर्णक कष्टांना
टदले.पालकांच्या आिीवामदाने आशर्ण शिक्षकांच्या र्ागमदिमनाने आम्हास हे र्ि वर्ळवता आले
अिी भावना ववद्यार्थ्ांनी व्यक्त केली. कॉलेजच्या वतीने आर्ोशजत सत्कार कार्मक्रर्ात
र्ुद्य्य्या स्वार्ी, श्रेर्ा कोळकुर, प्रांजली कुंटे, सोम्या िेख, ररद्धी र्थरे वाल आशर्ण ववश्वनार्थ पवार
र्ांनी र्नोगत व्यक्त केले.
संगर्ेश्वर कॉलेज नेहर्ी ववद्यार्थ्ांच्या टहताचाच ववचार करते ववद्यार्थी आशर्ण पालक र्ांच्या
र्धील सुसंवाद आशर्ण सर्न्वर् र्ार्ुळेच संगर्ेश्वर कॉलेजचे ववववध स्पधाम परीक्षांर्ध्ये
ववद्यार्थ्ांनी उत्तुंग र्ि संपादन केले आहे असे र्त उपस्थस्थत संतोष गवळी र्ा पालकांनी व्यक्त
केले.
सद्याच्या स्पधेच्या र्ुगार्ध्ये आर्च्या कॉलेजचे ववद्यार्थी आपली गुर्णवत्ता सवमच स्पधाम
परीक्षांर्ध्ये ससद्ध करत आहेत. र्ाचा आम्हास सार्थम अप्भर्ान आहे . असे र्त संस्थेचे सशचव
धर्मराज काडादी र्ांनी व्यक्त करून ववद्यार्थ्ांच्या भावी वाटचालीस िुभेच्छा टदल्या.र्िस्वी
ववद्यार्थ्ांचे संस्थेचे सशचव धर्मराज काडादी प्राचार्ाम डॉ.एस. व्ही. राजर्ान्य, उपप्राचार्म डी.
एर्.म्हेत्री, उपप्राचार्म आनंद हुली, लॉशजकचे प्रा. सुिांत र्ाळवे, प्रा.शिवराज बगले. ववज्ञान
िाखा सर्न्वर्क प्रा. प्रर्ोद उडगीकर, सीईटी सेल प्रर्ुख डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर, प्रा शिवराज
पाटील, प्रा. अप्भजीत प्नवगीकर, प्रा. ससद्धारार् ववजापुरे, प्रा.प्रिांत पाटील प्रा. सौ. एस.
आर्. शििंदे, प्रा.वविाल जत्ती र्ांनी अप्भनंदन केले. र्ा कौतुक सोहळ्याचे प्रास्ताववक कप्नष्ठ
र्हाववद्यालर्ाचे उपप्राचार्म आनंद हुली र्ांनी केले. कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. गर्णेि
र्ुडेगावकर र्ांनी केले.तर आभार प्रर्ोद उडगीकर र्ांनी र्ानले.
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कॉलेजची अकरावी प्रवेश प्रनक्रया ऑनलाईन

