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संपादकीय …
प्र तभासंगर्च्या तसऱ्या अंकात कॉलेजर्धील

वै वध्यपूर्णम घडार्ोडी घणे्यात आल्या आहेत. संगर्ेश्वरची
क्रीडा के्षत्रातील परंपरा र्ोठी आहे. वंदना िानभाग, गोपी
र्लपेद्दी,अनघा देिपांडे र्ांच्यासारखे खळेाडू अथले टक,
जलतरर्ण आ र्ण क्रकेटर्धील खेळाडू रा ीर् आ र्ण
आंतररा ीर् पातळीवर चर्कले. हॉकीचे जादूगार र्जेर
ध्यानचंद र्ांचा जन्म दवस क्रीडा दन म्हर्णून साजरा होतो .
त्या न र्त्ताने क्रीडा दनाच्या कार्मक्रर्ाचा वृत्तांत र्ार्ध्ये
आला आहे. र्सापच्या वतीने श्रावर्णधारा कार्मक्रर्ाचे
आर्ोजन कॉलेजर्ध्ये झाले. भाषा संकुलाच्या वतीने कवी
संरे्लनाचे आर्ोजन करण्यात आलं होतं. त्याचा स वस्तर
वृत्तांत भाषा पे्रर्ींना नक्कीच आनंददार्ी ठरेल. सवम भाषांची
जननी संसृ्कत आहे असे म्हटले जाते तच्या सन्मानाथम
संसृ्कत दनाचा कार्मक्रर् कॉलेजच्या क नष्ठ वभागात
झाला.अ भर्ां त्रकी,वैद्यकीर् र्ासाखे के्षत्र कोर्णतेही असो.
वज्ञान के्षत्रात संिोधनाला अ तिर् र्ानाचे स्थान आहे.

क रअर करताना वद्यार्थ्ाांना संिोधनातील वाटा
सर्जाव्यात म्हर्णून वज्ञान के्षत्रातील संिोधनावर व्याख्यान
झाले.
कर्मर्ोगी कै.अप्पासाहेब काडादी र्ांच्या जरं्ती न र्त्त

आंतरर्हा वद्यालर्ीन भव्य वक्तृत्व स्पधचेे आर्ोजन
प्र तवषीप्रर्ारे्ण रं्दाही झाले.संगर्ेश्वर प िक सू्कल व
आकािवार्णी सोलापूर र्ांच्या संरु्क्त वद्यर्ाने र्ंदाच्या
वषामपासून िालेर् वद्यार्थ्ाांसाठी चत्रकला , वक्तृत्व , नबधं
स्पधाांचे आर्ोजन करण्यात आले होते. जल्हा िक्षर्ण
वभागाकडून र्तदार जनजागतृी आ र्ण प्राचार्ाांची सह वचार

सभा झाली. 'आरोग्यर्् धनसंपदा' र्ा उक्तीप्रर्ार्णे
कॉलेजर्धील प्राध्यापकांसाठी डॉ. सुधांिू कोठा डर्ा र्ांचे
र्ार्णका वकारावर व्याख्यान झाले. सा हत्य अकादर्ी , नवी
दल्ली, संगर्ेश्वर कॉलेज आ र्ण र्साप िाखा सोलापूर

र्ांच्या संरु्क्त वद्यर्ाने रा ीर् प रसंवाद झाला. तं्र्य. व.
सरदेिर्ुख र्ांच्या कादंबरीतनू तत्कालीन सर्ाजव्यवस्थेत
वतरर्ण होते असा सूर र्ा रा ीर् प रसंवादातून उर्टला.

वा र्णज्य के्षत्रातील क रर्र, िब्दकोडे व जा हरात स्पधाम र्ा
कार्मक्रर्ाचे वृत्तांत र्ा अंकात आहेत. डसेंबर र् हन्यात
आर्ो जत जल्हास्तरीर् वज्ञान प्रकल्प प्रदिमनाच्या वृत्तांतात
वैज्ञा नक दृ िकोन वाढीसाठी कॉलेजच्या वतीने घेण्यात
आलेल्या उपक्रर्ाचे र्हत्त्व आपल्याला जार्णवल्या िवार्
राहर्णार नाही. नेटके नर्ोजन, वद्यार्थ्ाांचा उत्स्फूतम सहभाग
संर्ोजकांचा उत्साह दुप्पट करर्णारा होता.र्ा वै वध्यपूर्णम
कार्मक्रर्ांच्या वृत्तांतासाठी SES.sangameshwarcollege

र्ा कॉलेजच्या रू्ट्यूब वा हनीला अवश्य भटे द्या.

