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संपादकीय …
'प्रप्तभासंगर्'चा चौथा अंक टदवाळीनंतरच्या दुसऱ्या सत्रातील
घडार्ोडींचा सोबत आपल्या भेटीला रे्त आहे. राज्यस्तरावरील
आंतरववद्यापीठ क्रीडा स्पधेच्या क्रीडा ज्योतीचे संगर्ेश्वरर्ध्ये जंगी स्वागत
झालं. एनसीसीच्या ववद्यार्थ्ाांचं तसेच सवमच ववभागातील ववद्यार्थ्ाांनी
र्ार्ध्ये उसु्फतम सहभाग नोंदवला. पुर्णे ववभागीर् िालेर् बेसबॉल स्पधाम
कर्मर्ोगी कै. अप्पासाहेब काडादी र्ांच्या जरं्तीप्नवर्त्त झाल्या.
शचत्रकला र्हाववद्यालर्ाने आंतरराष्ट्रीर् ख्यातीचे शिल्पकार भगवान
रार्पुरे र्ांच्या उपस्थितीत सागर रार्पुरे र्ांचे शिल्प प्रात्यशक्षक घेतले.
ववज्ञान प्रकल्प प्रदिमनाच्या बक्षीस ववतरर्णाचा वृत्तांत ववज्ञान पे्रर्ींसाठी
वाचनीर् आहे. वाशर्णज्य के्षत्रातील सॉफ्ट स्किल ववद्यार्थ्ाांचा
आत्मववश्वास वाढवतात असा र्ोलाचा संदेि र्ाजी र्हापौर प्किोर
देिपांडे र्ांनी टदला. त्यांच्या उपस्थितीत ई-बँप्किं ग प्रशिक्षर्ण प्रर्ार्णपत्राचे
ही ववतरर्ण झाले. शजल्हा ग्राहक र्ंचच्या सहकार्ामने एक टदवसीर् राष्ट्रीर्
कार्मिाळा झाली र्ात न्यार्र्ूती ए.सी.भैसरे र्ांनी प्रबोधनपर ववचार
व्यक्त केले.
जानेवारीत सर्स्त सोलापूरकरांना ग्रार्दैवत शिवर्ोगी ससद्धरार्ेश्वर र्ांच्या
र्ात्रेचे वेध लागतात र्ाचे औशचत्य साधून सोलापुरी खाद्यसंिृतीचे दिमन
घडवर्णाऱ्या उद्योर्ोदर् र्ा खाद्य र्ेळाव्याचे आर्ोजन करण्यात आले होते.
जनसंवाद व पत्रकाररता ववभागाच्यावतीने र्ाध्यर्ववद्या र्ा अंकाचे
प्रकािन झाले. जेईई परीके्षचा प्नकाल, जाटहरात िब्दकोडे स्पधाम र्ांचे
सशचत्र वृत्तांत संिा राबवत असलेल्या उपक्रर्ाचे सकारात्मक प्रप्तवबिं ब
उर्टवते. आर्च्या पब्लिक िूलच्या शचर्ुकल्यांनी "दान टदल्याने ज्ञान
वाढत,े त्या ज्ञानाचे र्ंटदर हे" र्ा 'उक्तीप्रर्ार्णे आपलं' घर नळदुगम र्ा
प्रकल्पाला आपलेसे करत र्दतीचा हात टदला. ६७ व्या वाप्षि क
पाररतोप्षक ववतरर्ण सर्ारंभात प्राचार्म डॉ. बी.पी. रोंगे र्ांनी र्ागमदिमन
केले, तर संगर्ेश्वर पब्लिक िूलच्या प्राथवर्क ववभाग स्नेहसंरे्लनात
सरु्पदेिक कर्ल िाह र्ांनी ववद्याथी- पालकांिी संवाद साधला.
हार्िूल ववभागाच्या स्नेहसंरे्लनात डॉ.उर्ा प्रधान र्ांनी संबोवधत केले.
सॅन उत्सवात तरुर्णाईचा सळसळता उत्साह पहावर्ास वर्ळाला.
राज्यस्तरीर् सतरावे ववद्याथी इप्तहास पररषदेचे अवधवेिन शिवचररत्रकार
डॉ.शिवरत्न िेटे र्ांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. आदरर्णीर् र्ेघराज
काकांच्या पुण्यप्तथी प्नवर्त्त बाळासाहेब भोगडे र्ांनी त्यांच्या सहवासातील
आठवर्णींना उजाळा टदला. कववश्रेष्ठ कुसुर्ाग्रज जरं्ती आशर्ण कर्मर्ोगी
आप्पासाहेब र्ांची पुण्यप्तथी र्राठी ववभागाने गं्रथ प्रदिमन भरवून र्ा
ववभूतींच्या पे्ररक कार्ामची ओळख करून देत साजरी केली. राष्ट्रीर्
स्तरावरील लशलत कला अकादर्ी पुरिार शचत्रकला र्हाववद्यालर्ाच्या
र्ाजी ववद्यासथि नी तेजस्कस्वनी सोनवर्णे र्ांना वर्ळाला.हा पुरिार भारताचे
र्हार्टहर् र्ाननीर् राष्ट्रपती श्री रार्नाथ कोवविं द र्ांच्या हस्ते लशलत कला
अकादर्ीच्या ६१ व्या वाप्षि क सोहळ्यात सन्मानपूवमक प्रदानकरण्यात
आला.ही नोंद सर्स्त सोलापूरकरांसाठी आशर्ण संगर्ेश्वर शिक्षर्ण
संिेसाठी अप्भर्ानाची,आनंददार्ी आशर्ण अप्भर्ानाची आहे.
र्ा वैशिष्टपूर्णम घटना,घडार्ोडी संगर्ेश्वर कॉलेजच्या लौप्ककात भर
घालर्णाऱ्या ठरल्या. प्डशजटल तंत्राच्या वाटेवरील प्रवास जागोजागी
अधोरेखखत करण्याचा प्रर्त्न संपादक र्ंडळाने केला आहे. आपल्या
र्ागमदिमनीर् सूचनांचे आम्ही र्नःपूवमक स्वागत करतो.

प्रेरर्णािान
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प्रमतभासगंम

श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संचललत...
संगमेश्वर कॉलेज,सोलापूर
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आंतरमवद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेच्या 
ज्योतीचे संगमेश्वर मध्ये जंगी ्ागत 
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सोलापूर (ददनाक २४ )
क्रीडा प्रमतदनर्धी

पुण्यश्लोक अटहल्यादेवी होळकर
सोलापूर ववद्यापीठाच्या तेववसाव्या

आंतरववद्यापीठीर् राज्यस्तरीर् क्रीडा
स्पधेच्या ज्योतीचे आशर्ण रॅलीचे संगर्ेश्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीच्या संगरे्श्वर
कॉलेज च्या वतीने जंगी स्वागत करण्यात
आल.ं टदनांक 26 ते 30 प्डसेंबर र्ा
कालावधीत र्हाराष्ट्र िासनाच्या वतीने
आंतरववद्यापीठीर् र्ा स्पधाम ववद्यापीठाच्या
भव्य र्ैदानावर संपन्न होर्णार आहते. त्या
प्नवर्त्ताने राज्याचे र्हार्हीर् राज्यपाल
भगतससिं ग कॊषारी प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णून
उपस्थित राहर्णार आहेत.
प्रारंभी राष्ट्रीर् छात्र सेना आशर्ण राष्ट्रीर्
सेवा र्ोजनेच्या ववद्यार्थ्ाांच्या शिस्तबद्ध
पथसंचलनात रॅलीचे स्वागत कॉलेजच्या
र्ैदानावर झाले. तत्पूवी कॉलेजच्या र्ुख्य

इर्ारतीच्या सर्ोरून प्राचार्म िोभा राजर्ान्य
र्ांच्यासह सवम प्राध्यापकांनी खेळाडंूचे स्वागत
केले. र्ुख्य र्ैदानावर झालले्या कार्मक्रर्ात
शजर्खाना ववभाग प्रर्खु प्राध्यापक आनंद
चव्हार्ण र्ानंी प्रास्ताववक केलं. त्यानंतर
ववद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसशचव प्राध्यापक
शिवाजी शििं दे र्ांनी आपल्या र्नोगतात
ववद्यापीठाने आर्ोशजत केलले्या र्ा र्ा आंतर
ववद्यापीठ क्रीडा स्पधेची रूपरेषा सांप्गतली.
त्यानंतर क्रीडाज्योत आशर्ण रेलीचे सर्न्वर्क
प्राध्यापक सशचन गार्कवाड र्ांनी र्नोगत
व्यक्त करत र्ा स्पधाांचा हतेू सांप्गतला.
कॉलेजच्या वतीने प्राचार्म िोभा राजर्ान्य
आशर्ण रात्र र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म संजर्
आवटे र्ांनी िुभेच्छा टदल्या. एनसीसीच्या
वतीने सभेुदार शजतबहादुर बुरुंग र्ांनी िभेुच्छा
टदल्या आशर्ण क्रीडा ज्योती सन्मानाने र्ागमि
झाली .

आंतरमवद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेच्या ज्योतीचे संगमेश्वर मधे्य जंगी ्ागत करताना मवद्यार्थी प्राध्यापकवंृद
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र्ा िुभेच्छा कार्मक्रर्ाचं सूत्रसंचालन संतोष पवार आशर्ण शिवराज पाटील र्ांनी केलं . संतोष
खेंडे र्ांनी सवाांचे आभार र्ानल.े र्ाप्रसंगी उपप्राचार्म डी.एर्. र्ैत्री, वंदना पुरोहीत, उपप्रचार्म
आनंद हुली,पर्मवेक्षक प्रसाद कंुट,ेआर. व्ही. देसाई, सुहास पुजारी, र्हादेव देिर्ुख, सारीपुत्र
तुपेरे, ऋतुराज बुवा, र्ंगलरू्ती धोकटे ,नंदा साठे ,उषा जर्ादार ,अजुमन धोत्रे, राजकुर्ार
र्ोहोरकर, बी. बी. पुजारी, शिवाजी र्िे, ववषू्ण ववटेकर, संघप्रकाि दुडे, सुनील सोनटक्क,े
संतोष कुलकर्णी, िरर्ण वांगी आशर्ण ववक्रांत ववभुते र्ांच्यासह प्राध्यापक र्ंडळी आशर्ण ववद्याथी
र्ोठ्या संखे्यने उपस्थित होते.

मवद्यापीठाच ेसहाय्यक कुलसचचव प्रा.डॉ. लशवाजी लशिं दे यांनी रूपरेषा सांगताना 

चजमखाना मवभाग प्रमुख प्राध्यापक आनंद चव्हाण यांनी प्रास्तामवक केलं



सोलापूर (क्रीडा प्रमतदनर्धी)
" संगर्ेश्वर कॉलेजची क्रीडाके्षत्रातीलन परंपरा उतंु्तग आहे. वंदना िानभाग पासून ते
आत्ताच्या अनघा देिपांडे र्ांच्यापर्ांत ही परंपरा सतत कार्र् सुरू आहे .वेगवेगळ्या
प्रकारच्या र्ाध्यर्ातून सगंरे्श्वर कॉलेज अग्रेसर असतं म्हर्णनू र्ंदाच्या वषी पुण्यश्लोक
आटहल्यादेवी होळकर सोलापूर ववद्यापीठाचे जनरल चॅम्पिर्नशिप देखील कॉलेजला
वर्ळालं र्ाचं सारं श्रेर् इथल्या क्रीडा ववभागाला आहे. र्ा क्रीडा ववभागात खेळर्णाऱ्या सवम
खेळाडंूचे हे पररश्रर् आहे. ससद्धरार्ेश्वर र्ांच्या पुण्यभूर्ीत ववभागीर् स्पधाम होतात र्ाचा
सन्मान आर्च्या सोलापूरकरांना वर्ळाला र्ाचा आनंद आहे.इथे उपस्थित सवम खेळाडंूचा
आम्ही सोलापूरकरांच्या वतीने हाटदि क स्वागत करतो आशर्ण त्यांच्या पुढच्या
कारप्कदीसाठी र्नःपूवमक िुभेच्छा देतो“

कर्मर्ोगी कै. अप्पासाहबे काडादी र्ांच्या 110 व्या जर्ंतीप्नवर्त्त शजल्हा क्रीडावधकारी
कार्ामलर्, संगर्ेश्वर कॉलेज आशर्ण सोलापूर िहर आशर्ण शजल्हा बेसबॉल असोससएिन
च्या वतीने पुर्णे ववभागीर् िालेर् बेसबॉल स्पधचेे उद्घाटन संगरे्श् वर कॉलेजचे र्ाजी
ववद्याथी सीए नगरसेवक ववनोद भोसले र्ांच्या िुभहस्ते झाले. र्ाप्रसंगी भोसले बोलत
होते.प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांच्याअध्यक्षतेखाली आशर्ण क्रीडा कार्ामलर्ाचे क्रीडा
र्ागमदिमक जरार कुरेिी र्ांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटनाचा कार्मक्रर् संपन्न झाला.र्ा
स्पधेसाठी सशचव धर्मराज काडादी , क्रीडाप्रेर्ी आशर्ण प्राध्यापक शिक्षक - शिक्षकेतर
कर्मचाऱ्यांनी िुभेच्छा टदल्या

पुणे मवभागीय शालेय बेसबॉल स्परे्धचे उद्घाटन
संगमेश्वरला क्रीडा मवभागाची समृद्ध परंपरा आहे -सीए मवनोद भोसले
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*शजल्हा क्रीडा कार्ामलर्ाचे जरार कुरेिी
म्हर्णाले की,* "खळेाच्या र्ाध्यर्ातून
व्यम्पक्तर्त्त्वाचा ववकास होतोच वविेष
म्हर्णजे जीवनातल्या कोर्णत्याही सर्स्ांना
सार्ोरे जात असताना क्रीडापटू कधीही
प्नधड्या छातीने पुढे जातो.र्ाचे सगळे
बाळकडू र्ा र्ैदानावर वर्ळतात म्हर्णून
आपर्ण र्ा खेळांर्धे्य सहभागी झालात
आशर्ण वेगवेगळ्या क्रीडाप्रकार प्रकारातनूच
सवाांगीर्ण व्यम्पक्तर्त्त्वाचा ववकास होतो तुम्हा
सगळ्यांना हाटदि क िुभेच्छा.
र्ाप्रसंगी उपप्राचार्म आनंद हुली
क्रीडाशिक्षक र्खु्याध्यापक राजारार्

शितोळे , अहर्दनगरचे सशचव कले्पि
भागवत, पुर्णे शजल्ह्याचे रोटहत ठाकूर, प्रा.
शिवराज पाटील प्रा. संतोष पवार आदी
र्ान्यवर उपस्थित होते. र्ा स्पधेचे संपूर्णम
संर्ोजन संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर् क्रीडा
शिक्षक प्राध्यापक संतोष खेंडे करीत आहेत
.र्ा स्पधेसाठी पंच म्हर्णनू सागर जगझाप,
र्हादेव वाघर्ारे, आकाि र्ेते्र, र्प्नष
वबराजदार हे कार् पाहत आहेत .र्ा
उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक
संतोष खंडे र्ांनी केले तर आभार शिवराज
पाटील र्ांनी र्ानल.े आशर्ण सार्न्यांना
प्रारंभ झाला.