सोलापूर (टदनांक २ जून ) संगर्ेश्वर कॉलेज कप्नष्ठ ववभागाची
अकरावीची प्रवेि प्रप्क्रर्ा ऑनलाइन झाली आहे.र्ंदाच्या िैक्षशर्णक
वषामपासून ही प्रप्क्रर्ा राबववण्यात र्ेर्णार असल्याची र्ाटहती
उपप्राचार्म प्रा. आनंद हुली र्ांनी टदली.
www.sangameshwarcollege .in र्ा संकेतस्थळावर दहावी
उत्तीर्णम ववद्यार्थ्ांनी कला वाशर्णज्य व ववज्ञान िाखेत प्रवेि घेण्यासाठी
कॉलेज संकेतस्थळावरून अजम भरावा. . दहावीचा प्नकाल
लागल्यानंतर शजल्हा पररषद शिक्षर्ण ववभागाच्या सूचनेनुसार त्यांनी
टदलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रवेि प्रप्क्रर्ा पूर्णम होईल. र्हत्त्वाचे म्हर्णजे
ऑनलाइन प्रवेि अजम भरताना ववद्यार्थ्ांनी कॉलेजच्या
संकेतस्थळावरील र्ाटहती काळजीपूवमक वाचून भरर्णे आवश्यक
आहे. कन्नड भाप्षक ववद्यार्थ्ांसाठी 50 टक्के जागा राखीव आहेत.
त्यार्ुळे प्रवेि अजामत कन्नड र्ार्नॉररटी हा पर्ामर् प्नवडर्णे अप्नवार्म
आहे .
सोबत सोबत कन्नड भाप्षक प्रप्तज्ञापत्र जोडर्णे आवश्यक आहे.
दहावी सीबीएसई आशर्ण आर्सीएसई बोडामच्या ववद्यार्थ्ांनी गुर्णांची
नोंद करताना टदलेल्या सूचनांचे पालन करून अजम भरावा. ऑनलाइन
प्रवेि फॉर्मसाठी नोंदर्णी िुल्क रुपर्े पन्नास असून ते डेवबट काडमद्वारे
ऑनलाइन भरता र्ेईल. पूर्णम भरलेला अजम प्रवेि सवर्तीकडे जर्ा
करताना दहावी गुर्णपत्रक, िाळा सोडल्याचा दाखला, जात
प्रर्ार्णपत्र, आधार काडम र्ांच्या झेरॉक्ट्स प्रती जोडाव्यात. प्रवेि
अजामची एक प्रत स्वतःजवळ ठे वावी. ववनाअनुदान ववभागाच्या
प्रवेिासाठी तसेच प्रवेि प्रप्क्रर्ेच्या अवधक र्ाटहतीसाठी पर्मवेक्षक
प्रा. प्रसाद कुंटे 94223 34499 भाषा सर्न्वर्क प्रा. शिवराज पाटील
94233 26103 र्ांच्या र्ोबाईल क्रर्ां क्रर्ांकावर संपकम साधावा.
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संगमेश्वरमध्ये लशक्षक नदन उ्ाहात

सोलापूर (प्रमतननधी )
इर्त्ता बारावी वाशर्णज्य िाखेच्या ववद्यार्थ्ांनी आपल्या वर्त्र र्ंडळाच्या वतीने
र्हाववद्यालर्ातील सवम ववभागातील शिक्षकांचा केला. बी १ सभागृहात झालेल्या र्ा
सर्ारं भात ववद्यार्थ्ांनी आपल्या िालेर् जीवनापासून ते आतापर्ंत शिकवर्णाऱ्या शिक्षकांच्या
कृतज्ञता व्यक्त केली.त्यानंतर उपस्थस्थतांचे रोपटे,अप्नकेत फताटे र्ांनी तर्ार केलेल्या
शिक्षकांच्या नावातील गर्णेि शचत्र देऊन सन्मान करण्यात आले. सत्कारानंतर ववद्यार्थी
र्नोगते झाली.
आपल्या जीवनातील गुरूंर्ुळेच आम्ही इर्थपर्ंत चा प्रवास करू िकलो.असं सांगत
आर्ुष्याच्या प्रत्येक टप्प्पप्प्पयावरील संकटात शिक्षकांनी र्ागम दाखवला.आई वप्डलांच्या
नंतर आर्चं जगन शिक्षकांनीही सर्ृद्ध केलं. अश्या संवर्श्र भावना ववद्यार्थ्ांनी व्यक्त केल्या.
ववद्यार्थ्ांनी प्रत्येक व्यम्पक्तर्त्व आपल्यावर कसे प्रभाव टाकते त्यातून कार् शिकार्ला
वर्ळालं हे ऑप्डओ म्पव्हडीओ च्या सादरीकरर्णातून सांप्गतले.