प्रेरर्णास्थान
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श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संचललत...
संगमेश्वर कॉलेज,सोलापूर
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सोलापूर ( दनांक 29 )"क्रीडा के्षत्रातले
र्ि नर् र्त सराव आ र्ण र्ोग्य र्ागमदिमनानचे
र्ि र्ळते. र्ासाठी आपर्ण ज्या िाळेतनू आलो
तथपासून आपापल्या क्रीडा प्रकारातील दैनं दन

सराव र्हा वद्यालर्ीन जीवनातील क्रीडा वश्वात
क रअर घडवण्यासाठी उपर्ुक्त ठरतो." असे
प्र तपादन संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे
स चव धर्मराज काडादी र्ांनी केलं. ते संगर्ेश्वर
कॉलेज च्या िारी रक िक्षर्ण वभागाच्या वतीने

हॉकीचे जादूगार र्ेजर ध्यानचंद र्ांच्या
जन्म दना न र्त्त आर्ो जत रा ीर् क्रीडा
दनाच्या कार्मक्रर्ात उद्घाटक म्हर्णून बोलत

होते. र्चंावर प्राचार्म िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म
प्रा.आनंद हुली रात्र र्हा वद्यालर्ाचे प्राचार्म एस.
जे. आवटे संगर्ेश्वर प िक सू्कलच्या प्राचार्म
गार्त्री कुलकर्णी , िारी रक िक्षर्ण वभाग
संचालक प्रा.आनंद चव्हार्ण आदी उप स्थत होते.

बघणाऱ्याच्या दृष्टीत सौंदयक असत.े

राष्ट्रीय क्रीडा डदनाच्या कायकक्रमात उद्घाटक म्हणून बोलतताना मा. धमकराज काडादी

हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जन्मडदनाडनममत्त आयोजजत राष्ट्रीय क्रीडा डदनाच्या कायकक्रमात क्रीडापटू
3
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त्यानंतर प्रर्खु र्ान्यवरांचा
सत्कार झाला. सत्कारानंतर
तृप्ती ररे्ि आवताडे आ र्ण
त्यांच्या संघाने बहारदार र्ोगा
प्रात्य क्षक सादर केले .
त्यानंतर प्रर्ुख पाहुण्याचंे
र्ागमदिमन झाले. र्ाप्रसंगी
उपप्राचार्म वा दराज कुलकर्णी
, प्रा. उषा जर्ादार, प्रा.
राजकुर्ार र्ोहोरकर, प्रा. गौतर्
दळवी , प्रा. िवराज पाटील,
प्रा. िविरर्ण दुलंगे,प्रा.
िहाजी र्ाने, प्रा. संतोष खेंडे,
प्रा. हषमवधमन पाटील , प्रा.

संतोष पवार र्ांच्यासह बहुसंख्य
क्रीडाप्रेर्ी आ र्ण खेळाडू
उप स्थत होते . कब्बडी, खोखो,
हॅण्डबॉल , व्हॉलीबॉल ,
क्रकेट, सॉफ्टबॉल र्ा

सार्ान्यांची सुरुवात उप स्थत
र्ान्यवरांच्या हस्ते करण्यात
आली. प्रा. िरर्ण वांगी र्ांनी
सूत्रसंचालन केलं तर प्रा.
वक्रांत वभुते र्ांनी आभार

र्ानले. र्ा प्रसंगी बहुसंख्य
प्राध्यापक व वद्याथी वगम
उप स्थत होता.

.आपल्या प्रास्ता वकात चव्हार्ण र्ांनी
संगर्ेश्वर कॉलेज क्रीडा वश्वातील र्िस्वी
परंपरा सां गतली ते पुढे ,म्हर्णाले की ,"
र्ेर्णाऱ्या काळात र्ा वभागाची अिीच
उज्वल घोडदौड किी रा हली , र्ासाठी
वद्याथी प्रर्त्निील आहेत. खेळाडंूच्या

प रश्रर्ातूनच डॉक्टर पुरर्णचंद्र पंुजाल
चषकाचा र्ानकरी कॉलेजला होता आलं ,

र्ाचं सगळं श्रेर् वद्यार्थ्ाांना आहे. कॉलेजचा
क्रीडा वभाग भ वष्यकाळातही वेगवेगळ्या
क्रीडा पुण्यातून अग्रेसर राहील. र्ासाठी
आम्ही वभागाद्वारे प्रर्त्निील आहोत.
आर्च्या र्ा प्रर्त्नांना सकारात्मक साथ देत
वद्याथी क्रीडा के्षत्रातील आपलं क रअर पुढे

नेतील असा वश्वास वाटतो. " .

तृप्ती रमेश आवताडे आलण त्ांच्या संघाने योगा प्रात्लिक सादर केले 

मनापासून केलेल्या प्रार्कनेला उत्तर ममळतेच. 4
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'श्रावणधारा ' जजल्हास्तरीय महामवद्यालयीन कमवता स्पधाक प्रसंगी बोलताना मराठी
मवभागप्रमुख प्राध्यापक डॉ.सुहास पुजारी आलण उपस्थित काव्यपे्रमी रससक

प्रीतीची वेल, धमाकचं कंुपण मानीत नाही. 5
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सोलापूर - प्र त नधी
( दनांक३०)----भोवतालच्या नरीक्षर्णातूनच
काव्य फूरते . त्यासाठी व वध भाषेतील
सा हत्याचं वाचन ही वद्यार्थ्ाांनी कराव.ं असे
वचार र्ंगळवढे्याचे कवी िवाजी सातपुते

र्ांनी व्यक्त केले . ते संगर्ेश्वर कॉलेजर्धे्य
भाषा संकुलात तरे्फ आर्ो जत केलले्या
क वसंरे्लनात बोलत होते. र्राठी हिं दी इंग्रजी
कन्नड संसृ्कत भाषेतील स्वर चत आ र्ण
र्ान्यवर कवींच्या रचना र्ावेळी उफूतमपर्णे
वद्यार्थ्ाांकडून सादर झाल्या. चारोळ्या पासून