। प्रतिभासगंम । अंक ४ था । जानेवारी – मार्च  २०२०
06



सोलापूर (ददनांक १७) अध्यात्मत्मक गुरु स्वार्ी जीवन उत्सव र्ाचें र्ंद बासरीचे सूर...
अल्हाददार्क गुलाबी थंडीच्या प्रसन्न सकाळी.... संगर्ेश्वर कॉलेजच्या प्रांगर्णात संपन्न झाले
आंतरराष्ट्रीर् कीतीचे शिल्पकार भगवान रार्पुरे र्ांचे शचरंजीव सागर रार्पुरे र्ांचे शिल्प
प्रात्यशक्षक. प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णनू आंतरराष्ट्रीर् कीतीचे शिल्पकार भगवान रार्पुरे र्ांना प्नरं्वत्रत
करण्यात आलं होतं. संगर्ेश्वर कॉलेजच्या कै. कर्मर्ोगी अप्पासाहबे काडादी शचत्रकला
र्हाववद्यालर्ाच्या प्रांगर्णात. प्रारंभी अप्पासाहेबांच्या प्रप्तर्ेस पुष्पहार अपमर्ण करून कार्मक्रर्ास
प्रारंभ करण्यात आला. र्ाप्रसंगी र्ंचावर कला र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म दीपक पाटील,अध्यात्मत्मक
गुरु स्वार्ी जीवनउत्सव आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.

कमकयोगी कै. अप्पासाहेब काडादी चचत्रकला महामवद्यालयाचा उपक्रम  
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सागर रामपुरे यांनी साकारले अध्यात्मिक 
गुरु ्ामी जीवनउत्सव यांचे लशल्प



प्राचार्म दीपक पाटील आपल्या प्रास्ताववकात
र्ा शिल्प प्रात्यशक्षक र्ाववषर्ी सववस्तर र्ाटहती
देत ते म्हर्णाल,े "अिा उपक्रर्ातून कला
र्हाववद्यालर्ातील ववद्यार्थ्ाांची दृष्टी तर्ार झाली
पाटहजे हा एकर्ेव हेतू र्ा र्ागे आहे."

सागर रार्पुरे र्ांनी आपल्या र्ागमदिमना र्ध्ये
ववद्यार्थ्ाांना शिल्पकलेतील बारकावे सांगत
शिल्पकलेचा प्रवास ,त्याचा इप्तहास, रार्पुरे
कुटंुबीर्ांनी र्ार्ध्ये घातललेी भर र्ाववषर्ी
संवाद साधत कलेचे हे बाळकडू
लहानपर्णापासून बाबांकडून वर्ळाले असे

प्रार्ाशर्णकपपर्णे नर्ूद करत पपे्ररर्णा टदली.
आपला जीवनानुभव सववस्तर ववद्यार्थ्ाांसर्ोर
र्ांडला.
र्ाप्रसंगी प्रा. डॉ. सुहास पुजारी,डॉ. बी. बी.
पुजारी, आकाि गोरे, शचत्रकार हेर्ंत कपुरे,
शिल्पकार प्नतीन जाधव, ववठ्ठल र्ोरे , प्रा.
र्ीनाक्षी रार्पुरे र्ांच्यासह शचत्रकला
र्हाववद्यालर्ातील ववद्याथी आशर्ण संगर्ेश्वर
कॉलेज आवारातील प्राध्यापक र्ंडळी उपस्थित
होती.रेखा पटर्णे र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर
सशचन गार्कवाड र्ांनी आभार र्ानले.
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प्राचायक दीपक पाटील यांनी या कायकक्रमाचे प्रास्तामवक केल.े  या कायकक्रम प्रसंगी याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय
कीतीचे लशल्पकार भगवान रामपुरे , सागर रामपुरे, अध्यात्मिक गुरु ्ामी जीवनउत्सव उपस्थित होत.े

कमकयोगी कै. अप्पासाहेब काडादी चचत्रकला महामवद्यालयात लशल्पकलेचे
प्रात्यालिक झाले त्याप्रसंगी उपस्थित मवद्यार्थी वगक.



.
सुरुवातीला प्रास्ताववक एर्.

आर. वाली र्ांनी केले तर आर. एफ. डोंगरे
र्ांनी पाहुण्यांची ओळख करून टदली.
त्यानंतर प्राप्तप्नवधक स्वरूपात ववद्यार्थ्ाांनी
आपले र्नोगत व्यक्त केले.परीक्षकांच्या वतीने
प्राध्यापक धनंजर् िहा र्ांनी आपले र्नोगत
व्यक्त केले. त्यार्धे्य त्यांनी र्ा प्रदिमनातील
वेगवेगळ्या प्रकल्पाचंा आढावा घेत ववद्यार्थ्ाां
र्धली िोधक वृत्ती आम्हाला प्रेररत करून
गेली असे प्रार्ाशर्णकपर्णे नर्ूद केले.आपल्या
अध्यक्षीर् भाषर्णात व्यविापन सवर्ती सदस्
पुष्पराज काडादी र्ांनी कॉलेजने आर्ोशजत
केलले्या र्ा उपक्रर्ाचे र्हत्त्व सांप्गतले.
सहभागी ववद्यार्थ्ाांचे आभार र्ानत त्यांना
प्रोत्साटहत करून िुभेच्छा टदल्या.

विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शनातून संर्ोधनाची  ृष्ी  िळतत .
- सी . बी . नाडगौडा
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संगळ श्वरच्या हर्षाली टोणप , सळी क्षा ळान यांच विज्ञान प्रकल्प
प्रथळ तर िॉलचंदच्या दर्शन गांधी , अररहतं अगरख ड यांच द्विती य

सोलापूर ( टदनांक २१ ) "ववज्ञान प्रकल्प प्रदिमनातून
ववद्यार्थ्ाांना आपल्या कल्पनाचंं सादरीकरर्ण कौिल्य
वर्ळवता र्ेतं. वर्ळवलले्या ज्ञानाला खऱ्या अथामने वापरता
रे्तं. त्यातूनच नावीन्यपूर्णम र्ॉडेल्स ववद्याथी बनवतात.
वैज्ञाप्नक दृप्ष्टकोनाचे प्रकटीकरर्ण ववज्ञान प्रकल्प
प्रदिमनातनू होते. असे उपक्रर् कप्नष्ठ र्हाववद्यालर्ीन
स्तरावर झाले तर ववज्ञान के्षत्रात कार् करर्णाऱ्यांची संख्या
नक्कीच वाढेल.कॉलेजचे हे कार् नक्कीच कौतुकास्पद
आहे . मवज्ञान प्रकल्प प्रदशकनातून संशोर्धनाची दृष्टी
ममळते. असे सी. बी. नाडगौडा म्हणाले.

ते संगर्ेश्वर कॉलेजच्या वतीने आर्ोशजत केलले्या ववज्ञान प्रकल्प प्रदिमनाच्या सर्ारोप प्रसंगी बोलत
होते. र्ंचावर कॉलेजच्या संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी व्यविापन सवर्ती सदस् पुष्पराज
काडादी, प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य,उपप्रचार्म श्रीप्नवास गोटे , उपप्राचार्म आनंद हुली ,
पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटे,ववज्ञान ववभाग प्रर्ुख प्रर्ोद उडगीकर आदी र्ान्यवर उपस्थित होते



दनकाल
हषामली टोर्णप,े सर्ीक्षा र्ाने (प्रकल्प -
स्माटम डस्टवबन- प्रथर् क्रर्ाकं – संगर्ेश्वर
कॉलेज),दिमन गांधी, अररहंत अगरखेड
(प्रकल्प -ऑब्स्स्टॅकल अव्हाखडिं ग रोबोट -
टितीर् क्रर्ांक - वालचंद कॉलेज), शिवर्
िहापुरे ,अथवम भूटे ( प्रकल्प - ऑइल त्मस्पल
प्प्रव्हेनटेिन - तृतीर् क्रर्ांक - ए . डी.
जोिी जुप्नर्र कॉलेज),उते्तजनाथम बशक्षसे -
राजश्री चाटी, साक्षी अथर्णीकर

( ररफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्ह -
संगर्ेश्वर कॉलेज) रोिन र्ेरगू ,आदिम
र्ाला ( एच टू गन - कुचन ज्युप्नअर
कॉलेज) प्करर्ण भरले, चैतन्य तुपारे(
पार्थागोरस थेरर् - संगर्ेश्वर कॉलेज)
र्ेघा सुरवस,े ऋप्षकेि शिव िेट्टी, अप्नकेत
फताट(े अपाटमर्ेंट फावर्िं ग -संगर्ेश्वर
कॉलेज) भाऊसाहेब गोरंटी, ऋप्षकेि
कुलकर्णी ( सेररकल्ह्चर- वालचदं कॉलेज)

रश्मी र्ोहोळकर, अप्भषके बंडा ( डोर्ेत्मस्टक
वेस्ट ट्रीटर्ेंट प्ांट- वालचंद कॉलेज) र्ंदार
र्ंदु्रपकर,अथवम जाधव, साईनाथ तानवडे
श्री उंडाळे( टहट सेन्सर ववथ कूशलिं ग -
संगर्ेश्वर कॉलेज) साक्षी शचिं चोळकर,प्रेरर्णा
जाधव (वबशलिं ग ॲस्थप्केिन - संगर्ेश्वर
कॉलेज) वैभव कुलकर्णी, ववघे्नि र्ेर्लू
(ऑटोर्ॅटटक पंशचिं ग र्ाप्किं ग र्िीन - नेताजी
सुभाषचंद्र बोस कप्नष्ठ र्हाववद्यालर्)
.
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संगमेश्वर कॉलेजच्या वतीने आयोचजत मवज्ञान प्रकल्प प्रदशकनाच्या समारोप प्रसंगी डॉ. सी. बी.
नाडगौडा,श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी व्यविापन सममती सदस्य मा.पुष्पराज काडादी प्राचायक डॉ.
शोभा राजमान्य, उपप्राचायक श्रीदनवास गोठे , उपप्राचायक आनंद हुली, पयकवेिक प्रसाद कंुटे व मान्यवर



परीिक म्हर्णून प्रा.धनंजर् िहा, दत्तकुर्ार म्हर्ार्णे, एर्. आर्. बेळे, आर् .आर्.र्ुजावर,
व्ही. आर.व्हटकर, एर्. एर्.अडवानकर र्ांनी कार् पाटहले.
र्ा कार्मक्रर्ाचे सूत्रसचंालन लीना खवर्तकर र्ांनी केले तर आभार रुपाली अंबुलगे र्ांनी
र्ानल.े र्ा प्रसंगी प्रा. रार्भाऊ राठोड, नागेि कोल्ह,े सुभाष पाटील, बी. एर्. कापस,ेआर.
पी कुलकर्णी, एस. पी. कुलकर्णी,एस. एन. ववजापुरे, प्रिांत पाटील ,अप्भशजत प्नवगीकर,
प्प्रर्ांका पाटील,शिल्पा लब्बा,स्कस्मता शििं दे , प्राजक्ता चव्हार्ण, सुषर्ा पाटील, बाबुराव रर्णे
,चंद्रकांत टहरतोट, प्रिातं शििं पी ,ववश्वशजत आहरेकर,एस. बी. प्निं बगी,शिवराज पाटील,
संतोष पवार, वविाल जत्ती, र्ानसी काळे ,स्नेहल खैरे, अशश्वनी वाघर्ारे र्ांच्यासह
शिक्षकेतर कर्मचारी , स्पधमक ववद्याथी उपस्थित होते
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संगमेश्वर कॉलेजच्या वतीने आयोचजत मवज्ञान प्रकल्प
प्रदशकनाच्या समारोप प्रसंगी मवजेते मवद्यार्थी आलण पालक वगक



वालणज्य शाखेतील ज्ञानाबरोबर बँदकिं गमर्धील 
सॉफ्ट त्मिल लशका  - दकशोर देशपांडे
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संगमेश्वर कॉलेजमधे्य बँदकिं ग प्रलशिण प्रमाणपत्रांचे मवतरण

सोलापूर (टदनांक २८)
वाशर्णज्य िाखतेील अभ्यासाबरोबरच प्रत्यक्ष कार्ांचा देखील आपल्याला ज्ञान असले
पाटहजे र्ासाठी बँप्किं ग के्षत्रातील सॉफ्ट स्किल शिकलो तरच आपर्ण र्ेर्णाऱ्या
भववष्यकाळात स्पधेला सार्ोरे जाऊ िकतो असे प्रप्तपादन सोलापूर जनता सहकारी
बँकेचे अध्यक्ष तथा र्ाजी र्हापौर प्किोर देिपांडे र्ांनी केले ते संगर्ेश्वर कॉलेजर्धे्य
बँप्किं ग प्रशिक्षर्ण प्रर्ार्णपत्रांच्या ववतरर्ण कार्मक्रर् प्रसंगी बोलत होते र्चंावर जनरल
र्ॅनेजर सदानंद बीड, संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे व्यविापन सवर्ती सदस् पुष्पराज
काडादी, उपप्राचार्म आनंद हुली, वाशर्णज्य ववभागाचे प्रभाकर नागर्णसरेू, र्ल्लिनाथ
साखरेआदी उपस्थित होते.