सत्काराला उत्तर देताना प्रा. प्रभाकर नागनसुरे र्ांनी त्यांच्या िालेर् जीवनांतील िैक्षशर्णक
वातावरर्ण आशर्ण शिक्षक र्ांच्या आठवर्णी सांप्गतल्या .ववद्यार्थ्ांनी कॉलेज जीवनात
आपल्या कररअर साठी पररश्रर्ाची तर्ारी ठे ऊन अभ्यास साध्य करावा, असे सांप्गतले.
ध्येर् आशर्ण उप्द्दष्टे ठरली की त्या टदिेने आपर्ण र्ागमस्त होतो .अभ्यासातील सातत्याने
आपर्ण जीवनात र्िस्वी होतो असेही र्ान्यवर शिक्षकांनी आपल्या र्नोगतात सांप्गतले.
प्निा लावते टहने र्ा संपूर्णम कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन केले तर टहने आभार र्ानले. अप्नकेत
फताटे,नवनार्थ धोत्रे , ऋप्षकेि शिविेट्टी, गीतांजली वळसंगे, ववरे ि वळसंगे ,र्ेघा सुरवसे,
श्रीहरी कािीद , अस्लर् िेख , गर्णेि कोल्हे , सर्र्थम वबराजदार , अतुल कोल्हापुरे , सर्र्थम
तलवार , नैना टहलवाडीकर , र्नोज कोठे , सर्र्थम र्ािाळे आशर्ण त्यांच्या
र्ुवा वर्त्रांनी र्ांनी पररश्रर् घेतले.
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कंपनी सेक्रेटरी क्षेत्रात कररअरच्या अनेक संधी
- सीए अतुल कुलकणी
सोलापूर (प्रप्तप्नधी) 'कंपनी सेक्रेटरी र्ा क्षेत्रात कररअरच्या अनेक संधी आहेत. त्याचा अवश्य
लाभ उठवावा. र्ा क्षेत्रात र्ेहनतीची गरज आहे .प्नर्ोजनबद्ध अभ्यास केला र्ोग्य र्ागमदिमन
वर्ळाले तर र्ा ववश्वात अनेक टठकार्णी व्यवसार् नोकरीच्या अनेक नार्ी संधी आहेत
. व्यापार,अनेक र्स्थल्टनॅिनल कंपनी उद्योगववश्वातील नार्वंत टठकार्णी आपर्ण कार् करून
नावलौप्कक वर्ळवू िकतो .'असे प्रप्तपादन सीए अतुल कुलकर्णी र्ांनी केलं ते संगर्ेश्वर
ज्युप्नअर कॉलेजात वाशर्णज्य ववभागाच्या' कंपनी सेक्रेटरी क्षेत्रातील कररर्र ' र्ा ववषर्ावरील
व्याख्यानात बोलत होते. ते पुढे म्हर्णाले की, " परीक्षापद्धती, अभ्यासक्रर्ाचे स्वरूप , काळ कार्
वेगाच प्नर्ोजन करता आलं की र्ि आपोआप वर्ळते." र्ंचावर उपप्राचार्म आनंद हुली, प्रा.
प्रभाकर नागर्णसूरे आदी उपस्थस्थत होते .
प्रारं भी उपस्थस्थतांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. पाहुण्यांच्या सत्कारानंतर प्रा. र्ल्लल्लनार्थ साखरे र्ांचं
प्रास्ताववक झालं. सूत्रसंचालन संगीता म्हर्ार्णे र्ांनी केले. जम्मा र्ांनी सवांचे आभार र्ानले.
र्ाप्रसंगी प्रा.रवींद्र वबराजदार प्राध्यापकांसह ववद्यार्थी वगम उपस्थस्थत होता.
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संगमेश्वरच्या 'प्रमतभासंगम' त्रैमाद्धसकाच्या
ई -आवृ्तीचं व भाषा कृतीपुस्तस्तकांचे प्रकाशन
सोलापूर (टदनांक १४)
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी संचशलत ववववध संस्थांच्या घडार्ोडींचा आढावा घेर्णाऱ्या प्रप्तभासंगर्
र्ा त्रैर्ाससकाच्या ई -आवृत्तीचे प्रकािन संस्थेचे सशचव धर्मराज काडादी, प्राचार्म संतोष कोटी,
स्तंभलेखक - सर्ीर गार्कवाड ,अनुवादक - प्रा. संतोष र्डकी, कन्नड लेखक डॉ. बी.बी .पुजारी,
संस्कृत अध्याप्पका िुभांगी कुलकर्णी र्ा र्ान्यवरांच्या उपस्थस्थतीत झाले. र्ा कार्मक्रर्ात भाषा
संकुलाच्या वतीने तर्ार करण्यात आलेल्या टहिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, कन्नड,र्राठी र्ा कृतीपुस्वस्तकांचे
प्रकािन र्ान्यवरांच्या हस्ते झाले. र्ाप्रसंगी प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली
आदी र्ंचावर होते. प्रारं भी सवम र्ान्यवरांच्या हस्ते प्रप्तर्ा पूजन करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
त्यानंतर उपप्राचार्म र्ांनी र्ा कार्मक्रर्ाचा हेतू सांप्गतला. संगर्ेश्वर र्धील नाववन्यपूर्णम उपक्रर्ांच
प्रप्तवबिंब र्ा प्रप्तभासंगर् र्ाससकात उर्टर्णार असल्याचे सांप्गतले त्यांनी सांप्गतले . त्यानंतर र्ान्यवर
प्रर्ुख पाहुण्यांचे सत्कार झाले रोपटे देऊन .
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प्रमतभासंगम या त्रैमाद्धसकाच्या ई –आवृ्तीचे व नहिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, कन्नड,मराठी या
कृतीपुस्तस्तकांचे प्रकाशन संस्थेचे सजचव धमकराज काडादी, प्राचायक संतोष कोटी,
स्तंभलेखक - समीर गायकवाड ,अनुवादक - प्रा. संतोष मडकी, कन्नड लेखक डॉ.
बी.बी .पुजारी, संस्कृत अध्यानपका शुभांगी कुलकणी, प्राचायक डॉक्टर शोभा
राजमान्य,उपप्राचायक आनंद हुली या मान्यवरांच्या उपस्थस्थतीत झाले.