ते पोवाड्यात पर्ांत क वतेतील व वध प्रकार
र्ंचावर आल.े र्ाप्रसंगी र्ंगळवढे्याचे कवी
इंद्र जत घुले, र्राठी वभाग प्रर्ुख डॉ.सुहास
पुजारी, उपप्राचार्म प्रा आनंद हुली पर्मवेक्षक
प्रसाद कंुटे, भाषा सर्न्वर्क िवराज पाटील
आदी र्ान्यवर उप स्थत होते. प्रारंभी
उप स्थतांच्या हस्ते सरस्वती पूजन आ र्ण
दीपप्रज्वलन झाले. िवराज पाटील र्ांनी भाषा
संकुलाच्या र्ा अ भनव प्रर्ोगाचे र्हत्त्व
सां गतलं. संतोष पवार र्ांनी कवींचा प रचर्
करून दला. त्यानंतर कॉलेजच्या वतीने प्रर्ुख

पाहुण्यांचा सत्कार झाला. स्वर चत क वता
सदाबहार सादरीकरर्ण नऊ वद्यार्थ्ाांनी
स्वर चत क वता सादर केल्या आ र्ण 16
वद्यार्थ्ाांनी र्राठी सा हत्यातील र्ान्यवर

कवींच्या क वता मं्हटल्या . प्रा. िहानुर िखे ,
प्रा.हषमवधमन पाटील ,प्रा.रश्मी कनु्नरकर र्ांनीही

ीवादी क वता सादर करून उप स्थतांची दाद
र्ळवली. भाषा संकुलाच्या र्ा उपक्रर्ाचे

उपर्ुक्तता सांगत क वता आ र्ण कवींचा स्नहे
प्रकट केला.
र्राठी वभाग प्रर्ुख डॉ. सुहास पुजारी र्ांनी
प्रास्त वक केले. कवी इंद्र जत घुले र्ांनी
र्हा वद्यालर्ीन जीवनातील भाषचेे र्हत्व
आ र्ण व्य क्तर्त्व वकास र्ावर प्रकाि टाकत
आपल्या क वततेून वद्यार्थ्ाांना र्नर्ुराद
हसवले आ र्ण अंतर्ुमखही केले . दव्यांग
असलले्या अन्वी राठी र्ा वद्या थि नीने देखील
इंग्रजीतून आपली क वता सादर केली आ र्ण
उप स्थतांची वाहवा र्ळवली. र्ा कवी
संरे्लनासाठी भाषा संकुलातील सवम प्राध्यापक
र्ंडळींनी नेटके नर्ोजन केले होते.

या भुतलावर, दानासारखा दुसरा धमक नाही, लोभासारखा दुसरा शत्रू नाही, सौजन्यासारखे दुसरे भूषण नाही. आलण संतोषाएवढे धन नाही.

संगमेश्वर कॉलेजमधे्य भाषा संकुल आयोजजत कमवसंमेलनात बोलताना मंगळवढे्यााचे कवी लशवाजी सातपुते

चररत्र हाच खरा इमतहास असतो. 6

प्रमतभासंगम । अंक ३ रा । ऑक्टोबर - डडसेंबर २०१९ 



कवी िवाजी सातपुते पुढे म्हर्णाले की
"आपर्ण ज्या प रसरात राहतो वावरतो त्या
प रसरातील सूक्ष्म नरीक्षर्णातून आपले
वचार प्रगल्भ बनतात आ र्ण सर्स्येतनू ,

प र स्थतीच्या जा र्णवेतून आपल्या र्नात
वचाराचंा आंदोलन सुरू होतात .

िब्दारूपाने भाव कागदावर उतरतात आ र्ण
त्यातून नव न र्ि ती होते. र्ग ती क वता
असो, कादंबरी असो अथवा कथा असो
सा हत्यातले हे प्रकार आपोआपच
आपल्याला िकवत राहतात. सूक्ष्म
नरीक्षर्ण करता करता आपर्ण व वध

भाषेतील सांसृ्क तक कार्मक्रर्ात कृतीर्कु्त
सहभाग नोंदवला की आपली स्वतंत्र
वचारसरर्णी तर्ार होते. आपली

सा हत्यातील प्रगल्भता नर्ामर्ण होते.
"

कन्नड जानपद गीतापासून ते संसृ्कतातील
पोवाड्यापर्ांत व वध काव्यप्रकार र्चंावर

सादर झाल.ेर्ान्यवर कवींच्या हास्य
क वतांनी वद्यार्थ्ाांना पोट भरून हसवलं
आ र्ण प्राध्यापकांनी स्वर चत क वतांच्या
र्ाध्यर्ातून हसवता हसवता सद्य
प र स्थतीवर ववेचन करत झर्णझर्णीत
अंजन घातले. र्ा कार्मक्रर्ाचे सूत्रसंचालन
वषामरार्णी बावकर हने केले तर आभार
पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटे र्ांनी र्ानल.े

र्ाप्रसंगी प्रा. दादासाहेब खाडेंकर प्रा.
अ नता अलकंुट,ेप्रा. िविरर्ण दुलंगे,प्रा.
तानाजी घाडगे,प्रा. साहेबण्णा नम्बगी,प्रा.
िंकर कोर्लुवार,प्रा.कोर्ल कोंडा, डॉ.
गर्णेि र्ुंडेगावकर,प्रा. प्रदीप आर्म , प्रा.
एस. पाटील , प्रा. दत्तात्रर् गुडे्डवाडी , प्रा.
वश्वनाथ कक्कळर्ेली,प्रा. िवराज देसाई,
चदानंद स्वार्ी र्ांच्यासह भाषा

संकुलातील वद्यार्थ्ाांनी र्ा कार्मक्रर्ाचा
आस्वाद घेतला.