प्रारंभी सरस्वतीपूजन झाले.
त्यानंतर उपस्थित र्ान्यवरांचा कॉलेजच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. प्रर्खु
पाहुण्यांचा पररचर् प्राध्यापक बाबासाहेब सगर र्ांनी करून टदला. प्राप्तप्नवधक स्वरूपात
ववद्यार्थ्ाांचे र्नोगते झाली त्यानंतर त्यांना प्रर्ार्णपत्रांचे ववतरर्ण करण्यात आले.



त्यानंतर बोलताना प्किोर देिपांडे म्हर्णाले की ''अनुभवातून व्यक्ती सरृ्द्ध होते त्यातूनच
वाशर्णज्य िाखेतील प्रात्यशक्षक कार्म र्हाववद्यालर्ीन जीवनात आपल्याला वर्ळते. ते खूप
र्हत्त्वाचे आहे. सावमजप्नक जीवनात स्किल्ड व्यक्तींना खूप र्हत्त्व आहे. र्ेर्णाऱ्या काळात
व्यक्तीच आपलं जीवन सरृ्द्ध करार्ला करू िकतो. र्ाचे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी आपर्ण
प्रर्त्निील होरे्ण गरजेचे आहे. भववष्य घडवार्चे असेल तर वेगवेगळ्या के्षत्रातील आव्हाने
स्वीकारून आपर्ण त्यातील बारकावे शिकावे. असेही ते म्हर्णाले. अध्यक्षीर् र्नोगतात पुष्पराज
काडादी र्ांनी कॉलेजने आर्ोशजत केलेल्या अिा उपक्रर्ांचा आढावा घेत, र्ेर्णाऱ्या काळात
संगरे्श्वर कॉलेज किा पद्धतीने स्वतंत्र अभ्यासक्रर्ाच्या पद्धतीकडे वाटचाल करत आहे, र्ाची
र्ाटहती टदली. र्ाप्रसंगी वाशर्णज्य ववभागाचे बसय्या हर्णर्गाव, संतोष पवार, राज र्ळेवाडी, रववन
वबराजदार, प्ननाद सपकाळ, साररका वरवडकर र्ांच्यासह ववद्याथी प्राध्यापक रं्डळी उपस्थित
होती. संगीता म्हर्ारे्ण र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर रूपाली पाटील र्ानंी सवाांचे आभार र्ानले.
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सोलापूर ( प्रप्तप्नधी )
'' व्यावहाररक जीवनात वावरताना ग्राहकांनी अवधक सजगतेने आशर्ण काळजीने व्यवहार करावेत.
अनावधानाने जर फसवर्णूक झाली तर ग्राहक र्चंाकडे वबनधास्त तक्रार करावी. न्यार् वर्ळवून
देण्यासाठी ग्राहक र्ंच तत्पर आह.े असे प्रप्तपादन शजल्हा ग्राहक र्चंचे अध्यक्ष तथा शजल्हा ग्राहक
न्यार्ालर्ाचे न्या. ए. सी. भैसरे र्ांनी केलं. ते वाशर्णज्य व व्यविापन ववभाग संगर्ेश्वर कॉलेज
आशर्ण पुण्यश्लोक अटहल्यादेवी होळकर सोलापूर ववद्यापीठ र्ांच्या संर्ुक्त ववद्यर्ाने आर्ोशजत एक
टदवसीर् कार्मिाळेत प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णनू बोलत होते. संगर्ेश्वर र्धे्य 'ग्राहक सरंक्षर्ण कार्दा
आशर्ण इसथकल र्ाकेटटिं ग' र्ा ववषर्ावर एक टदवसीर् कार्मिाळा झाली. र्ार्धे्य 169 जर्णांनी
सहभाग नोंदवला. र्ाप्रसगंी र्ंचावर संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे सशचव धर्मराज काडादी,
व्यविापन सवर्ती सदस् प्रा. ज्योती काडादी, ववधीज्ञअवर्त आळंगे, संदीप जव्हेरी, प्राचार्म
डॉक्टर िोभा राजर्ान्य आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.

न्याय िळतिून द ण्यासाठी ग्राहक ळंच तत्पर आह  
- न्या. ए. सी . भैसर 
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संगळ श्वरळध्य एक द्वदिसी य रा र् ी य कायशर्ाता संपन्न



प्रारंभी उपस्थित र्ान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वशलत करण्यात आल.े त्यानंतर प्रर्खु
पाहुण्यांचा व वक्त्ांचा कॉलेजच्या वतीने सत्कार झाला. प्रास्ताववक वाशर्णज्य
ववभागाच्या उपप्राचार्म प्रा. वंदना पुरोटहत र्ांनी केलं. ए. सी. भैसरे पुढे म्हर्णाले की,''
ग्राहकानंी त्यांचे हक्क वर्ळवण्यासाठी ग्राहक र्चंचा आधार जरुर घ्यावा. र्ात्र फसवर्णूक
होर्णार नाही र्ासाठी आपलीही काही जबाबदारी असते कतमव्य असतात त्याकडेही
ग्राहकानंी लक्ष द्यावे.वववधज्ञ अवर्त आळंगे र्ांनी आपल्या वप्कली के्षत्रातील वैववध्यपूर्णम
अनुभव सांगत म्हर्णाले की,'' ग्राहक हक्कांच्या प्रती जागृती होर्णे गरजेचे आहे.
घाईगडबडीत प्नर्णमर् र्ोठी संकटे प्नर्ामर्ण करतात. तेव्हा ग्राहकांनी आपल्या कतमव्याची
जबाबदारी ववसरून नर्ेत ''. जव्हेरी ॲडव्हटामर्झझिं गचे संदीप जवे्हरी म्हर्णाले की, ''
सध्याचे र्ुग हे जाटहरातींचे आहे. र्ात्र खोट्या जाटहरातींना भुलनू न जाता वववेकबुद्धी जागृत
ठेवून व्यावहाररक जीवनात आपर्ण वावरले पाटहजे. ग्राहकांना आकप्षि त करर्णे हे जाटहरात
कंपनीचे कार् आहे. तरी सत्य पडताळून पाहर्णार िेवटी ग्राहकाचे कार् आहे.'' र्ा दोन
सत्रातील चचामसत्रात वाशर्णज्य आशर्ण व्यविापन ववभागातील ववद्याथी, प्राध्यापक र्ंडळी
बहुसंखे्यने उपस्थित होती. कार्मिाळा र्िस्वीतेसाठी प्रा. राजकुर्ार खखलारे,प्रा.गौरव
जुगदार प्रा. प्नखखल काळे प्रा.नम्रता र्ाने र्ांनी पररश्रर् घेतले.सूत्रसंचालन पिवी
वबरादार टहने केले तर प्रा. अजुमन चौधरी र्ांनी सवाांचे आभार र्ानल.े
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सोलापूर ( टदनांक 10 )
उद्योग ववश्वात र्िस्वी झालेल्या उद्योजक र्ाचंी जीवनगाथा पाटहली की लक्षात र्ेते की त्यांनी
र्ा के्षत्रात जोखीर् पटहल्यांदा पत्करली म्हर्णून ते पुढच्या आर्ुष्यात र्िस्वी झाले. म्हर्णनू
ववद्यार्थ र्ाांनो जोखीर् पत्करार्ला शिका. असा सिा पुण्यश्लोक अटहल्यादेवी होळकर सोलापूर
ववद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर र्ृर्णाशलनी फडर्णवीस र्ांनी टदला. ते संगरे्श्वर कॉलेज वाशर्णज्य व
व्यविापन ववभाग उद्योजकता ववकास र्ंडळ र्ांच्यावतीने आर्ोशजत सु्टडन्ट ससनजी एक्सपो
2020 र्ा उद्यर्ोदर् र्ा प्रदिमनाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. र्ाप्रसंगी र्ंचावर कावर्नी गांधी,
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे सशचव धर्मराज काडादी, प्राचार्म िोभा राजर्ान्य, कॉर्सम
ववभागाच्या उपप्राचार्म डॉक्टर वंदना पुरोटहत उपस्थित होते.

उद्योगातील जोखीम पत्करल्यानंतरच उद्योग यश्ी होतो
-डॉ. मृणाललनी फडणवीस
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संगळ श्वरध्य 3 द्वदिससय 'उद्यळोदय'  खाद्यळ ळ्याच आयोजन

कुलगुरू पढेु म्हर्णाल्या की,' कॉलेज जीवनात अिा
उद्योग ववश्वािी प्नगप्डत स्पधाांचे आर्ोजन केल्याने
रु्लांचा दृप्ष्टकोन तर्ार होतो. व्यम्पक्तर्त्व घडत.े प्नकोप
स्पधेत आपल्याला वावरता र्ेतं. र्ाकेटटिं ग शिकता र्ेतं.
स्पधामत्मक वातावरर्णाचा सार्ना करण्याचे बळ वर्ळतं.
म्हर्णून ववद्यार्थ्ाांनी हे बाहरेचे जग अनुभवावे. हे ज्ञान
तुर्च्या भावी जीवनासाठी उपर्ोगी पडले असा ववश्वास
वाटतो.'

संगमेश्वर कॉलेज वालणज्य व व्यविापन मवभाग उद्योजकता मवकास मंडळ यांच्यावतीने
आयोचजत सु्टडन्ट ससनजी एक्सपो 2020 या उद्यमोदय या प्रदशकनाच्या उद्घाटन प्रसंगी
याप्रसंगी मंचावर काममनी गांर्धी, संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे सचचव र्धमकराज
काडादी, प्राचायक शोभा राजमान्य, कॉमसक मवभागाच्या उपप्राचायक डॉक्टर वंदना पुरोदहत



संपूर्णम प्रदिमनाच्या र्खु्य प्रविेिाराचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर उपस्थित र्ान्यवरांची
वेगवेगळ्या खाद्यपदाथाांचा आस्वाद घेत फेरफटका र्ारला. गड्डा र्ाते्रच्या प्नवर्त्ताने आलले्या
धारकांचे र्ान्यवरांनी कौतुक केले.त्यानंतर उद्घाटन सत्र झाले.उद्घाटन सत्रात प्रारंभी कर्मर्ोगी
आप्पासाहेब काडादी र्ांच्या प्रप्तर्ेस पुष्पहार अपमर्ण करून दीप प्रज्वशलत करण्यात आल.े
त्यानंतर वंदना पुरोटहत त्यांनी र्ा कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक केलं संिचे्यावतीने उपस्थितांचे
सत्कार झाले.प्रा. गौरव जुदगार र्ांनी पाहुण्यांची ओळख करून टदली. सत्कारानंतर कुलगुरूंनी
उपस्थित ववद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमन केले. र्ाप्रसंगी संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी र्धील प्राध्यापक
,शिक्षक ,कर्मचारी, र्ंडळी र्ोठ्या संखे्यने उपस्थित होते.कार्मक्रर्ाचे सतू्रसंचालन प्रा.संतोष
पवार र्ांनी केलं तर आभार प्राध्यापक राजकुर्ार खखलारे र्ांनी र्ानले
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संगमेश्वर कॉलेज वालणज्य व व्यविापन मवभाग उद्योजकता मवकास मडंळ यांच्यावतीने
आयोचजत सु्टडन्ट ससनजी एक्सपो 2020 या उद्यमोदय या प्रदशकनाची िणचचत्रे
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सोलापूर : प्रप्तप्नधी
पत्रकाररतेचे के्षत्र झपाट्याने बदलत
आहे. र्ाटहती व ततं्रज्ञानाच्या
वापरार्ुळे पत्रकाररतेत दजामत्मक
वाढ होऊन र्ोठी गप्तर्ानता प्नर्ामर्ण
झाली आहे. अिा र्ा वेगवान
के्षत्रार्धे्य ववद्यार्थ्ाांना कररअरच्या
र्ुबलक संधी उपलब्ध असल्याचे
प्रप्तपादन ज्येष्ठ पत्रकार व लेखक
अर्ोल अंकुलकर र्ांनी केले.
संगर्ेश्वर र्हाववद्यालर्ातील
पत्रकाररता व जनसंवाद ववभागातफे
पत्रकार टदन आशर्ण र्राठी भाषा
संवधमन पंधरवड्याप्नवर्त्त
र्ाध्यर्ववद्या र्ा प्रार्ोप्गक अंकाच्या
प्रकािन सोहळ्याचे आर्ोजन केले
होते. त्या कार्मक्रर्ात ते बोलत होते.
अध्यक्षिानी उपप्राचार्म धानप्पा
र्ेत्री होते. र्ावेळी व्यासपीठावर
पत्रकाररता व जनसंवाद ववभागाचे

सर्न्वर्क व र्राठी ववभागप्रर्ुख
प्रा.डॉ. सुहास पुजारी, प्रा.डॉ.
दादासाहेब खांडेकर, प्रा.डॉ. र्हादेव
देिर्ुख, प्रा.डॉ. साररपुत्र तुपेरे, प्रा.
अप्नल कुलकर्णी, प्रा.डॉ. प्रवीर्ण
राजगुरू, प्रा.डॉ. बाळासाहेब र्ागाडे
आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना अंकुलकर म्हर्णाले
की, पत्रकाररतेर्धे्य आपल्या
आवडीनुसार बीट प्नवडून कार्
करता र्ेते. भाषा आशर्ण पत्रकाररता
र्ांचा नजीकचा संबंध आहे. भाषेवर
प्रभुत्त्व असर्णारे पत्रकार चांगल्या
ररतीने ववषर् र्ांडू िकतात. भाषेचा
अप्भर्ान असावा, र्ात्र त्याचा
अप्तरेक नको. आद्य र्राठी पत्रकार
बाळिास्त्री जांभेकर र्ांनी
‘दपमर्ण’रूपी लावलेल्या रोपट्याचे
आज वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे.