प्राचार्म संतोष कोटी र्ांनी इंग्रजी भाषेच्या स्थस्थत्यंतरातले टप्पे सांगत आपले र्नोगत व्यक्त केले.

कन्नड साटहत्य आशर्ण भाषा र्ांचे र्हत्त्व अधोरे खखत करत जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्पयावर भाषेची
सर्ृद्धता ही र्ार्णसाला र्ार्णूस म्हर्णून जगार्ला शिकवते . असे र्त डॉक्टर बी. बी . पुजारी र्ांनी
व्यक्त केलं. संस्कृत ही देववार्णी असून प्तच्यातल्या ज्ञानाचा र्ानवी जीवन व्यवहारात खूप उपर्ोग
होतो आहे, त्यासाठी भारतीर् प्राचीन ववज्ञानाकडे पुन्हा एकदा संस्कृतीच्या र्ाध्यर्ातून पोहोचू
िकतो. असं िुभांगी कुलकर्णी र्ांनी सांप्गतलं. िॉग लेखक तर्था स्तंभलेखक म्हर्णून शलटहताना
अर्थवा सोिल र्ीप्डर्ाच्या र्ाध्यर्ातून व्यक्त होताना उपलब्ध र्ीप्डर्ाच्या द्वारे संगर्ेश्वरचे हे
ऐप्तहाससक पाऊल 'प्रप्तभासंगर्' च्या र्ाध्यर्ातून पडत आहे. असं स्तंभलेखक सर्ीर गार्कवाड
र्ांनी आपलं र्नोगत व्यक्त केलं. र्ातून सार्ाशजक भान ववद्यार्थ्ामत प्नर्ामर्ण करता र्ेईल त्याच
एक व्यासपीठ म्हर्णून 'प्रप्तभासंगर्' व्हावं. कॉलेज ववश्वात वावरताना सजगतेने वागलं तरच
आपर्ण आपले राहतो.असेही ते म्हर्णाले.
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प्रमतभासंगम या त्रैमाद्धसकाच्या ई–आवृ्ती प्रकाशन प्रसंगी बोलताना स्तंभलेखक समीर गायकवाड
आपल्या लेखन ववश्वातील अनुभव सांगत त्याने र्नोगत व्यक्त केलं.
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीच्या र्ाध्यर्ातून केजी टू पीजी प्रशिक्षर्ण वर्ळतच. र्ातील
संस्थांच्या घडार्ोडींचा, संिोधनपर कृती सत्र, व्याख्याने, ववद्यार्थीकेंद्री उपक्रर्, िैक्षशर्णक लेख
र्ा प्रप्तभासंगर् र्धून र्ेतील असं सांगत धर्मराज काडादी र्ांनी आपलं र्नोगत व्यक्त केले.
इंग्रजी कम्युप्नकेिन वरील पुस्तकाचा लेखन-प्रपंच डॉ.गर्णेि र्ुंडेगावकर आशर्ण कोर्ल कोंडा
र्ांनी सांभाळला होता त्यांचाही सत्कार र्ा कार्मक्रर्ात झाला. पु. ल . देिपांडे र्ांच्या
जन्मिताब्दीप्नवर्त्त आर्ोशजत सोनी र्राठी वाटहनी आशर्ण र्हाराष्ट्र राज्य सांस्कृप्तक कार्म
संचालनालर् र्ांच्या संर्ुक्त ववद्यर्ाने आर्ोशजत स्टँड अप कॉर्ेडी स्पधेतील ववजेत्या जैद िेख