िमेसारखे तप नाही, संतोषापेिा मोठे सुख नाही, लोभासारखा रोग नाही, दयेपेिा मोठा धमक नाही. 7

संगमेश्वर कॉलेजमध्ये भाषा संकुल आयोजजत कमवसंमेलनात कमवता सादर करत डदव्यांग अवनी राठीने रससकांची मने जजिं कली
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सोलापूर ( दनांक 20)
'जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील क्षर्णांना अ वस्मरर्णीर् करण्यासाठी भाषा आ र्ण कलेची गोडी असावी 
लागते. त्यातूनच आपले जीवन सरृ्द्ध होतेर्. व्य क्तर्त्त्वाचे व वध पैलू र्ातून घडतात' असे प्र तपादन 
प्र सद्ध कथक नृत्यांगना र्नीषा जोिी र्ांनी केले. त्या संगर्ेश्वर कॉलेजच्या संसृ्कत दन कार्मक्रर्ात 
बोलत होत्या. र्ाप्रसंगी र्ंचावर भाषा सर्न्वर्क प्रा. िवराज पाटील,संसृ्कत वभाग प्रर्ुंख प्रा. प्रदीप 
आर्म उप स्थत होते. प्रारंभी संसृ्कतातून सरस्वती वंदना सादर झाली. र्ान्यवरांच्या हस्ते देवी िारदेच्या
प्र तर्ेस पुष्पहार अपमर्ण करून कार्मक्रर्ास प्रारंभ झाला. त्यानंतर प्रदीप र्ांनी संसृ्कतातून प्रास्ता वक 
केलं.कु.र्ानसी जोिी हने पाहुण्यांचा प रचर् करून दला. त्यानंतर ऋ षकेि कुलकर्णी, िवराज 
स्वार्ीआ र्ण सहकाऱ्यांनी र्ांनी संसृ्कतातून नाट्य तर अन्वीने पोवाडा सादर केला.

दुबळपणा, भीती, एकाकीपणा आलण अज्ञान ही अंधश्रेद्धेची करणे होत. 8
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" भारतीर् संसृ्कतीत कलेची परंपरा अनादी काळापासून चालत
आलेली आह.े त्या र्ा हत करून घेर्णे अत्यंत गरजेचे आहे त्या सर्ृद्ध
कला परंपरा वद्यार्थ्ाांनी अनके सासृं्क तक कार्मक्रर्ातून र्ाहीत
करून घ्याव्यात. अिा सांसृ्क तक कार्मक्रर्ातून अ भजात कलांचे
दिमन होत असतं नृत्य, चत्र- िल्प, संगीतातून अव्यक्त भावनांचा
अ वष्कार होत असतो. कलेच्या व वध वै िष्ट्यपूर्णम सादरीकरर्णातून
र्नाची र्िागत होते. ही र्िागत उत्तर् जीवन घडवण्यास र्दत
करते.कॉलेज जीवनातील कलेचा छंद आ त्मक सर्ाधान देतो."
असेही जोिी म्हर्णाल्या . त्यानंतर त्यांनी कथ्थकचे बहारदार
सादरीकरर्ण केले. सूत्रसंचालन कु. अनन्या देिपान्डे हने केले, तर
आभार कु.तृप्ती जोिी हने र्ानले. र्ाप्रसंगी प्राध्या पका र्ंजुळा बीड,
प्रा.िंकर कोर्ुलवार प्रा. संतोष पवार प्रा. हषमवधमन पाटील प्रा.देसाई
र्ांच्यासह वद्याथी वगम र्ा बहारदार सादरीकरर्णात रर्ून गेला होता.

माणूस हा काणत्ाही धमाकचा नसून तो प्रर्म माणूस असतो. 9
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मनापासून केलेल्या प्रार्कनेला उत्तर ममळतेच. 10
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प्र तर्ा पूजनाने कार्मक्रर्ास प्रारंभ
झाला. प्रर्ुख पाहुण्यांचा प रचर्
प्रा. नागेि कोल्हे र्ांनी करून दला
तर प्रास्ता वक बाळकृष्ण कापसे
र्ांनी केलं. आपल्या अ भर्ां त्रकी
क्षेत्रातील र्जे्ञि बासुतकर आ र्ण
अजर् दघोळे र्ा वद्यार्थ्ाांनी
संिोधनात केलेले क रअर
वद्यार्थ्ाांपुढे ठेवत. हप्परगी र्ांनी
दलखुलास संवाद