पत्रकाररता क्ष त्रात ळुबलक संधी  : अंकुलकर
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संगळ श्वर ळहाविद्यालयाती ल पत्रकाररता विभागाच्या ळाध्यळविद्या अंकाच प्रकार्न

फोटो ओळी : माध्यममवद्या प्रायोदगक अंकाचे प्रकाशन करताना अमोल अंकुलकर, उपप्राचायक
र्धानप्पा मते्री, प्रा.डॉ. सुहास पुजारी, प्रा.डॉ. दादासाहेब खांडेकर, प्रा.डॉ. महादेव देशमुख, प्रा.डॉ.
साररपुत्र तुपेरे, प्रा. अदनल कुलकणी, प्रा.डॉ. प्रवीण राजगुरू, प्रा.डॉ. बाळासाहेब मागाडे आदी.
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र्ावेळी प्रा.डॉ. सुहास पुजारी म्हर्णाले की, ‘लाभले आम्हासं भाग्य बोलतो
र्राठी’ अिा िब्दांत सुरेि भटांनी र्ार् र्राठी भाषेववषर्ी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. र्राठी
भाषा ही ववववध बोलीभाषांनी नटलेली असून र्ातच प्तची श्रीर्ंती आहे. र्ाध्यर्ववद्या
अंकाची सुंदर अिी प्नवर्ि ती पत्रकाररता व जनसंवाद ववभागाच्या ववद्यार्थ्ाांनी केली आह.े

अध्यक्षीर् र्नोगत व्यक्त करताना उपप्राचार्म धानप्पा र्ेत्री म्हर्णाले की, भाषा
हचे साटहत्य आह.े प्रते्यकाला दोनपेक्षा अवधक भाषा र्ार्ला हव्यात. भाषाचे संवधमन आशर्ण
संरक्षर्ण करण्यासाठी सवाांनी पुढाकार घ्यावा.

र्ावेळी पत्रकाररता के्षत्रात ववववध संिार्ध्ये कार्मरत असलले्या पत्रकाररता
व जनसंवाद ववभागाच्या र्ाजी ववद्यार्थ्ाांचा र्ान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
र्ावेळी ववद्याथी आशर्ण प्राध्यापक उपस्थित होत.े र्ान्यवरांचे स्वागत प्रा.डॉ. प्रवीर्ण राजगुरू
र्ांनी केल.े कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक प्रा.डॉ. सुहास पुजारी र्ांनी केल.े सूत्रसंचालन
पत्रकाररतेचे ववद्याथी राजकुर्ार शििं दे र्ांनी, तर आभार र्ोप्नका शििं दे र्ांनी र्ानल.े

संगळ श्वर ळहाविद्यालयाती ल पत्रकाररता ि जनसंिाद विभागातरे्फ पत्रकार द्वदन
आणण ळराठी भार्षा संिधशन पंधरिड्यावनिळत्त ळाध्यळविद्या या प्रायोवगक अंकाच्या
प्रकार्न सोहळ्याच आयोजन क ल होत . त्या कायशक्रळात त बोलत होत .त्याप्रसंगी 
पत्रकाररता ि जनसंिाद विभागाच विद्याथी



सोलापूर (टदनांक १८) राष्ट्रीर् परीक्षा पररषद, टदिी र्ांच्या वतीनेेे जानेवारी २०२० र्ध्ये घेतलेल्या
ऑनलाइन जेईई २०२० परीके्षर्ध्ये संगर्ेश्वर कॉलेजच्या ववद्यार्थ्ाांनी घवघवीत र्ि वर्ळवले.
पसेंटाइल पद्धतीने र्िस्वी ववद्याथी- रार्क्षा वबराजदार ९८ .५७ ,वं्यकटेि प्निं बाळे ९८ .२९, ववद्यारण्य गवई
९८ .६, ऐश्वर्ाम गवंडी ९७ .८३, वेदांत र्ाढे ९६.८६, अर्ेर् स्वार्ी ९४.८६, टदव्या केकडे ९४ .८६, नेहा
क्षीरसागर ९२ .३१ ऋतुजा खखिारे ९०.६८, ररतेि जकापुरे ९०. २३, श्रीनेि कांबळे ९०.२२, हषमल खांडवे
८३.१८ .भारतातील राष्ट्रीर् पातळीवरील आर् आर् टी अप्भर्ांवत्रकी संिेत प्रवेिास पात्र होण्यासाठी एनटीए
र्ा संिेच्या र्ाफम त जेईई-र्ेन ही परीक्षा आर्ोशजत केली होती.
र्ा ववद्यार्थ्ाांच्या र्िाबद्दल सिंेच्या वतीने र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचा सत्कार करण्यात आला. र्ाप्रसंगी बोलताना
ववद्यार्थ्ाांनी आपल्या र्िाचे श्रेर् कॉलेज आशर्ण आपल्या शिक्षकांना टदल.े र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचे संगर्ेश्वर
एज्युकेिन सोसार्टीचे व्यविापन सवर्ती सदस् पुष्पराज काडादी, प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य ,उपप्राचार्म
आनंद हुली, लॉशजक इन्स्टिट्यूटचे प्रा. सुिांत र्ाळगे, प्रा. शिवराज बगले प्रा.अववनाि घोडके, पर्मवेक्षक
प्रसाद कंुटे,प्रा. प्रर्ोद उडगीकर,प्रा. ससद्धारार् ववजापुरे, प्रा. राजकुर्ार खखलारे, सर्न्वर् डॉ. गर्णेि
र्ुडेगावकर, र्ांनी अप्भनंदन केले.

ज ईई परीक्ष ळध्य संगळ श्वर कॉल जच्या विद्यार्थ्यांच यर्
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विधी  क्ष त्रात य ताना प्राळाणणक अभ्यास ळहत्त्वाचा 
आय र्ा वपरजाद 
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संगळ श्वर ज्युवनयर कॉल जळध्य साळान्यज्ञान स्पधेच बक्षी स वितरण

सोलापूर ( टदनांक 21)
ववधी के्षत्रात र्ेर्णार असाल तर प्रार्ाशर्णक अभ्यास र्हत्त्वाचा आहे त्यारु्ळे ववद्यार्थ्ाांना
बारावीनंतर कोर्णत्याही के्षत्रात स्पधाम परीके्षतून र्िस्वी व्हार्चे असेल तर ज्या त्या के्षत्रातील
आवड प्नर्ामर्ण करर्णे गरजेचे आहे तर आशर्ण तरच आपर्ण र्ा तीव्र स्पधेत र्िस्वी होऊ िकतो
असे प्रप्तपादन र्हाराष्ट्र लोकसेवा आर्ोगार्ाफम त घेण्यात आलेल्या टदवार्णी न् र्ार्ावधि कप्नष् ठ
स् तर व प्रथर् न्यार्दंडावधकारी र्ा परीके्षत उत्तीर्णम झालेल्या तोळर्णुरच्या आर्ेिा अजीजपािा
प्परजादे र्ांनी केल.ं त्या संगर्ेश्वर कॉलेजच्या सार्ान्य ज्ञान स्पधाम परीके्षच्या बक्षीस ववतरर्ण
प्रसंगी बोलत होत्या. त्याप्रसंगी उपप्राचार्म आनंद हुली, कला िाखेचे सर्न्वर्क प्रा. शिविरर्ण
दुलंगे आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.



प्रारंभी सवम र्ान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती पूजन करण्यात आले. त्यानंतर प्रा. कोर्ल कोंडा र्ांनी कला
िाखेच्या उपक्रर्ाववषर्ी शचत्रप्फतीच्या र्ाध्यर्ातून सांप्गतले. कॉलेजच्या वतीने टदवार्णी न् र्ार्ावधि
कप्नष् ठ स्तर व प्रथर् न्यार्दंडावधकारी र्ा परीके्षत र्िस्वी झाल्याबद्दल आरे्िा र्ांचा र्ातोश्री सह
सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर प्रा.रश्मी कनू्नरकर र्ांनी त्यांचा पररचर् करून टदला. प्रर्ुख पाहुण्या
म्हर्णून ववद्यार्थ्ाांिी संवाद साधताना त्यांनी आपली अक्कलकोट तालुक्याातील तोळर्णूर पासूनची
र्िोगाथा सांप्गतली. त्यानंतर सार्ान्य ज्ञान स्पधेतील र्िस्वीतांचा सत्कार करण्यात आला.
सार्ान्य ज्ञान स्पधेचा प्नकाल- चन्नाप्पा रे्डग,े राजश्री टहप्परकर, टितीर् - सुशचता सरवदे ,स्वावर्नी
रुपनर,  तृतीर् - अचमना जवळकोटे, रु्नूस बरुर , उत्तेजनाथम - भगवान देिर्ुख,र्ानसी जोिी, आरती
बुधारार्,स्वाती धोत्रे (नेताजी जुप्नर्र कॉलेज सोलापूर) प्रा.ववश्वनाथ कक्कळर्ेली र्ांनी र्ादी वाचन
केले.
र्ाप्रसंगी कप्नष्ठ र्हाववद्यालर्ातील प्रा.  शिवराज पाटील ,प्रा. िहाजी र्ाने, प्रा. बसय्या हर्णर्गाव, प्रा. 
सार्बण्णा प्निं बगी,प्रा. रंगससद्ध पाटील,प्रा.  प्रकाि कतनाळे, प्रा. संतोष पवार ,प्रा. हषमवधमन पाटील, प्रा. 
वार्न वेताळ,प्रा. ववठ्ठल आरबाळे,प्रा. शिवराज देसाई आदी र्ान्यवर उपस्थित होत.े प्रा. दत्तात्रर् गुड्डेवाडी
र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रा. िंकर कोर्ुलवार र्ांनी सवाांचे आभार र्ानले.
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जाद्वहरात क्ष त्रात विविधांगी संधी  आह त - नौर्ाद र् ख 
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संगळ श्वरळध्य र्ब्दकोड आणण जाद्वहरात स्पधेच बक्षी स वितरण
ि भार्षा संकुलाच्या 'युिाच तना’ िभत्ती पत्रकाच उदघ्ाटन

सोलापूर ( टदनांक २२)
'' बदलत्या संगर्णकीर् आशर्ण इंटरनेट के्षत्रात जाटहरात के्षत्रात ववववधांगी सधंी आहते. त्या िोधनू
आपले आवड किात आहे ते ओळखून काही तांवत्रक गोष्टी शिकल्या की आपर्ण आपले उत्तर्
कररअर घडवू िकतो. र्हाववद्यालर्ीन स्तरावरील भाप्षक कौिल्य कोर्णती आहेत ती आपर्ण
ओळखली पाटहजे '' असे प्रप्तपादन दैप्नक टदव्य र्राठीचे र्ुप्नटेड हेड नौिाद िेख र्ांनी केले. ते
संगर्ेश्वर कॉलेजच्या जाटहरात आशर्ण िब्दकोडे स्पधेच्या बक्षीस आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.
ववतरर्ण प्रसंगी प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णून बोलत होते.र्ाप्रसंगी उपप्राचार्म आनंद हुली, भाषा सर्न्वर्क
प्रा. शिवराज पाटील, र्राठी ववभाग प्रर्ुख डॉ सुहास पुजारी
प्रारंभी भाषा संकुलाच्या वतीने पाच भाषा र्धून तर्ार करण्यात आलले्या 'र्ुवाचेतना'
प्भत्तीपत्रकाचे उद्घाटन र्ान्यवरांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर र्ान्यवरांचे स्वागत झालं. डॉ. गर्णेि
र्ुडेगावकर र्ांनी पाहुण्यांची ओळख करून टदला. कॉलेजच्या वतीने त्यानंतर प्रर्खु पाहुण्याचंा
सत्कार करण्यात आला .प्रा. संतोष पवार र्ांनी भाषा व संिृती र्ंडळाचा इप्तवृत्तांत शचत्रप्फतीतनु
सांप्गतला. त्यानंतर र्ा ववद्यार्थ्ाांची र्नोगत झाली . र्नोगत त्यानंतर प्रर्ुख पाहुण्यांना आपले
र्नोगत व्यक्त केले. त्यानंतर िब्दकोडे आशर्ण जाटहरात स्पधेतील ववजेत्यांना ग्रथं आशर्ण पुष्पगुच्छ
देऊन गौरव करण्यात आला.