आशर्ण कुर्णाल बाबरे र्ांचाही सत्कार र्ाच कार्मक्रर्ात करण्यात आला. अध्यक्षीर् सर्ारोपात
प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांनी कॉलेजच्या र्ा नव्याने सुरू होर्णाऱ्या उपक्रर्ाचं वैशिष्ट्य
सांगत. आपलं र्नोगत व्यक्त केलं. सूत्रसंचालन डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर र्ांनी केले तर आभार
प्रा. िुभांगी गावंडे र्ांनी र्ानले.
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चाटकडक अकाउंटन्सी क्षेत्रात कररअरच्या अनेक संधी
सीए- नीलाशा नोगजा

सोलापूर (प्रप्तप्नधी) 'चाटमडम अकाउंटंट र्ा क्षेत्रात कररअरच्या अनेक संधी आहेत त्याचा लाभ
घेताना र्ा क्षेत्रात प्रचंड र्ेहनतीची गरज आहे .प्नर्ोजनबद्ध अभ्यास केला र्ोग्य र्ागमदिमन वर्ळाले
तर र्ा ववश्वात अनेक नार्ी संधी आहेत . उद्योगववश्वातील नार्वंत टठकार्णी आपर्ण कार् करून
नावलौप्कक वर्ळवू िकतो .'असे प्रप्तपादन सीए नीलािा नोगजा र्ांनी केलं त्या संगर्ेश्वर
ज्युप्नअर कॉलेजात वाशर्णज्य ववभागाच्या
' सीए क्षेत्रातील कररर्र ' र्ा ववषर्ावरील व्याख्यानात बोलत होत्या.र्ाच कार्मक्रर्ात सीए
सुप्प्रर्ा औसेकर र्ांनी परीक्षापद्धती, अभ्यासक्रर्ाचे स्वरूप , काळ कार् वेगाच प्नर्ोजन कसं
करावं. स्वर्ं अध्यर्न करून ववद्यार्थी र्ा स्पधाम परीक्षांचा अभ्यास करू िकतो. र्ाववषर्ी सववस्तर
र्ागमदिमन केलं. र्ाप्रसंगी र्ंचावर उपप्राचार्म आनंद हुली, प्रा. प्रभाकर नागर्णसूरे , प्रा. बसय्या
हर्णर्गाव आदी उपस्थस्थत होते . प्रारं भी उपस्थस्थतांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. पाहुण्यांच्या
सत्कारानंतर प्रा.रूपाली पाटील र्ांनी त्यांची ओळख करून टदली.प्रा. संगीता म्हर्ार्णे र्ांनी
प्रास्ताववक केले. सूत्रसंचालन अर्ृता िेळके टहने केले तर प्रा.रवींद्र वबराजदार र्ांनी सवांचे आभार
र्ानले. र्ाप्रसंगी र्ल्लल्लनार्थ साखरे, बाबासाहेब सगर, र्ंजुळा बीड, अप्नता अलकुंटे र्ा
प्राध्यापकांसह ववद्यार्थी वगम उपस्थस्थत होता.
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मवद्यापीठ स्तरावर संगमेश्वर अव्वल ठरल्याने कॉलेजमध्ये
क्रीडा जल्लोष