साधला.संिोधन के्षत्रातील
सोलापुरातील संिोधकांची
उदाहरर्णे त्यांनी दली . दरम्यान
प्रा. वजर् जोकारे र्ांनी र्ागमदिमन
केलं ते म्हर्णाले , " संिोधनाची
वृत्ती नर्ामर्ण होण्यासाठी प्रते्यक
वद्यार्थ्ाांना सर्ाजातल्या

वेगवेगळ्या क्षेत्राकडे त्यांच्यातील
सर्से्यकडे जज्ञासेच्या भावनेने

पा हले की सर्स्यांचे नराकरर्ण
होते. र्ा सर्स्या वरील उपार्
म्हर्णजे एक सूत्रबद्ध संिोधन होर्.
संिोधनाला बळकटी प्राप्त
करण्यासाठी आपर्ण तला
वैज्ञा नक दृ िकोन अ भर्ां त्रकीची
जोड आ र्ण वैज्ञा नक दृिी देतो.
म्हर्णून संिोधन कार्ामला र्ि
र्ळते." बौ द्धक खेळाच्या

र्ाध्यर्ातून त्यांनी वद्यार्थ्ाांचे
प्रबोधन केले . र्ा कार्मक्रर्ाचे
सूत्रसंचालन प्रा. रूपाली अंबुलगे
र्ांनी केले तर प्रा. रोहन डोंगरे र्ांनी
आभार र्ानले. र्ाप्रसंगी प्रा. सुभाष
पाटील , प्रा. तुकारार्
साळंुखे,प्रा.संतोष पवार,
प्रा. वश्व जत आहरेकर, प्रा. विाल
जत्ती र्ांच्यासह वद्याथी वगम र्ोठ्या
संख्येने उप स्थत होता.

जीवनातील प्रत्ेक िणी लशकणं म्हणजे लशिण. 11
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सोलापूर ( दनांक 14) "सर्ाजकारर्ण
करताना सोलापूरच्या हताचा वचार
अप्पासाहेब करार्चे आ र्ण राजकारर्णात
वावरताना लोकोपर्ोगी कार्े किी होतील हे
पाहताना त्यांनी नसृ्पह वृत्तीने सर्ाजकार्म
केलं." असे प्र तपादन डॉ. भीर्ािंकर
बराजदार र्ांनी केलं.

ते कर्मर्ोगी आप्पासाहबे काडादी र्ांच्या
जर्ंती दना न र्त्त संगर्ेश्वर कॉलेज, दै नक
संचार प्रबोधन र्चं, कर्मर्ोगी आप्पासाहेब
नागरी सहकारी पतसंस्था र्ांच्या संर्ुक्त
वद्यर्ाने आर्ो जत आतंर र्हा वद्यालर्ीन

उत्स्फूतम वक्तृत्व स्पधेच्या उद्घाटन सत्रात
बोलत होते

र्ाप्रसंगी र्ंचावर प्राचार्म डॉक्टर िोभा
राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली, रात्र
र्हा वद्यालर्ाचे प्राचार्म संजर् आवट,े
दै नक संचार उपसंपादक प्रिांत जोिी
पतसंसे्थचे प्रा. बी. एन. पटर्णे आदी र्ान्यवर
उप स्थत होते. प्रारंभी र सका कुलकर्णी हने
ईिस्तवन सादर केले. त्यानंतर प्रिांत जोिी
र्ांनी प्रास्ता वक केले . पाहुण्यांचा प रचर्
डॉक्टर राजकुर्ार र्ोहोरकर र्ांनी करून
दला. उप स्थत र्ान्यवरांच्या हस्ते कर्मर्ोगी

अप्पासाहेब काडादी र्ांच्या प्र तर्ेस पुष्पहार
अपमर्ण करून अ भवादन करण्यात आल.े

चररत्र हाच खरा इमतहास असतो. 12
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प्रर्खु पाहुण्यांचा सत्कार
कॉलेजच्या वतीने करण्यात
आला. वक्तृत्व स्पधचेे परीक्षक
प्राचार्म गर्णेि देिपाडं,े डॉक्टर
दत्ता घोलप, भीर्गोंडा पाटील
र्ांचा सन्मान करण्यात आला.
सत्कारानंतर प्राध्यापक डॉक्टर
भीर्ािंकर बराजदार र्ांनी
आपले र्नोगत व्यक्त केले.

डनकाल
वैष्णवी घोडके (प्रर्म -डहराचंद नेमचंद कॉलेज )
सुरजससिं ह माने ( डितीय- दयानंद कला व शास्त्र महामवद्यालय )
शे्वता झंवर( तृतीय- डहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमसक)
श्रेया माशाळ (चतुर्क- संगमेश्वर महामवद्यालय )
प्राजक्ता धुमाळी (पाचवा क्रमांक- संगमेश्वर महामवद्यालय)

ऐश्वयाक ढेपे ( सहावा- संगमेश्वर महामवद्यालय)
उत्तेजनार्क- सौरभ वाघमारे (दयानंद कॉलेज) अडनकेत जगताप (वालचंद कॉलेज)

स्पधाम र्ि स्वतेसाठी प्राध्यापक डॉ. सुहास पुजारी, प्रा. िवराज पाटील , प्रा. िला रार्पुरे, 
प्रा.र्ंजू संगेपांग , प्रा.दत्तात्रर् गुडडेवाडी, प्रा. सार्बण्णा नम्बगी, प्रा. राजकुर्ार खलारे, 