संगळ श्वर कॉल जच्या https://www.sangameshwarcollege.ac.in/ ( ससवनअर कॉल ज)
आणण http://www.sangameshwarcollege.in/ ( ज्युवनअर कॉल ज )
या ि बसाईटला अिश्य भ ट द्या.
श्री  संगळ श्वर एज्युक र्न सोसायटी , सोलापूर या संस्थ च्या
https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege यूट्यूब चॅनलला अिश्य भ ट द्या.

https://www.sangameshwarcollege.ac.in/
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शब्दकोडे आलण जादहरात स्पर्धेचा दनकाल
दहिं दी शब्दकोडे -, वैष्णवी पाटील
(प्रथर्),टदव्या र्ुगळीर्ठ ( टितीर्), आध्या
जर्दीप ( तृतीर् ), सुप्फर्ा पठार्ण,
वषामरार्णी बावकर ( उते्तजनाथम)
अन्य महामवद्यालय गट - वैष्णवी
पाटील(प्रथर्), वषाम सुरवसे ( टितीर्),
रेर्णुका र्हेते्र ( ततृीर् ),पुनर् र्ाळी, पवन
कारर्पुरी, प्रथर्िे र्गंोडेकर, अबोली
कुर्ार, अंबादास अदालोळू , वववेक
असादे( उते्तजनाथम).जाटहरात - सुर्न
पंगुडवाले (प्रथर्) पौशर्णि र्ा साळंुखे (टितीर्)
शे्वता पंगुडवाले (तृतीर्) ससर्रन िेख
(तृतीर्) वैष्णवी काळे, ससर्रन र्ाळवदकर
(उते्तजनाथम) अन्य महामवद्यालय गट-
वैष्णवी कार्तूी (प्रथर्) नेहा राऊत (
टितीर्) िौकत बागवान (तृतीर्) र्हेश्वरी
मं्हता, आसावरी वाघर्ारे, लक्ष्मी र्ेरगंुटला
(उते्तजनाथम)
संिृत - ऋप्षकेि कुलकर्णी,र्ानसी
जोिी (प्रथर्) अरुंधती कुलकर्णी, वैष्णवी
िेटे (टितीर्) प्रेरर्णा देिपाडें, सर्थम स्वार्ी(
तृतीर्), जादहरात - शिवराज स्वार्ी (प्रथर्)
ऋप्षकेि कुलकर्णी (टितीर्) ससद्धी नेने
(तृतीर्)
इंग्रजी -शब्दकोडे - संकेत जाधव, भूवर्का
गार्कवाड (प्रथर्) लक्ष्मर्ण र्दगोंडे,उर्र
िेख, ववनार्क कोनाडे,संदीप र्ाडकर,
ववद्यालक्ष्मी गुरुिटे्टी, शु्रती डोंगरे, प्निांत
काझी, स्नेहलता होटकर( टितीर्) जादहरात
- आर्ाम शिविरर्ण(प्रथर् ) प्रज्ञा वाघर्ोडे,
भूवर्का गार्कवाड (टितीर्) प्प्रर्ांका कोरी,
प्रथर्ेि चौगुले (तृतीर्) सौंदर्ाम पटाले,
आझर् इनार्दार, वर्ताली चौबे (उते्तजनाथम)
मराठी -शब्दकोडे - प्राजक्ता ओलेकर,

साप्नकाधर्गंुडे, सर्थम स्वार्ी, ववनार्क
कोर्णदे, वैष्णवी शििं दे, भाग्यश्री कोळी,
ऋतुजा अगरखेड, साप्नका सोनार , सरृ्द्धी
गंुड, पूनर् कोळी, साक्षी केळकर, प्नवर्षा
कार्ाटी, पूजा कोळी, टितीर् क्रर्ांक -
सागर जर्ादार, ववकास जाधव, हषाम
शिरगर्ण, स्नहेलता होटकर, प्नप्कता पाटील,
संध्यारार्णी कापसे, ऐश्वर्ाम कोळी, श्रावर्णी
नवप्गरे, वैष्णवी सुरं्त. तृतीर् क्रर्ांक -
वविाल बोराडे.
मराठी जादहरात स्पर्धाक - प्रथर् - अंप्कत
कदर्, टितीर् - साक्षी वाल,े धानेश्वरी
उर्रार्णी. तृतीर् - लक्ष्मी हुळळे, उते्तजनाथम
- सौंदर्ाम पाताळे, सोनी राठोड.
कन्नड -शब्दकोडे - प्रथर्- भाग्यश्री
गार्कवाड ,टितीर् - भौरम्मा स्वार्ी,
तृतीर्- प्कती बळुरगी उते्तजनाथम - वषै्णवी
वबजू्जर्णगी, अंजुर् डांगे . कन्नड जादहरात
स्पर्धाक - प्रथर् - भौरम्मा स्वार्ी , टितीर् -
भाग्यश्री गार्कवाड, तृतीर् - वैिाली
हाऊिेट्टी, उते्तजनाथम- वषै्णवी वबजू्जर्णगी,
प्कती बळुरगी.
र्ाप्रसंगी प्रा.चंद्रकांत जाधव, प्रा.ववद्या
अजनसोंडकर, नाट्यलेखक र्कंुुद
टहिं गर्ण,ेप्रा. बसय्या हर्णर्गाव, प्रा.तानाजी
घाडगे, प्रा.अप्नता अलकंुटे, प्रा.र्ंजुळा बीड,
प्रा.शिवराज देसाई, प्रा.कोर्ल कोंडा,
प्रा.राजश्री पाटील, प्रा.रश्मी कनू्नरकर,
प्रा.ववठ्ठल आरबाळे, प्रा.शिविरर्ण दुलंगे,
प्रा. दत्तात्रर् गुडे्डवाडी, प्रा.ववश्वनाथ
कक्कळर्लेी, प्रा.हषमवधमन पाटील र्ांच्यासह
स्पधेतील ववद्याथी पालक बहुसंखे्यने
उपस्थित होते.प्प्रर्ांका कोरी टहने
सूत्रसंचालन केले तर सुप्फर्ान पठार्ण र्ाने
आभार र्ानल.े
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शब्दकोडे आलण जादहरात स्पर्धेचा दनकाल

श्री  संगळ श्वर एजु्यक र्न सोसायटी , सोलापूर या संस्थ च्या
https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege

यूटू्यब चॅनलला अिश्य भ ट द्या.
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संगळ श्वरळध्य र्ब्दकोड आणण जाद्वहरात स्पधेच बक्षी स वितरण
ि भार्षा संकुलाच्या 'युिाच तना’ िभत्ती पत्रकाच उदघ्ाटन झाल त्याची काही क्षणचचत्र 
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संगळ श्वरळध्य र्ब्दकोड आणण जाद्वहरात स्पधेच बक्षी स वितरण
ि भार्षा संकुलाच्या 'युिाच तना’ िभत्ती पत्रकाच उदघ्ाटन झाल त्याची काही क्षणचचत्र 
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संगळ श्वरळध्य र्ब्दकोड आणण जाद्वहरात स्पधेच बक्षी स वितरण
ि भार्षा संकुलाच्या 'युिाच तना’ िभत्ती पत्रकाच उदघ्ाटन झाल त्याची काही क्षणचचत्र 
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दानातून ळुलांळध्य साळासजक जाणी ि वनळाण होत 
- दत्ता गायकिाड

सोलापूर (टदनांक २३)
''धान्याच्या दानातून र्ुलांर्धे्य त्यांच्या
संिारक्षर् वर्ात सार्ाशजक जार्णीव
प्नर्ामर्ण होत.े ही कौतुकाची बाब आह.े
असे सर्ाजोपर्ोगी उपक्रर् र्ा िाळेर्धे्य
घेतले जातात. हे अप्भनंदनीर् र्ातून
सार्ाशजक र्ूल्ये र्ुलार्धे्य रुजतात .''
असे प्रप्तपादन जेष्ठ सार्ाशजक कार्मकते
दत्ता गार्कवाड र्ांनी केल.ं ते संगर्ेश्वर
पब्लिक िूलर्धे्य 'अन्नपूर्णाम

चळवळी'च्या र्ाध्यर्ातून घेतलले्या
कार्मक्रर्ात बोलत होत.े त्याचं्या
उपस्थितीत िाळेतील शचर्ुकल्यांनी
जर्वलेले सात ल्लविं टल धान्य 'आपल
घर' नळदुगम र्ा संिेस सुपूतम करण्यात
आल.े र्ाप्रसंगी र्ंचावर ज्येष्ठ ववधीज्ञ वव.
गो. म्हेत्रस, अध्यक्ष धर्मराज काडादी,
र्ोहन भूर्कर, बाबुराव र्ैंदप्गि कर, नरेि
ठाकूर, वत्रवेर्णी र्ुरलीधर, प्राचार्ाम गार्त्री
कुलकर्णी आदी र्ान्यवर उपस्थित होते

संगमेश्वर पब्लिक सू्कलच्या चिमुकल्याकडून
'आपलं घर’ ला सात क्विंटलिे धान्य

'आपल घर' नळदुगक या संिेस र्धान्य मवतररत करताना जे्यष्ठ मवर्धीज्ञ
मव.  गो. म्हेत्रस, अध्यि र्धमकराज काडादी, मोहन भूमकर, बाबुराव

मैंददगि कर, नरेश ठाकूर, मत्रवेणी मुरलीर्धर, प्राचायाक गायत्री कुलकणी
आलण मवद्यार्थी .
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प्रारंभी दीपप्रज्वलनाने कार्मक्रर्ास सुरुवात
झाली. त्यानंतर प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी
र्ांनी प्रास्ताववक केलं. त्यानंतर िाळेच्या
वतीने उपस्थित र्ान्यवरांचा सत्कार झाला.
सत्कारानंतर प्राप्तप्नवधक स्वरूपात आपलं
घर नळदुगम ते प्रप्तप्नधी नरेि ठाकूर
र्ांच्याकडे संपूर्णम धान्य सुपूतम करण्यात
आल.े िाळेच्या र्ा उपक्रर्ाचे कौतुक करत
आपली कृतज्ञता ठाकूर र्ांनी व्यक्त केली.
'' िाळेच्या वतीने अिा उपक्रर्ातून
सार्ाशजक भान जपले जाते. र्ुलांर्धे्य
सार्ाशजक जार्णीव जागृती प्नर्ामर्ण करता

र्ेत.े'' असे धर्मराज काडादी र्ांनी आपल्या
र्नोगतात सांप्गतले. तत्पूवी प्कर्ान
कुलकर्णी र्ा ववद्यार्थ्ामने आपले र्नोगत
व्यक्त केले.
र्ाप्रसंगी पब्लिक िूल र्धील संगर्ेश्वर
पब्लिक िूलचे उपप्राचार्म वादीराज
कुलकर्णी, िोभा गोट,े प्री िुलच्या स्नेहल
र्डकी, सुप्निा प्कनगी,अशश्वनी पवार,
भाग्यश्री राठोड, ज्योती र्ाने र्ांच्यासह
ववद्याथी वगम र्ोठ्या संखे्यने उपस्थित होता.
आरिी र्शर्णर्ार र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर
वैष्णवी देिपांडे र्ांनी सवाांचे आभार र्ानल.े

दान ददल्याने ज्ञान वाढतते, 
त्या ज्ञानािे मंददर हे
सत्य शिवाहुन सुंदर हे…
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ध्य य ठरिून, रणनी ती  आखून त्व र्षान  लढा : डॉ. रोंग 
संगळ श्वर कॉल जचा 67 िा िार्षर्षक पाररतोवर्षक वितरण उत्साहात

सोलापूर,टद.28- शिक्षर्णक्षते्रात
संगर्ेश्वर कॉलेजचा दबदबा कार्र्
असून र्ा र्हाववद्यालर्ातील ववद्यार्थ्ाांनी
सातत्याने ही परंपरा राखली आहे.
िैक्षशर्णक गुर्णवत्ता व क्रीडा क्षेत्रात
उज्ज्वल असे र्ि ववद्यार्थ्ाांनी संपादन
केले आहे. आता आर्ुष्याची स्पधाम
स्वतःिी करत र्िस्वी होण्यासाठी
ववद्यार्थ्ाांनी धे्यर् ठरवून, रर्णनीती
आखून त्वेषाने लढार्ला शिकावे, असे
आवाहन पंढरपूरच्या स्वेरीज कॉलेज
ऑफ इंशजप्नअररिं गचे प्राचार्म तथा श्री
ववठ्ठल एज्यकेुिन अँड ररसचम संिचेे
सशचव डॉ. बी. पी. रोंगे र्ांनी केले.
श्री संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी
संचशलत संगर्ेश्वर कॉलेजच्या 67 व्या
वाप्षि क िैक्षशर्णक पाररतोप्षक ववतरर्ण
सर्ारंभात प्रर्ुख अप्तथी म्हर्णून डॉ. रोंगे
हे बोलत होते. र्ावेळी

व्यासपीठावर श्री संगर्ेश्वर एज्युकेिन
सोसार्टीचे अध्यक्ष डॉ. इरेि स्वार्ी,
संिेचे सशचव धर्मराज काडादी,
व्यविापन सवर्तीचे सदस् पुष्पराज
काडादी, श्री ससदे्धश्वर देविान शिक्षर्ण
सवर्तीचे र्ुख्य कार्मकारी अवधकारी
सी. बी. नाडगौडा, संगर्ेश्वर रात्र
र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म डॉ. एस. जे.
आवट,े कर्मर्ोगी कै अप्पासाहेब
काडादी शचत्रकला र्हाववद्यालर्ाचे
प्रभारी प्राचार्म दीपक पाटील, उपप्राचार्म
ए. के. हुली, ववद्याथी प्रप्तप्नधी तृप्ती
अवताडे र्ाचंी उपस्थिती होती. प्रारंभी
संगर्ेश् वर कॉलेजच्या प्राचार्ाम डॉ. िोभा
राजर्ान्य र्ांनी स्वागत व प्रास्ताववक
करत कॉलेजच्या प्रगतीच्या अहवालाचे
वाचन केले.