र्ार्षिकांक स्पर्धेत प्रज्ञा अंक सर्वप्रथम

सोलापूर ( प्रप्तप्नधी) पुण्यश्लोक अटहल्यादेवी होळकर सोलापूर
ववद्यापीठाच्या वतीने प्रप्तवषीप्रर्ार्णे र्ंदाही क्रीडाक्षेत्रात पूर्णम दाखवर्णाऱ्या
र्हाववद्यालर्ांचा सत्कार करण्यात आला.र्ंदाच्या वषी डॉ. पुरर्णचंद पुंजाल
चषकाचा र्ानकरी ठरलेल्या संगर्ेश्वर कॉलेजच्या संघासह हा सवमसाधारर्ण
र्हाववद्यालर्ाचा पुरस्कार संगर्ेश्वर कॉलेजला सन्मानपूवमक प्रदान करण्यात
आला. सोलापूर शजल्हा क्रीडा अवधकारी तर्था राष्ट्रीर् धावपटू भाग्यश्री वबले ,
कुलगुरू र्ृर्णाशलनी फडर्णवीस ,डॉ. वसंत कोरे र्ांच्या प्रर्ुख उपस्थस्थतीत
चषका सह कॉलेजर्धून क्रीडापटूंच्या सोबत ववजर्ी जल्लोष र्ात्रा काढण्यात
आली. र्ैदानात जर्लेल्या कॉलेजच्या तरुर्णाईला सवमप्रर्थर् िारीररक शिक्षर्ण
ववभाग प्रर्ुख प्राध्यापकववद्यापीठात झालेल्या क्रीडा टदनाच्या कार्मक्रर्ात हा
पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. र्ाच कार्मक्रर्ात 'प्रज्ञा ' वाप्षिकांकास प्रर्थर्
क्रर्ांकाचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. हा पुरस्कार कॉलेजच्या
वतीने डॉ. सुहास पुजारी आशर्ण प्राचार्म र्ांनी स्वीकारला र्ाप्नवर्त्ताने
कॉलेजच्या प्रांगर्णार्ध्ये क्रीडा जल्लोष र्ा कार्मक्रर्ाचे आर्ोजन करण्यात
आलं होतं. प्रारं भी आनंद चव्हार्ण र्ांनी संबोवधत केलं , र्ा र्िात संगर्ेश्वर
कॉलेजच्या खेळाडूंच र्ोलाचे र्ोगदान असल्याचे नर्ूद करत र्ाचं सारं श्रेर्
कॉलेजच्या क्रीडापटूंना टदलं . व्यवस्थापनाने दाखवलेला ववश्वास सहकाऱ्यांनी
वेळोवेळी केलेले र्ागमदिमन आशर्ण कठोर पररश्रर्ाच्या बळावर कॉलेजला
सवमसाधारर्ण ववजेतेपद वर्ळाले असंही त्यांनी सांप्गतलं.
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त्यानंतर संपादक र्ा नात्याने प्रा. डॉ. सुहास पुजारी र्ांनी प्रज्ञा
वाप्षिकांकात ज्या र्ान्यवरांनी लेख शलटहले आशर्ण हा अंक पररपूर्णम
होण्यासाठी ज्या ज्ञात-अज्ञात आशर्ण सहकार्म केलं त्या सवांचे
आभार र्ानले. र्ापुढेही ही अिीच घोडदौड चालू राहण्यासाठी
आपल्या सहकार्ामची गरज आहे. असं सांगत प्रज्ञा अंक कॉलेजचा
प्रप्तभेचा कॉलेजच्या प्रप्तभेचा दिमन घडवर्णारा अंक आहे र्ासाठी
ज्या कॉलेजच्या ज्या घटकांनी सहकार्म केले त्या सवांचे
संपादकीर् र्ंडळ ऋर्णी आहे.
र्ाप्रसंगी प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य , उपप्राचार्म आनंद हुली
रात्र र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म डॉक्टर संजर् आवटे, कला
र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म दीपक पाटील , उपप्राचार्म धानप्पा र्ैत्री डॉ.
वंदना पुरोटहत , डॉक्टर राजकुर्ार र्ोहरकर र्ांच्यासह क्रीडापटू
आशर्ण आशर्ण कॉलेजची तरूर्णाई उपस्थस्थत होती.
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संगमेश्वर पब्लिक स्कूलमध्ये बालगोपाळांसाठी आषाढी वारीननमम्त
बाल नदिंडीचे आयोजन
सोलापूर (टद 10 )बोला पुंडशलक वरदे हरी ववठ्ठल... श्री ज्ञानदेव तुकारार् र्हाराज की जर् ...ववठ्ठल
ववठ्ठल ...जर् हरी ववठ्ठल... च्या नार्घोषात बाळगोपाळांनी आषाढी एकादिीच्या प्नवर्त्ताने वारी
काढली. र्ात संगर्ेश्वर पब्लिक स्कूल र्धील बालगोपाळ सहभागी झाले होते. कोर्णी बाल वारकरी
झाले होते. कोर्णी झेंडेधारी. कुर्णी पालखीचे सेवक. जनाई - र्ुक्ताई च्या वेिात जर्णू संतभारच िाळे च्या
र्ैदानावर अवतरला होता. वारकऱ्यांच्या वेिातील र्ुले रं गीबेरंगी कपड्यात उठून टदसत होती. ववठ्ठलरुल्लिर्णीच्या वेिातील र्ुलांनी साक्षात ववठूर्ाऊलीच्या रूपात सवांना दिमन टदलं. संगर्ेश्वर पब्लिक
स्कूल र्धील ववद्यार्थ्ांनी र्ा उपक्रर्ात सहभाग नोंदवला. र्ाचे आर्ोजन पब्लिक स्कूलच्या वतीने
करण्यात आलं होतं. प्रारं भी उपस्थस्थत र्ान्यवरांच्या हस्ते पालखीच पूजन झालं पूजेनंतर ववववध अभंगावर
ववद्यार्थ्ांनी नृत्य केले. अभंग सादरीकरर्णानंतर हे टदिंडी िाळे च्या पररसरातील वसाहतीर्ध्ये र्ागमस्थ
झाली. र्ाप्रसंगी प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी , उपप्राचार्म वाटदराज कुलकर्णी, िोभा गोटे प्रिांत वबराजदार
र्ांच्यासह शिक्षक कर्मचारी उपस्थस्थत होते.
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रिदान हे सामाजजक
उ्तरदामयत्व कायक