प्रा.सुहास द हटर्णेकर प्रा. प्रदीप आर्म र्ांनी सहकार्म केलं. सूत्रसंचालन संतोष पवार र्ांनी केले. 
तर भीर्ािंकर पटर्णे र्ांनी आभार र्ानले

संस्कार आलण मवकास जो साधतो तो मनुष्य व जो साधत नाही तो पशु होय! 13
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सोलापूर प्रमतडनधी (डदनाकं १३)
"िालरे् जीवनातील वार्णीच्या
संस्कारातूनच व्य क्तर्त्व घडते “
असे प्र तपादन सोलापूर आकािवार्णी चे
सहाय्यक संचालक (कार्मक्रर्) सुनील
िनखेडे र्ांनी केलं ते आकािवार्णी आ र्ण

संगर्ेश्वर प िक सू्कल र्ांच्या संर्कु्त
वद्यर्ाने कर्मर्ोगी अप्पासाहेब काडादी

र्ांच्या जर्ंती न र्त्त आर्ो जत नबंध,
वक्तृत्व आ र्ण चत्रकला स्पधचे्या उद्घाटन
प्रसंगी बोलत होते.र्ाप्रसंगी संगरे्श्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीचे स चव धर्मराज
काडादी, िालेर् व्यवस्थापन स र्ती
सदस्य िीतल काडादी, व्यवस्थापन स र्ती
सदस्य िरर्णराज काडादी,
कार्मक्रर् अ धकारीरर्िे गोखल,े नवेदक
अ भरार् सरार्फ ,प्राचार्म गार्त्री कुलकर्णी
उप स्थत होते. प्रारंभी कर्मर्ोगी अप्पासाहेब
काडादी र्ांच्या प्र तर्ेस पुष्पहार अपमर्ण

करून , दपप्रज्वलन करण्यात आल.े
त्यानंतर र्ान्यवरांचा सत्कार प िक
सू्कलच्या वतीने झाला. र्ावेळी बोलताना
सुनील िनखेडे म्हर्णाले की , " बदलत्या
तंत्रज्ञानानुसार जग बदलत आह.े त्यारु्ळे र्ा
तंत्रज्ञानाचा र्लुांनी िालरे् जीवनात र्ोग्य
पद्धतीने उपर्ोग केला दिा र्ळते.."

जीवन हे सुख व दुुःख यांचा संगम होय. 14

संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे सजचव धमकराज काडादी, शालये व्यविापन सममती सदस्य
शीतल काडादी, व्यविापन सममती सदस्य शरणराज काडादी, कायकक्रम असधकारी रमशे
गोखले, डनवेदक अमभराम सराफ ,प्राचायक गायत्री कुलकणी उपस्थित होते.
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आज आकािवार्णी व वध गटातील
श्रोत्यांसाठी वै वध्यपूर्णम कार्मक्रर्ांची
न र्ि ती करते .
जगभरात प्रसारभारतीच्या ऍप वरून
आकािवार्णीचे हे कार्मक्रर् ऐकू
िकतात.र्ाचाही लाभ पालकांनी घ्यावा
त्यानंतर नवेदक अ भरार् सरार्फ र्ांनी
वद्यार्थ्ाांिी संवाद साधला ते म्हर्णाले

की," उच्चार िुद्धता र्ेण्यासाठी श्लोक
पाठांतर र्ापासून िालेर् स्तरावरील
पाठांतर स्पधेत सहभागी व्हा . चांगले
ऐकले की चांगले बोलता र्ेते ,

त्यासाठी पालकांनी र्ुलांसाठीच्या
कार्मक्रर्ाची ओळख आपल्या पाल्यांना
करून द्यावी“

आपल्या अध्यक्षीर् भाषर्णात धर्मराज
काडादी र्ांनी कर्मर्ोगी आप्पासाहेब
र्ांच्या आठवर्णी सांगत आकािवार्णी
आ र्ण संगर्ेश्वर एज्यकेुिन सोसार्टी
र्ांच्या संर्ुक्त उपक्रर्ात सहभागी
झालेल्या वद्याथी स्पधमकांचे कौतुक
केल.े उप स्थत सवम स्पधमकांिी
दलखुलास संवाद साधत िुभेच्छा दल्या.

तारुण्याचा काळ हा पुढील जीवनाचा मागकदशकक असतो. 15

संगमेश्वर पब्लिक सू्कल यांच्या संयुक्त मवद्यमाने कमकयोगी अप्पासाहेब काडादी यांच्या जयंतीडनममत्त आयोजजत
डनबंध, वक्तृत्व आलण जचत्रकला स्पधेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना मा. धमकराज काडादी व उपस्थित मान्यवर
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सोलापूर प्रमतडनधी
-- दनांक

"पथनाट्य, पोवाडे, भारुड, चत्रकला,
रांगोळी र्ा व वध कला प्रकारातून
प्रभावी र्तदार जनजागृती िाळा
र्हा वद्यालर्ांनी करावी. र्ासाठी
वद्याथी , िक्षक आ र्ण प्रिासनाची