संगमेश्वर कॉलेजच्या 67 व्या वामषि क शैिलणक पाररतोमषक मवतरण 
समारंभात डॉ. बी. पी. रोंगे यांनी मागकदशकन केल.े 
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डॉ. रोंगे म्हर्णाले की, बशक्षसे प्राप्त केलले्या व बशक्षसे न वर्ळालेल्या ववद्यार्थ्ाांनीआर्ुष्याच्या
स्पधेत खखलाडूवृत्ती ठेवावी. र्िाने हुरळून न जाता व उन्माटदत न होता शजद्दीने प्रवास करावा.
आर्ुष्य हा खडतर प्रवास आहे. शजिं कर्णे अथवा हरर्णे हा र्ा स्पधेच्या प्रप्क्रर्चेा एक भाग आहे.
खरी स्पधाम ही आपल्या आर्ुष्यािी असते. स्वतःला स्पधमक बनवून लढत रहा. कोर्णतीही
स्पधाम शजिं कण्यासाठी धे्यर् ठरवर्णे गरजेचे असते, कारर्ण र्ातनू त्याची टदिा सापडत असते.
धे्यर् साध्य करण्यासाठी धे्यर्वेडे होर्णे आवश्यक असते. रडत न बसता लढत राहर्णे, हे प्रते्यक
ववद्यार्थ्ाांनी ठरवार्ला हवे. आपर्ण प्नझित केलले्या धे्यर्ासाठी आतनू पेटून उठर्ण,े प्रबळ
इच्छािक्ती प्नर्ामर्ण करर्णे आशर्ण शचकाटीने प्रर्त्न करर्णे आवश्यक आहे, असे र्त र्ावेळी डॉ.
रोंगे र्ांनी व्यक्त केले.
र्ा कार्मक्रर्ाची सुरुवात रससका कुलकर्णी टहच्या ईिस्तवनाने झाली. र्ान्यवरांचा पररचर् प्रा
लीना खर्ीतकर र्ांनी करून टदला. पर्मवेक्षक प्रसाद कंुठे र्ांनी कप्नष्ठ र्हाववद्यालर्, डॉ.
आरती टदवटे र्ांनी वररष्ठ र्हाववद्यालर् तर सांिृप्तक पाररतोप्षक र्ादीचे वाचन प्रा.
शिवराज पाटील र्ांनी केले. र्ावेळी र्ान्यवरांच्या हस्ते संगर्ेश्वर कप्नष्ठ र्हाववद्यालर्,
संगर्ेश्वर वररष्ठ र्हाववद्यालर्, संगर्ेश्वर रात्र र्हाववद्यालर् आशर्ण कर्मर्ोगी अप्पासाहेब
काडादी शचत्रकला र्हाववद्यालर्ातील गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांना पाररतोप्षके देऊन सन्माप्नत
करण्यात आले..
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पालकांनी ळुलांर्ी संिादी व्हाि -- कळल र्हा

सोलापूर (टदनांक २९) '' िाळा, घर, व्यवसार्, नोकरी सांभाळताना पालकांनी र्ुलांसाठी वेळ काढून
संवादी झालं पाटहजे. र्ुलांच्या सवाांगीर्ण ववकासात पालकनीती र्हत्त्वाची आह.े ती जबाबदारी
प्नभावली तरच ववद्याथी पररपूर्णम घडतील.'' असे ववचार ज्येष्ठ सरु्पदेिक कर्ल िहा र्ांनी र्ांडले.
त्या संगर्ेश्वर पब्लिक िूल प्राथवर्क ववभागाच्या स्नहेसंरे्लनात पाररतोप्षक ववतरर्ण प्रसंगी बोलत
होत्या. र्ाप्रसंगी र्ंचावर अध्यक्ष धर्मराज काडादी, संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे अध्यक्ष तथा प्रथर्
कुलगुरू डॉ. इरेि स्वार्ी, प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य,एस. जे.आवटे , व्यविापन सवर्ती सदस्
पुष्पराज काडादी, िीतल काडादी, प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी, पर्मवेशक्षका कीती िकूं आदी र्ान्यवर
उपस्थित होते.

प्रारंभी प्रप्तर्ा पूजन करून दीपप्रज्वलन करण्यात आल.े त्यानंतर कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक
अंजली राठोड र्ांनी केल.े तृप्ती पसनूर र्ांनी पाहुण्यांची ओळख करून टदली . िाळेच्या वतीने प्रर्खु
पाहुण्यांचा सत्कार झाला. प्कती िंकू र्ांनी अहवालाचे वाचन केले. त्यानंतर कर्ल िहा र्ांनी
पालकांना र्ागमदिमन केलं. त्या पुढे म्हर्णाल्या, '' र्ंत्र र्ुगातील ततं्राचा प्रसार आशर्ण प्रचार र्ोठा
होतोर्. त्यात र्ोबाईल संिृतीने र्ुलांवर प्रचंड गारुड घातले आहे. र्ातून बाहेर र्ेण्यासाठी स्वतः
पालकांनी वेगवेगळे छंद आवडीने जोपासून र्ुलांनाही त्यासाठी प्रोत्साटहत करावे. घर आशर्ण िाळा
र्ात आनंदी वातावरर्ण ठेवण्यासाठी पालकांनीच प्रर्त्न करावेत.’

अध्यक्षीर् सर्ारोपात धर्मराज काडादी म्हर्णाले की, '' गुर्णवत्तापुर्णम शिक्षर्ण प्रर्णालीर्धे्य सीबीएससी
चे शिक्षर्ण सोलापुरातल्या र्ुलांना वर्ळावे र्ासाठी संिा प्रर्त्निील होती. त्याप्रर्ार्णे ही िाळा आज
आपर्णा सवाांच्या सहकार्ामने उभी आहे. लवकरच स्वतंत्र क्रीडांगर्ण ववभागासह वैववध्यपूर्णम र्ैदानी
खेळासाठी िाळा नावारूपास र्ेईल. र्ुलांच्या सवाांगीर्ण ववकासासाठी आम्ही कटटबद्ध आहोत.'' '

संगळ श्वर पब्लिक सू्कल प्राथिळक विभागाच स्न हसंळ लन उत्साहात
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संगमेश्वर पब्लिक िूल प्रार्थममक मवभागाच्या से्नहसंमेलनात पाररतोमषक मवतरण
प्रसंगी समुपदेशक कमल शहा,अध्यि र्धमकराज काडादी, संगमेश्वर एज्युकेशन
सोसायटीचे अध्यि तर्था प्रर्थम कुलगुरू डॉ. इरेश ्ामी, प्राचायक डॉ. शोभा
राजमान्य,एस. जे.आवटे , व्यविापन सममती सदस्य पुष्पराज काडादी, शीतल
काडादी, प्राचायक गायत्री कुलकणी, पयकवेलिका कीती शंकू आदी मान्यवर

र्ाप्रसंगी ससदे्धश्वर देविान सवर्तीचे सदस् आर. एस. पाटील, ससदे्धश्वर प्रिालचेे प्राचार्म
संतोष पाटील, डॉक्टर टदपाली करजगीकर, उपप्राचार्म वाटदराज कुलकर्णी, प्रिांत
वबराजदार, िोभा गोटे र्ांच्यासह संगर्ेश्वर एज्यकेुिन सोसार्टीच्या संिेतील
प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ववद्याथी, पालक वगम र्ोठ्या संखे्यने उपस्थित
होता.सूत्रचालन र्धू कुकरेजा र्ांनी केले तर नेहा अगरवाल र्ानंी आभार र्ानल.े
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र्ाल य उपक्रळातून विद्याथी संसृ्कती र्कतो - डॉ. उळा प्रधान

सोलापूर - ( टदनांक ३१ )
'' र्ुलांच्या जडर्णघडर्णीच्या वर्ात अनेक िालरे् उपक्रर्ातून ववद्याथी आपली भारतीर् संिृती
शिकतो. संिृतीतील परंपरा,गीत - संगीत, नाटक र्ांच्या बारकव्यातून सर्ण उत्सव परंपरा र्ाची
जार्णीव र्ुलांना होते. सांिृप्तक कार्मक्रर्ातनू र्लुांना व्यक्त व्हार्ला संधी असते. त्याचा लाभ घेताना
पालकांनी र्ुलांना प्रोत्साटहत केले पाटहजे.'' असे प्रप्तपादन डॉ. उर्ा प्रधान र्ांनी केले. त्या संगर्ेश्वर
पब्लिक िूलच्या स्नेहसंर्ेलनात प्रर्ुख पाहुण्या म्हर्णून बोलत होत्या.र्ाप्रसंगी र्ंचावर संगर्ेश्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीचे अध्यक्ष तथा प्रथर् कुलगुरू डॉ. इरेि स्वार्ी, सशचव धर्मराज काडादी, प्राचार्म
डॉ. िोभा राजर्ान्य,एस. जे.आवट,े पालक प्रप्तप्नधी पूजा शििं दे, र्हेि गौडनवरू, िीतल काडादी,
प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी, पर्मवेशक्षका कीती िंकू आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.
प्रारंभी गर्णेि वंदनेने कार्मक्रर्ाला सुरुवात झाली. दीपप्रज्वलनानंतर उपप्राचार्म वाटदराज कुलकर्णी
र्ांनी पाहुण्यांचा पररचर् टदला. त्यानंतर प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी र्ांनी प्रास्ताववक केलं. प्रर्ुख
पाहुण्यांचा िाळेच्या वतीने सत्कार झाला. र्ाच कार्मक्रर्ात आदिम ववद्याथी आशर्ण आदिम शिशक्षका
पुरिार देण्यात आले. र्ार्धे्य वैष्णवी देिपांडे, वीर्णा अन्नलदास , वषै्णवी देिपांडे र्ांचा पुरिार
देऊन गौरव झाला.

संगळ श्वर पब्लिक सू्कलच स्न हसंळ लन उत्साहात

पालकांना ळागशदर्शन करताना डॉ. उळा प्रधान , संगळ श्वर एज्युक र्न सोसायटी च अध्यक्ष
डॉ. इर र् स्वाळी , धळशराज काडादी , प्राचायश डॉ. र्ोभा राजळान्य,एस. ज .आिट , र्ी तल

काडादी , प्राचायश गायत्री कुलकणी, पयशि णक्षका कीती र्कूं,पालक प्रितवनधी पूजा णर् िंद , 
ळह र् गौडनिरू, आदी ळान्यिर.
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अहवाल वाचन हीना पटेल आशर्ण जान्हवी कुलकर्णी र्ा ववद्यार्थ्ाांनी केलं. त्यानंतर िाळेतल्या
ववद्यार्थ्ाांनी भूपाळी पासून ते देिभक्तीपर गीतापर्ांत वेगवेगळ्या गाण्यांवर सदाबहार सादरीकरर्ण केले.
डॉ. प्रधान पुढे म्हर्णाल्या की, '' पुलंनी सांप्गतल्याप्रर्ार्णे आपल्या उपजीववकेचे साधन कोर्णतहेी असो
र्ात्र जीवन जगण्यासाठी र्ुलांना एखादी तरी कला शिकवा. त्यातून त्याचा सवाांगीर्ण ववकास होईल
खऱ्या अथामने तो र्ार्णूस म्हर्णून जगेल.''
र्ाप्रसंगी ससदे्धश्वर देविान सवर्तीचे सदस् आर. एस. पाटील, ससदे्धश्वर प्रिालचेे प्राचार्म संतोष
पाटील, डॉक्टर टदपाली करजगीकर, उपप्राचार्म वाटदराज कुलकर्णी, राजिेखर पाटील,प्रिांत
वबराजदार,र्ीनाक्षी कते्त, िोभा गोट,े प्रीती दुलंगे,सुनीिा कर्णगी,र्नोज चव्हार्ण र्ांच्यासह संगर्ेश्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीच्या संिेतील प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ववद्याथी, पालक वगम
र्ोठ्या संखे्यने उपस्थित होता. हैदर बागवान आशर्ण रर्िा वर्प्नर्ार र्ांनी सूत्रसंचालन केल.े
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संगळ श्वर पब्लिक सू्कलच स्न हसंळ लन विद्यार्थ्यांच्या बहारदार
सादरीकरणान उत्साहात झाल .त्याची काही क्षणचचत्र 
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तरुणांनो विविधांगी कलाप्रकारातून व्यक्त व्हा -डॉ. सी . बी . नाडगौडा
सोलापूर ( टदनांक २ )
''सॅन उत्सवा सारख्या उपक्रर्ातनू
कॉलेजच्या जीवनात आपल्यातल्या सुप्त
कलागुर्णांना वाव वर्ळतो. म्हर्णून ही संधी न
दवडता तरुर्णानंो ववववधांगी कलाप्रकारातनू
व्यक्त व्हा.'' असे ववचार श्री ससिेश्वर
देविान शिक्षर्ण सवर्तीचे र्ुख्य कार्मकारी
अवधकारी डॉ. सी. बी. नाडगौडा र्ानंी
र्ांडले. ते संगर्ेश्वर कॉलेज व्यविापन व
संगर्णक िास्त्र ववभाग आर्ोशजत सॅन उत्सव
र्ा कार्मक्रर्ाच्या उद्घाटन सत्रात प्रर्ुख पाहुर्णे
म्हर्णून बोलत होते. र्ंचावर संगर्ेश्वर

एज्यकेुिन सोसार्टीचे सशचव धर्मराज
काडादी, व्यविापन सवर्ती सदस् तथा
ववभाग प्रर्ुख प्राध्याप्पका ज्योती काडादी,
प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म
आनंद हुली आदी र्ान्यवर उपस्थित होते.
प्रारंभी सवम र्ान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन
करून कार्मक्रर्ास प्रारंभ झाला. त्यानंतर
प्राचार्म डॉक्टर िोभा राजर्ान्य र्ांनी र्ा
राज्यस्तरीर् सॅन उत्सवाची पाश्वमभूर्ी सववस्तर
सांगून कार्मक्रर्ाची रूपरेषा स्पष्ट करत हेतू
सांप्गतला. त्यानंतर प्रर्ुख पाहुण्यांचा सत्कार
कॉलेजच्या वतीने करण्यात आला.