संगमेश्वर मध्ये कमकयोगी अप्पासाहेबांच्या ११० व्या जयंतीननमम्त
आयोजजत रिदान लशमबरात १११ जणांचे रिदान
सोलापूर प्रप्तप्नधी आजच्या आधुप्नक काळात आरोग्याचे प्रश् र्ोठ्या प्रर्ार्णात
प्नर्ामर्ण झाले आहेत. त्यार्ध्ये रक्ताची गरज र्हत्वाची असते .रक्तदान केल्याने ही
गरज पूर्णम होऊ िकते. एखाद्या व्यक्तीचे आर्ुष्य आपर्ण वाचवू िकतो. वास्तववक
रक्तदान ही चळवळ आहे. त्यातून सार्ाशजक कार्म घडून र्ेत.ं रक्तदान हे एक
सार्ाशजक उत्तरदावर्त्वच आहे. असे ववचार छत्रपती शिवाजी र्हाराज सवोपचार
रुग्णालर्र्ाचे सर्ुपदेिक र्ोगेि कांबळे र्ांडले. ते संगर्ेश्वर कॉलेजर्धील राष्ट्रीर्
सेवा र्ोजनेच्या वतीने आर्ोशजत केलेल्या कर्मर्ोगी कै. आप्पासाहेब काडादी र्ांच्या
110 व्या जर्ंतीटदनी रक्तदान शिवबराच्या कार्मक्रर्ाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
र्ा रक्तदान शिवबरात छत्रपती शिवाजी र्हाराज सवोपचार रुग्णालर्, दर्ार्णी िड
बँक र्ांनी रक्त संकलनाचे केलं. कार्मक्रर्ाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्म डॉक्टर िोभा
राजर्ान्य होत्या . शिवबराचे उद्घाटन डॉक्टर सुिील सोनवर्णे र्ांच्या हस्ते झाले.
दर्ार्णी रक्तपेढीच्या सौ बनसोडे , कुलकर्णी, रात्र र्हाववद्यलर्ाचे प्राचार्म संजर्
आवटे, उप प्राचार्म आनंद हुली, डॉ. र्हादेव देिर्ुख, डॉ. सुनील सोनटक्के, डॉ.
ववजर् र्ुलीर्नी र्ाप्रसंगी उपस्थस्थत होते. प्रास्ताववक प्प्रर्ांका हालकटी टहने केले .
श्रेर्ा र्ािाळ टहने सूत्रसंचालन केले तर ऐश्वर्ाम कांबळे टहने आभार र्ानले. रक्तदान
शिवबराचे प्नर्ोजन प्रा. ए. व्ही. साखरे प्रा. एर्. एस. कावळे प्रा. एस. एर्. र्ेटकरी
केलं,तर राष्ट्रीर् सेवा र्ोजनेच्या ववद्यार्थ्ांनी अनर्ोल पररश्रर् घेतले.
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संगमेश्वर महामवद्यालयात इंग्रजी वाङमय मंडळाचे उदघाटन
अभ्यासालशवाय कोणतेच यश ममळवू शकत नाही

- रोमान

सोलापूर प्रप्तप्नधी
'क्षेत्र कोर्णतेही असो, प्रत्येक क्षेत्रात अभ्यास हा खूप र्हत्त्वाचा भाग असतो. संगीत,
साटहत्य, क्रीडा र्ांसह इतर सवमच क्षेत्रात अभ्यास करावाच लागतो , अभ्यास
केल्याशिवार् कोर्णतेच र्ि आपर्ण वर्ळवू िकत नाही. "असे प्रप्तपादन प्रससद्ध
संगीतकार रोर्ान र्ांनी केले.

संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ातील इंग्रजी साटहत्य र्ंडळाचे उदघाटन कार्मक्रर्ाप्रसंगी ते बोलत
होते. र्ावेळेस त्यांनी ववद्यार्थ्ांना आपल्या प्गटार वादनाने आशर्ण गाण्याने र्ंत्रर्ुग्ध करत
त्यांच्या र्िार्ागील शिक्षकांची भूवर्का सांगत शिक्षकांसोबत राहण्याचा सल्ला टदला..
र्ावेळी साटहत्य र्ंडळाचे अध्यक्ष इंग्रजी ववभाग प्रर्ुख प्रा. धानप्पा र्ेत्री, प्रा. अजुमन धोत्रे,
डॉ. नंदा साठे , डॉ उषा जर्ादार, प्रा र्हर्द र्ुस्तफा र्कानदार, प्रा रे वर्ण हल्लोळी, प्रा
नागेि खराडे आदी उपस्थस्थत होते. र्ा कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन कल्पना नवले र्ांनी केले
तर आभार र्हाससद्ध कोटगोंडे र्ांनी र्ानले..
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शैक्षलणक नववषाकत शाळे च्या पनहल्या
नदवशी संगमेश्वर पब्लिक स्कूलमध्ये
मवद्यार्थ्ाांचे उस्फुतक स्वागत

सोलापूर (टदनांक 17) वेळ सकाळी 8 ची संगर्ेश्वर पब्लिक स्कूलचे प्रांगर्ण ववद्यार्थ्ांच्या
गदीने फुलून गेले होते. िाळे ने ववद्यार्थ्ांचे स्वागत र्ोठ्या उत्साही वातावरर्णात केलं गेलं .
गुलाब पाकळ्यांच्या र्ाध्यर्ातून र्ुलांचं आकषमक सजावटीतुन सवांचे लक्ष वेधून घेत
नवागतांचे स्वागत करण्यात आले. प्रत्येक जर्ण आपल्या पाल्यास सोबत सेल्फी काढण्यात
दंग होता कारर्ण होतं िाळे चा पटहला टदवस. ववद्यार्थी पालकांचा हा टदवस अववस्मरर्णीर्
होर्णार होता. र्ा कार्मक्रर्ासाठी िाळे ने छान तर्ारी केली होती. प्रारं भी राष्ट्रगीत आशर्ण
सरस्वती स्तवन झालं. आशर्ण प्राचार्ांचे र्नोगत झालं. र्नोगतार्ध्ये प्राचार्ांनी र्ुलांचे
स्वागत करत र्ेत्या िैक्षशर्णक वषामत होर्णाऱ्या ववववध कार्मक्रर्ांची र्ाटहती टदली. सोबतच
आनंददार्ी शिक्षर्ण कसं होईल र्ासाठी पालकांचा सहभाग प्कती र्हत्वाचा आहे , िाळे ची
जबाबदारी र्ाबद्दल सववस्तर वववेचन केलं. पालक प्रप्तप्नधी गवडनवरू र्ांनी वाप्षिक
प्रगतीचा अहवाल सांप्गतला. उपस्थस्थत पालकांच्या हस्ते वृक्षारोपर्णही करण्यात आले.
िाळे च्या पटहल्या टदविी ज्या ववद्यार्थ्ांचे वाढटदवस होते अिा स्वरूपात अवताडे आशर्ण
अब्दुल रहर्ान र्ांना भेट काडम देऊन वाढटदवसाच्या िुभेच्छा देण्यात आल्या. ववद्यार्थ्ांवर
गुलाबपुष्पवृष्टी करून र्ुलांचा िाळे चा पटहला टदवस अववस्मरर्णीर् करण्यात आला.
र्ाप्रसंगी संगर्ेश्वर पब्लिक स्कूल र्धील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पालक आदी
उत्साहाने उपस्थस्थत होते.
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पुण्यश्लोक आनहल्यादेवी होळकर सोलापूर मवद्यापीठ
सोलापूर च्या वतीने उत्कृष्ट महामवद्यालय पुरस्कार 2019
साठी संगमेश्वर महामवद्यालयाची ननवड झाली.
1 ऑगस्ट मवद्यापीठाच्या वधाकपन नदनी हा पुरस्कार
महामवद्यालयाला प्रदान केला गेला मान्यवरांच्या
शुभहस्ते. महामवद्यालयाच्या उज्ज्वल शैक्षलणक प्रवासात
ज्या ज्ञात- अज्ञातांचा सहभाग आहे आलण राहील त्या
सवाांचे श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने

मनःपूवकक आभार.
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