भू र्का र्हत्त्वाची आहे." असं र्त
उपलशिणासधकारी सुधा साळंुखे यानंी
मांडले
त्या संगर्ेश्वर कॉलेजर्धे्य
उच्चर्ाध्य र्क िक्षर्ण वभागार्ार्फम त
आर्ो जत र्तदार जनजागृती अ भर्ान
आ र्ण प्राचार्ाांच्या सह वचार सभेत
बोलत होत्या.
र्ंच्यावर िक्षर्ण वस्तार अ धकारी
अिोक भांजे , िक्षर्ण उप नरीक्षक
र् लिं द र्ोरे , उपप्राचार्म आनंद हुली

उप स्थत होते.
प्रारंभी र्ान्यवरांचे सत्कार कॉलेजच्या
वतीने झाला. त्यानंतर र् लिं द र्ोरे र्ांनी
प्रास्ता वकातनू िाळा आ र्ण क नष्ठ
र्हा वद्यालर् स्तरावरील कार्मक्रर्ांची
रूपरेषा सां गतली. कार्मक्रर्ात र्तदार
जनजागृती ची िपथ उप स्थत क नष्ठ
र्हा वद्यालर्ाच्या प्राचार्ाांना देण्यात
आली. र्ाप्रसंगी िहर जल्ह्यातील
प्राचार्ाांची उप स्थती होती. सूत्रसंचालन
संतोष पवार र्ांनी केलं. तर उपप्राचार्म
आनंद हुली र्ांनी सवाांचे आभार र्ानल.े

अपयशाने डगमगू नका व यशाने फुशारून जाऊ नका. 17
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सोलापूर (प्र त नधी)
'बदलत्या जीवनिैलीर्ुळे सवमच
क्षेत्रातील नोकरदार र्ांर्ध्ये र्र्णक्याचे
वकार वाढलेले आहेत. त्यासाठी आपर्ण

आपल्या दैनं दन कार्ाचे र्ोग्य नर्ोजन
करून आरोग्याकडे लक्ष दले पा हजे'
असे प्र तपादन डॉक्टर सुधांशु कोठाडीया
यांनी केले. ते संगर्ेश्वर कॉलेजर्ध्ये
र्र्णका वकारावरील व्याख्यानात बोलत
होते. र्ाप्रसंगी अध्यक्षस्थानी प्राचार्म
डॉक्टर िोभा राजर्ान्य होत्या.

प्रारंभी कॉलेजच्या वतीने डॉक्टर
कोठाडीर्ा र्ांचे स्वागत करण्यात आल.े
त्यानंतर डॉक्टरांनी स्लाईड िोच्या
र्ाध्यर्ातून उप स्थतांना र्ागमदिमन केले."
र्र्णका वकारात - गॅप पडर्णे, चक्कर
र्ेर्णे, डाव्या हाताला र्ुंग्या र्ेर्णे, कंबर
दुखी, पार्ात गोळे र्ेर्णे र्ासारखे आजार
बळावतात. र्ा सगळ्याच्या र्ुळािी
गेल्यानंतर लक्षात र्ेते की,आपर्ण आपल्या
िरीराकडे वेगवेगळ्या कारर्णांनी दुलमक्ष

करतो. त्यातून र्ा वकारांत कडे र्ानवी
िरीर झुकते. आपल्या अनेक असंबद्ध
सवर्ीतून र्र्णक्याचे आजार, पाठ दुखी
असय करत.े त्यासाठी आहार- वहार
र्ाकडे लक्ष देर्णे गरजेचे आह.े रोग
होण्यापेक्षा टाळलेला बरा ".
असेही ते म्हर्णाल.े

र्ाप्रसंगी उपप्राचार्म डी. एर्. र्ैत्री, डॉ.
राजकुर्ार र्ोहरकर, डॉ. सुहास पुजारी,
डॉ. ऋतुराज बुवा, डॉ. र्ंगलर्ूती
धोकट,ेप्रा. अिोक र्ािाळे,डॉ.वंदना
पुरो हत, डॉ. दपाली करजगीकर, डॉ.
गर्णेि र्ुडेगावकर, प्रा. विाल जत्ती, प्रा.
संतोष पवार, प्रा. नागेि कोल्ह,े राहुल
कराडे, सोर्िेखर धडुते ,र्ांच्यासह
संगर्ेश्वर िक्षर्ण ससं्थेतील वद्याथी ,
िक्षक प्राध्यापक आ र्ण िक्षकेतर

कर्मचारी उप स्थत होते.

अपयशाने डगमगू नका व यशाने फुशारून जाऊ नका. 18
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सोलापूर ( प्र त नधी) जेष्ठ सा ह त्यक 
प्राध्यापक तं्र्य. व. सरदेिर्ुखांच्या 
कादंबरीतून तत्कालीन सर्ाज व्यवस्थेचे 
चत्रर्ण होते.