संगळ श्वरच्या सॅन उत्सिात तरुणाईचा उतू्स्फतश सहभाग 

डॉ. नाडगौडा पुढे म्हर्णाल,े '' की सर्ाजात
ववववध ववषर्ावर भाष्य करर्णारी अनेक र्ंडळी
प्नर्ामर्ण होत आहेत. आपर्ण जे बोलतो ते
त्यांनाच र्ाहीत नसललेी र्ार्णसापासून ते
अनेक प्रकारचे भाष्यकार आपल्या
आजूबाजूला अप्भव्यक्त होत असतात. त्यांचे

सूक्ष्म प्नरीक्षर्ण करून तरुर्णांनी आपल्या टहताचे
कार् आहे हे पाटहले पाटहजे. त्यातून आपली
दृष्टी प्नर्ामर्ण होऊन आपले स्वतंत्र ववचार तर्ार
होतात. कॉलेज जीवनातील व्यम्पक्तर्त्त्वाला
आकार देर्णाऱ्या अिा उत्सवात तरुर्णानंी
उत्साहाने सहभागी झाले पाटहजे.''
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र्ाप्रसंगी संगरे्श्वर कॉलेज वररष्ठ, कप्नष्ठ
ववभागातील सवम प्राध्यापक र्ंडळी, व्यविापन व
संगर्णक िास्त्र ववभागातील ववद्याथी, प्राध्यापक
र्ंडळी, वेगवेगळ्या र्हाववद्यालर्ाचे स्पधमक

बहुसंखे्यने उपस्थित होते . जान्हवी प्पिई र्ा
ववद्याथीनीने सूत्रसंचालन केले तर प्रा. गौरव
जुदगार र्ांनी सवाांचे आभार र्ानले.
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संगळ श्वरच्या सॅन उत्सिात तरुणाईचा उतू्स्फतश
सहभाग… त्याची काही क्षणचचत्र 
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इितहास अनुभिताना तो जगता आला पाद्वहज - डॉ. णर्िरत्न र् ट 
सोलापूर (ददनाकं ३) " इप्तहासाच्या
ववद्यार्थ्ाांनो कॉलेज जीवनार्धे्य इप्तहास
अनुभवताना तो जगता आला पाटहजे तरच तमु्ही
संिोधनात खऱ्या अथामने कार् करू िकाल''
असे प्रप्तपादन शिवव्याख्याते डॉक्टर शिवरत्न
िेटे र्ांनी केलं. ते संगर्शे्वर र्हाववद्यालर्ार्धे्य
राज्यस्तरीर् सतरावे ववद्याथी इप्तहास पररषद
अवधवेिनात उद्घाटन सत्रातील कार्मक्रर्ात
प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णून बोलत होते. र्ाप्रसंगी
र्ंचावर प्राचार्म आर. डी. गार्कवाड, डॉ.
हेर्लता गार्कवाड, प्राचार्म िोभा राजर्ान्य,
प्राचार्म संजर् आवट,े प्रा. रार्चंद्र संगिेट्टी,
ववद्याथी प्रप्तप्नधी ऋप्तक कुरले, आदी
र्ान्यवरांची उपस्थिती होती.

राज्यस्तरीय सतराि विद्याथी इितहास
पररर्षद अचधि र्न संगळ श्वर ळध्य संपन्न

प्राचायश आर. डी . गायकिाड यांना जी िनगौरि प्रदान

प्रारंभी उपस्थित र्ान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात
आल.े प्राध्यापक रार्चंद्र संगिेट्टी र्ांनी कार्मक्रर्ाचे प्रास्ताववक केल.े डॉ. नभा
काकडे र्ांनी उपस्थित प्रर्ुख पाहुण्यांची ओळख करून देत र्ानपत्राचे वाचन केले
. त्यानंतर कॉलेजच्या वतीने र्ान्यवरांचा सत्कार झाला. र्ार्धे्य प्राचार्म आर. डी.
गार्कवाड र्ांना सपवत्नक जीवनगौरव पुरिार प्रदान करण्यात आला.
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आपल्या अभ्यासपूर्णम भाषर्णात
डॉ.शिवरत्न िेटे र्ांनी ववद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमन
केलं ते पुढे म्हर्णाले की, '' भारत वषामला
जाज्वल्य इप्तहासाची परंपरा आहे. ती
सवमसार्ान्यांपर्ांत नेताना र्हाराष्ट्राचा र्लुुख
देखील कळला पाटहजे. र्ाकरता आपर्ण
अखंडपर्णे संिोधक वृत्तीने कार् केले पाटहजे.
शिवचररत्राचा अभ्यास जेवढ्या तन्मर्तेने
आपर्ण करू तेवढी ऊजाम आपल्यात प्नर्ामर्ण
होते. खरा इप्तहास आपल्याला जगता रे्तो."
र्ा उद्घाटन सत्रानंतर दोनिे वीस ववद्यार्थ्ाांनी
पेपर वाचन केलं. र्ार्धे्य र्ध्यर्ुगीन,
आधुप्नक इथपासून ते र्राठ्यांच्या
इप्तहासापर्ांच्या वेगवगेळ्या ववषर्ावरील
पेपर प्रेझेंटेिन झाले.
र्ाप्रसंगी जीवनगौरव पुरिार प्राप्त प्राचार्म
डॉक्टर आर.डी. गार्कवाड र्ांनी सत्काराला
उत्तर देताना आपलं र्नोगत व्यक्त केले. ते

म्हर्णाले की, '' रर्तच्या कर्मवीरांच्या
साप्नध्यात र्ी घडलो. त्यारु्ळे जीवनाचा खरा
र्ागम टदसला. त्यातून इप्तहास गं्रथलेखन करून
ववद्यार्थ्ाांना ज्ञानारृ्त देऊ िकलो. हीच खरी
र्ला वर्ळालेल्या जीवन गौरवाची पोहोच
पावती आहे .असे र्ी र्ानतो. इप्तहासाच्या
ववद्यार्थ्ाांनी ववद्या अभ्यास करून अथक
पररश्रर्ाने इप्तहासाचे ज्ञान आत्मसात केले
पाटहजे. त्यातूनच वस्तुप्नष्ठ इप्तहासाचे
संिोधन करण्याचीची वृत्ती प्नर्ामर्ण
होते.पररस्थिती प्रप्तकूल असली तरी त्यातून
र्ागम प्नघत असतो. त्याचे भांडवल न करता
शजद्दीने वाटचाल करत आपल्या बुसद्धर्ते्तच्या
जोरावर संिोधन करून सर्ाजापुढे स्वतःची
ओळख प्नर्ामर्ण केली पाटहजे.'' असहेी ते
म्हर्णाले.

संगमेश्वर महामवद्यालयामधे्य राज्यस्तरीय सतरावे मवद्यार्थी इमतहास पररषद असर्धवेशनात
उद्घाटन सत्रातील कायकक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना डॉ. लशवरत्न शेटे . याप्रसंगी
मंचावर प्राचायक आर. डी. गायकवाड, डॉ. हेमलता गायकवाड, प्राचायक शोभा राजमान्य, 
प्राचायक संजय आवटे, प्रा. रामचंद्र संगशेट्टी,  मवद्यार्थी प्रमतदनर्धी ऋमतक कुरले, आदी
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र्ाप्रसंगी डॉक्टर श्रीकांत र्ेळेगावकर, प्राचार्म के. एर्. जर्ादार, प्राचार्म डॉक्टर वसंतराव बनसुडे,
प्रा. एर्. एस. िखे,उपप्राचार्म डी. एर्. र्तै्री, प्रा.एर् ए म्हिे, अर्ोल र्ोटहते, प्रा. डॉक्टर
राजेंद्रससिं ह लोखंड,े प्राध्याप्पका सोनाली प्गरी, प्रा. लक्ष्मी रेड्डी, डॉक्टर िीला स्वार्ी, प्रा. ववषू्ण
ववटेकर, प्रा. संतोष पवार, प्रा. र्नोज कसबे ,प्रा. र्ुवराज सुरवस,े सशचव कुर्ारी साबा िेख
र्ांच्यासह ववद्याथी इप्तहास पररषदेचे बहुसंख्य पदावधकारी,िहर आशर्ण शजल्ह्यातील
र्हाववद्यालर्ातील प्राध्यापक उपस्थित होते. सोनाली प्गरी र्ांनी सूत्रसंचालन केले तर ववद्याथी
प्रप्तप्नधी ऋप्तक कुले र्ांनी सवाांचे आभार र्ानल.े

संगमेश्वर महामवद्यालयामधे्य राज्यस्तरीय सतरावे मवद्यार्थी
इमतहास पररषद असर्धवेशनात उपस्थित इमतहासपे्रमी ...
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संगळ श्वर कॉल ज आईकू्यएसी विभागातरे्फ एक द्वदिसी य कायशर्ाता
सोलापूर टदनांक 12
'' आजच्या प्रगत आशर्ण गप्तर्ान र्गुात
रोजगाराप्भर्ुख, गरजाप्भर्ुख व
बाजाराप्भरु्ख शिक्षर्णाची गरज प्नर्ामर्ण झाली
असून आजचे शिक्षर्ण ववद्यार्थ्ाांना त्यांच्या
पुढील जीवनात कसे उपर्ुक्त ठरेल हे पाहर्णे
आवश्यक बनले आहे. बाहेरच्या जगात
किाची गरज आहे ते सर्जून अभ्यासक्रर्
आखले गेल,े तसे शिक्षर्ण टदले गेल,ेतर त्या
शिक्षर्णाची पररर्णती ववद्यार्थ्ाांच्या जीवनात
टदसू लागेल. म्हर्णूनच ज्ञानाचे उपर्ोजनात
रुपांतर करर्णे हचे पररर्णती आधाररत
शिक्षर्णाचे कार्म आहे.'' असे ववचार बॅररस्टर
धनंजर्राव गाडगीळ कॉर्सम कॉलेज
सातारच्या प्राचार्म डॉक्टर प्रप्तभा गार्कवाड
र्ांनी र्ानल.े त्या संगर्ेश्वर कॉलेज
ववभागातफे आर्ोशजत 'आउट कर् बेस्ड
एज्यकेुिन' र्ा ववषर्ावरील एक टदवसीर्
राष्ट्रीर् कार्मिाळेच्या उद्घाटक म्हर्णून बोलत
होत्या. र्ाप्रसंगी र्ंचावर प्राचार्म डॉक्टर िोभा
राजर्ान्य, आईकू्याएसी ववभाग प्रर्ुख डॉ.
आर. व्ही. देसाई,उपप्राचार्म धानप्पा र्ैत्री,
डॉ.श्रीप्नवास गोठे, डॉ.वंदना पुरोहीत
उपस्थित होते.
प्रारंभी उपस्थित र्ान्यवरांच्या हस्ते
दीपप्रज्वलन करून कार्मक्रर्ास प्रारंभ

करण्यात आला. डॉ. आर. व्ही. देसाई र्ांनी
आपल्या प्रास्ताववकातनू र्ा एकटदवसीर्
कार्मिाळेचा उद्देि स्पष्ट केला. त्यानंतर डॉ.
दत्तकुर्ार म्हर्ार्णे र्ांनी पाहुण्यांचा पररचर्
करून टदला. प्रर्ुख पाहुण्यांचा सत्कार
कॉलेजच्या वतीने करण्यात आला.
सत्कारानंतर प्रर्ुख पाहुण्यानंी उपस्थित
प्राध्यापकांिी संवाद साधला.

ज्ञानाच  उपयोजनात रुपांतर करण  ह च पररणती  आधाररत 
णर्क्षणाच  कायश होय - प्राचायश डॉ. प्रितभा गायकिाड                



। प्रतिभासगंम । अंक ४ था । जानेवारी – मार्च  २०२०
45

प्राचार्म डॉ. प्रप्तभा गार्कवाड पुढे
म्हर्णाल्या की, '' रोजगार प्नवर्ि तीक्षर्
अभ्यासक्रर्ाचे र्हत्त्व आता ववद्यार्थ्ाांना
पटले आहे. त्याकडे त्यांचे लक्ष वाढलेआहे.
त्यात त्यांची आवड प्नर्ामर्ण करून तसे
कोसेस स्वार्त्त र्हाववद्यालर्ांर्धून उपलब्ध
झाले तर त्यांचे शिक्षर्ण हे जीवनाप्भरु्ख
बनेल. व्यापार, उद्योगात संधी प्रचंड आहेत.
त्यासाठी लागर्णारी र्नुष्यबळाची संख्याही
ही वाढते आहे.
त्या उद्योगांना लागर्णारे कौिल्यपूर्णम
र्नुष्यबळ बनवर्णे हे आपले कार्
आहे.बाहेरच्या र्ा स्पधामत्मक जगाची
ओळख ववद्यार्थ्ाांना झाली पाटहज.े गरजा

ओळखनू अभ्यासक्रर् तर्ार करण्यावर भर
टदला गेला तर ववद्यार्थ्ाांची सवाांगीर्ण प्रगती
होईल. र्ात पालकांची भूवर्का र्हत्त्वाची
आहे.''

र्ा भाषर्णानंतर प्रप्तभा गार्कवाड
र्ांनी प्रश्नोत्तराच्या सत्रात ववचारलले्या
प्रश्नांना टदलखुलास उत्तरे टदली. र्ाप्रसंगी
संगर्ेश्वर कॉलेज आशर्ण िहर पररसरातील
प्राध्यापक र्ंडळी बहुसंखे्यने उपस्थित होती.
प्रा.डॉ.आरती टदवटे र्ांनी सूत्रसंचालन केले
तर डॉ. श्रीप्नवास गोठे र्ांनी सवाांचे आभार
र्ानले

संगळ श्वर कॉल जच्या
https://www.sangameshwarcollege.ac.in/ ( ससवनअर कॉल ज)
आणण http://www.sangameshwarcollege.in/ ( ज्युवनअर कॉल ज )

या ि बसाईटला अिश्य भ ट द्या.

श्री  संगळ श्वर एज्युक र्न सोसायटी , सोलापूर या संस्थ च्या
https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege

यूट्यूब चॅनलला अिश्य भ ट द्या.

https://www.sangameshwarcollege.ac.in/
http://www.sangameshwarcollege.in/
https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege
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कै. ळ घराज काडादी यांच्या जयंती वनिळत्त अिभिादन कायशक्रळ

सोलापूर ( टदनांक १३ ) ''आदरर्णीर् कै.
र्ेघराज काकांनी ससदे्धश्वर देविान पासून ते
कॉलेज पर्ांत वेगवेगळ्या संिांवर कार्
करत असताना वर्ाचे कसलहेी बंधन न
ठेवता सहकाऱ्यांर्धे्य आत्मववश्वास प्नर्ामर्ण
केला.'' असे प्रप्तपादन श्री ससदे्धश्वर देविान
पंच कवर्टीचे सदस् बाळासाहेब भोगडे
र्ांनी केले. ते संगर्ेश्वर कॉलेजर्धे्य कै.
र्ेघराज काडादी र्ांच्या जर्ंतीप्नवर्त्त
आर्ोशजत अप्भवादन कार्मक्रर्ात बोलत
होते. र्ाप्रसंगी प्राचार्म डॉक्टर िोभा
राजर्ान्य, देविान सवर्तीचे सदस् डॉ.
राजिेखर रे्ळीकर, प्राचार्म एस. जे.आवट,े
कला र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म दीपक पाटील,
उपप्राचार्म आनंद हुली, श्रीप्नवास गोठे आदी

र्ान्यवर उपस्थित होते.
प्रारंभी कै. र्ेघराज काडादी र्ांच्या प्रप्तर्ेस
पुष्पहार अपमर्ण करून अप्भवादन करण्यात
आल.े त्यानंतर शिवराज पाटील र्ानंी
पाहुण्यांची ओळख करून टदली. कॉलेजच्या
वतीने बाळासाहेब भोगडे र्ांचा सत्कार
करण्यात आला. त्यानंतर भोगडे र्ांनी
र्ेघराज काकांच्या आठवर्णींना उजाळा
टदला. अध्यक्षीर् सर्ारोप प्राचार्म िोभा
राजर्ान्य र्ांनी केला. डॉ. राजकुर्ार
र्ोहोरकर र्ांनी सूत्रसंचालन करून सवाांचे
आभार र्ानले. र्ाप्रसंगी संगर्ेश्वर कॉलेज
शिक्षर्ण संकुलातील ,शचत्रकला र्हाववद्यालर्
, पब्लिक िूल र्ेथील प्राध्यापक , शिक्षक,
शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद उपस्थित होता.

काकांनी  संस्थात्मक काळ करताना सहकार्यांळध्य 
आत्मविश्वास वनळाण क ला - बातासाह ब भोगड 
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सोलापूर (ददनांक २७) कववश्रेष्ठ कुसुर्ाग्रज
र्ांच्या जन्मटदनाप्नवर्त्त व संगरे्श्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीचे संिापक आदरर्णीर्
कर्मर्ोगी आप्पासाहेब काडादी र्ांच्या
स्मृप्तटदनाप्नवर्त्त संर्ुक्त अप्भवादनाचा
कार्मक्रर् कॉलेजच्या प्रांगर्णात संपन्न झाला.
र्ाप्रसंगी कववश्रेष्ठ कुसुर्ाग्रज आशर्ण
कर्मर्ोगी अप्पासाहेब काडादी र्ांच्या जीवन
कार्ामची र्ाटहती ववद्यार्थ्ाांना देण्यात आली .
पुस्तक प्रदिमनाचे उद्घाटन प्राचार्म डॉ. िोभा
राजर्ान्य र्ांच्या हस्ते झाले. र्ाप्रसंगी सुववद्या
प्रकािनचे बाबुराव र्ैंदप्गि कर र्ांची प्रर्ुख
उपस्थिती होती.र्राठी ववभाग प्रर्ुख प्रा. डॉ.
सुहास पुजारी , प्राचार्म एस. जे. आवटे डॉ.
संघप्रकाि दुड्डे, डॉ.र्हादेव देिर्ुख आदी
र्ान्यवर र्ंचावर उपस्थित होते.
प्रारंभी उपस्थितांच्या हस्ते प्रप्तर्ा पूजन झाल.े
अप्भवादनानंतर प्रा.डॉ. सुहास पुजारी र्ांनी
र्राठी ववभागार्ाफम त आर्ोशजत र्ा

कार्मक्रर्ाचा हेतू स्पष्ट करताना कर्मर्ोगी
आप्पासाहेब र्ांच्या कार्ामचा पररचर् देत
कववश्रेष्ठ कुसुर्ाग्रज र्ांच्या काव्यपंक्ती िारे
ववद्यार्थ्ाांसर्ोर पुस्तकाचंे भावववश्व उलगडले.
कॉलेजच्या वतीने बाबूराव र्ैंदगीकर र्ांचा
सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर र्ैंदगीकर
र्ांनी आपल्या र्नोगतातनू पुस्तकांचे र्हत्त्व
ववद्यार्थ्ाांना सर्जावून सांप्गतले. अर्ोल
कोटगोंड,ेसुर्ि कववटकर र्ांनी आपले
र्नोगत व्यक्त केले. संतोष पवार र्ांनी
सूत्रसंचालन केले तर ऋप्तक कुले र्ांनी
आभार र्ानल.े
र्ाप्रसंगी उपप्राचार्म डी. एर्. र्ेत्री डॉ.
राजकुर्ार र्ोहरकर. प्रा.श्रीप्नवास भंडारी,
प्रा.रेवर्णससद्ध हालोळी , प्रा. र्ुस्तफा
र्कानदार, प्रा. शिवाजी र्िे, प्रा.पी. एस.
बनसोडे र्ांच्यासह ववद्याथी वगम उपस्थित
होता.

कविश्र ष्ठ कुसुळाग्रज ि कळशयोगी अप्पासाह ब काडादी 
यांना संगळ श्वरळध्य अिभिादन

विनम्र
अिभिादन …
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कविश्र ष्ठ कुसुळाग्रज यांच्या जन्मद्वदनावनिळत्त ि संगळ श्वर एजु्यक र्न सोसायटी च संस्थापक आदरणी य
कळशयोगी आप्पासाह ब काडादी यांच्या स्मृितद्वदनावनिळत्त संयुक्त अिभिादनाचा कायशक्रळ कॉल जच्या
प्रांगणात संपन्न झाला. याप्रसंगी कविश्र ष्ठ कुसुळाग्रज आणण कळशयोगी अप्पासाह ब काडादी यांच्या
जी िन कायाची ळाद्वहती ळराठी विभागप्रळुख प्रा. डॉ. सुहास पुजारी यांनी विद्यार्थ्यांना द्वदली .

पुस्तक प्रदशकन पाहताना मवद्यार्थी...
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आई-िडी ल आणण गुरंूच पाठबत अन
ळागशदर्शन ळहत्त्वाच - त जस्वस्वनी सोनिण 

सोलापूर (ददनाकं १२) '' कला िते्रात काम
करताना माझ्या आईवदडलानंी पाठबळ ददले
आलण कमकयोगी कै. अप्पासाहेब काडादी
चचत्रकला महामवद्यालयातील गुरंूचे
मागकदशकन लाभले म्हणून हा प्रवास मी करू
शकले.'' असे उदगार तेजस्थ्नी सोनवणे
यांनी काढले. लललत कला अकादमी
ददल्ली च्या वतीने माननीय राष्ट्रपती रामनार्थ
कोमविं द यांच्या हस्ते नकुताच त्याचंा रुपये
दोन लाख, सन्मानपत्र देऊन सन्मान झाला.
त्यादनममत्ताने संमशे्वर कॉलेजच्या वतीने
त्यांच्या सत्काराचा कायकक्रम आयोचजत
केला होता. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावळेी संगमेश्वर एज्यकेुशन सोसायटीचे

सचचव र्धमकराज काडादी, प्राचायक डॉ. शोभा
राजमान्य, कला महामवद्यालयाचे प्राचायक
दीपक पाटील, माजी प्राचायक मल्लल्लनार्थ
मबलगुंदी, प्रा. सचचन गायकवाड, प्रा. रेखा
पटणे यांच्यासह मवद्यार्थी उपस्थित होते.

याप्रसंगी तेजस्थ्नीचे वडील नारायण
सोनवणे म्हणाले की, '' लहानपणापासून
तेजस्थ्नी अत्यतं कष्टाळू आहे ती
चचत्रकलेत खूप रमते हे लिात आल्यावर
मतचा श्वास आलण ध्यास फक्त चचत्रकला
झाली. आलण ती कलचे्या माध्यमातून पढेु
यावी असे मतला वाटायला लागलं आलण
मतला आम्ही फक्त तसे अनुभव देत गेलो.''

रा र् ी य स्तरािरील लणलत कला अकादळी  पुरस्कार विज त्या  
त जस्वस्वनी नारायण सोनिण यांचा संगळ श्वर ळध्य सत्कार 

लललत कला अकादमी ददल्ली च्या वतीने माननीय राष्ट्रपती रामनार्थ कोमविं द यांच्या हसे्त रुपये दोन
लाख, सन्मानपत्र देऊन तेजस्थ्नी सोनावणे याचंा सन्मान झाला. त्यादनममत्ताने संमेश्वर कॉलेजच्या
वतीने सत्कार झाला या प्रसंगी प्राचायक डॉ. शोभा राजमान्य, तेजस्थ्नीचे आई - बाबा,तेजस्थ्नी
सोनवणे,संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे सचचव र्धमकराज काडादी,कै.अप्पासाहेब काडादी चचत्रकला
महामवद्यालयाचे माजी प्राचायक मल्लल्लनार्थ मबलगंुदी, चचत्रकला महामवद्यालयाचे प्राचायक दीपक पाटील.
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सचचव र्धमकराज काडादी म्हणाले की, ''
तेजस्थ्नीने ममळवलेले हे यश समस्त
सोलापूरकराचंी मान उचंावणारे आहे.
सोलापूरच्या कला वभैवात या राष्ट्रीय
पुरिाराची नक्कीच नोंद घेतली जाणार
आहे. यापढुील काळात कमकयोगी कै.
अप्पासाहेब काडादी चचत्रकला
महामवद्यालय वेगवेगळ्याउपक्रमाच्या
माध्यमातून तेजस्थ्नी सोबत राहणार आहे.
मतचे मागकदशकन पढुच्या दपढीला ममळावे
हीच अपेिा त्यांच्या भावी वाटचालीस
आमच्या शभुेच्छा.'' माजी प्राचायक
मल्लल्लनार्थ मबलगंुदी यांनी तेजस्थ्नीचा

कला प्रवास उलगडत , '' जीवन अनुभवातून
माणूस कलेकडे ओढला जातो. हे अनुभव
आपल्याला पुढे उपयोगी पडतात.'' असं
सांदगतलं.प्रारंभी प्राचायक दीपक पाटील यांनी
प्रास्तामवक केलं. यात त्यानंी कॉलेजमधे्य
असतानाच ममळालेले पुरिार याबद्दल
उपस्थित मवद्यार्थ्ाांना मादहती ददली.
त्यानंतर तेजस्थ्नीच्या आई-वदडलांसह
संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने
वतीने सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी
कला महामवद्यालयातील मवद्यार्थी उपस्थित
होते.

लललत कला अकादमी ददल्ली च्या वतीने माननीय राष्ट्रपती रामनार्थ कोमविं द यांच्या हस्ते रुपये दोन
लाख, सन्मानपत्र देऊन तेजस्थ्नी सोनावणे याचंा सन्मान झाला. त्यादनममत्ताने संमेश्वर कॉलेजच्या
वतीने सत्कार झाला या प्रसंगी प्राचायक डॉ. शोभा राजमान्य, तेजस्थ्नीचे आई - बाबा,तेजस्थ्नी
सोनवणे,संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे सचचव र्धमकराज काडादी,कै.अप्पासाहेब काडादी चचत्रकला
महामवद्यालयाचे माजी प्राचायक मल्लल्लनार्थ मबलगुंदी, चचत्रकला महामवद्यालयाचे प्राचायक दीपक पाटील.
प्रा. सचचन गायकवाड, प्रा. रेखा पटणे यांच्यासह मवद्यार्थी उपस्थित होते.
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संगमेश्वरमध्ये पदव्युत्तर ववभागातव्याख्यान

सोलापूर (ददनांक १४ )
'' सुफी साटहत्याची नोंद

जागप्तक स्तरावर आह.े सुफी पंथाने
दजेदार साटहत्याच्या र्ाध्यर्ातून, पंथाच्या
आचरर्णातनू, त्यांचे अस्कस्तत्व टटकून ठेवले
आह.े सुफी आचरर्ण आशर्ण िर्मतर्धील
आचरर्ण तत्वे सर्ाजाला टदिा देर्णारे
आहेत.'' असे प्रप्तपादन प्राध्यापक डॉक्टर

अशजत नदाफ र्ांनी केल.े ते संगर्ेश्वर
कॉलेजर्धे्य आर्ोशजत केलले्या
'भारतातील सुफी साटहत्याची चळवळ '
र्ा ववषर्ावरील व्याख्यानात बोलत होत.े
र्ंचावर प्राध्यापक डी. एर्. र्ेत्री, पदव्युत्तर
ववभाग प्रर्ुख डॉ. राजिेखर र्ेळीकर
उपस्थित होते.

प्रारंभी कॉलेजच्या वतीने डॉक्टर
र्ेळीकर र्ांनी प्रर्ुख वक्त्ाचंे स्वागत
केल.े त्यानंतर प्रर्ुख पाहुण्यांची ओळख
प्राध्यापक रेवर्णससद्ध हालोळी र्ांनी करून
टदली. त्यानंतर डॉक्टर नदाफ र्ांनी सुफी
साटहत्य आशर्ण त्यांच्या पंथाचा उगर् ,
ववकास आशर्ण सद्यस्थितीतील त्याचंे र्ूल्य
र्ाबद्दल सववस्तर वववेचन केल.े त्यानंतर
प्राध्यापक डी एर् र्ेत्री र्ांनी अध्यक्षीर्
र्नोगत व्यक्त केल.े र्ा संपूर्णम कार्मक्रर्ाचे
सूत्रसंचालन कुर्ारी वैष्णवी कुलकर्णी
र्ांनी केल,े तर कुर्ारी खानसा र्ूच्छाले
टहने आभार र्ानल.े र्ाप्रसंगी प्राध्यापक
डॉ.र्हादेव कोरी , प्रा . र्सु्तफा र्कानदार
र्ांच्यासह पदवु्यत्तर ववभागातील ववद्याथी
वगम उपस्थित होता.

सुफी सावहत्यािी नोंद जागततकस्तरावरआहे - अजीज नदाफ
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सौजन्य… 

रंगुनी रंगात सार्या रंग ळाझा ि गता ...

गुंतुनी गुंत्यात सार्या पाय ळाझा ळोकता...
- गझलसम्राट, कविियश सुर र् भट

दैदनक