असा सूर उद्घाटनानंतर च्या दुपारच्या 
प हल्या सत्रात उर्टला .सरदेिर्ुख र्ांचं 
संस्मरर्ण र्ा वषर्ावर सकाळचे र्ुख्य 
उपसंपादक रजनीि जोिी र्ांनी आपल्या 
आठवर्णी सां गतल्या. र्ार्धे्य बापंूचा 
स्वभाव कसा र्श्कील होता .त्याचं 
िब्दवैभव आ र्ण धडपडर्णार्ाम र्ुलांसाठी 
ते कसे आधारवड होते र्ा हृद्य आठवर्णी 
त्यांनी सां गतल्या.
भाषेचं गारुड वाचकांवर घालर्णारी 
कलाकृती सरदेिर्ुख सरांनी नर्ामर्ण 
केली.असं नतीन वैद्य म्हर्णाले. डांगोरा 
आ र्ण बखर एका राजाची र्ातील
भाषािैली अस्सल सोलापुरी िब्दांचा 
प रचर् करून देर्णारी ठरली आ र्ण 
बापंूच्या र्ा िैलीचा संिोधक 
अभ्यासकानी नोंद करून ठेवावी असं 
कार्म त्यातून झालंर्.असं आकािवार्णीचे 
सहार्क संचालक कवी,लेखक सुनील 
िनखेडे म्हर्णाले

पुण्याच्या र्ेधा सधर्े र्ांनी कादंबऱ्यांतील 
व्य क्त चत्रांचा वाचकांवर कसा प्रभाव पडतो. 
र्ातील खलनार्क , सार्ा जक के्षत्रातील र्वाळ 
र्ार्णसे, सरळ नीती र्ागामने जार्णारी र्ार्णसे र्ा 
सगळ्यांचा धांडोळा सरदेिर्ुख कसे घेत जातात 
आ र्ण त्यातून वाचक कसा खळून राहतो हे स्पि 
केले. प हल्या प रसंवादातील अध्यक्षस्थानावरून 
बोलताना चत्रपट सर्ीक्षक वजर् पाडळकर र्ांनी 
सरदेिर्ुखांचा आ र्ण त्यांचा प रचर् कसा झाला 
आ र्ण त्यातून ते सर्ृद्ध कसे होत गेले. र्ातून 
एकूर्णच सा हत्याचा वचार,सार्ा जक स्थतं्यतरे, 
कादंबऱ्यांर्धून त्यांनी हाताळलेले वषर् र्ा सगळ्या 
बाबी आपल्या अध्यक्षीर् र्नोगतात र्ान्यवरांनी 
र्ांडलेल्या वचारांचीची दखल घेत
त्यानीअभ्यासपूर्णम सर्ारोप केला.

बघणाऱ्याच्या दृष्टीत सौंदयक असत.े 19
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दुपारच्या दुसऱ्या सत्रात डॉक्टर राजिेखर ििं दे
र्ांच्या अध्यक्षतेखाली राजा होळकंुदे , र्नोज
कुलकर्णी, हेर् करर्ण पत्की र्ांनी सरदेिर्ुख
सरांची सर्ीक्षा आ र्ण त्यांच्या क वतेतील
संवेदन वश्व र्ा वषर्ावर आपले वचार र्ांडल.े
र्ूळ सा हत्यकृती नर्ामर्ण करर्णारा लेखक आ र्ण
सर्ीक्षक, अनुवादक र्ांच्यातील र्फरक कसा
होत जातो. तत्कालीन संदभमः ,परंपरा आ र्ण
सा हत्य व्यवहार र्ा गोिी प रसवंादातून

पुढे आल्या. आपल्या अनेक क वताचं्या
र्ाध्यर्ातून सरदेिर्ुख सरांनी क वतेतले एक
संवेदनिील वश्व कसं जपलं ते कसं वाढवलं
त्यांचे कार्मक्रर् कसे व्हावेत र्ा संदभामत कसे
दक्ष होते. र्ा वषर्ी कवी हेर् करर्ण पत्की र्ांनी
आपल्या आठवर्णी त्यांचा सहवास उप स्थतांना
सां गतला. डॉ. राजिेखर ििं दे र्ानंी सर्ीक्षा
आ र्ण क वतेतील अनुबधं र्ा वषर्ी भाष्य करत
अध्यक्षीर् सर्ारोप केला.

र्ा दोन्ही सत्रास उपप्राचार्म धानप्पा र्ैत्री,वंदना
पुरो हत, डॉ.सारीपुत्र तुपेरे, संघ प्रकाि दुड्ड,े
र्नोज कुलकर्णी, राजा होळकंुदे, प्रर्ा
नघोजकर , डॉ. दत्ता घोलप, डॉ.ररे्ि ििं दे,

र्सापचे दत्ता अण्णा सुरवस,े पद्माकर
कुलकर्णी, प्राध्यापक नरेंद्र काटीकर, प्राध्यापक
एस. बी. निं बगी, दत्तात्रर् गुडे्डवाडी आदी

सा हत्यप्रेर्ी आ र्ण संिोधक र्ंडळी उप स्थत
होती.

र्ा दोन्ही सत्राचे सूत्रसंचालन प्रर्ा नघोजकर
र्ांनी केले. संगर्ेश्वर कॉलेजच्या संर्ोजन
स र्तीच्या वतीने सवाांचे आभार र्ानण्यात
आल.े

जीवन हे सुख व दुुःख यांचा संगम होय. 20
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सोलापूर ( दनांक 30 )
'' वद्यार्थ्ाांना बदलत्या तंत्राचा स्वीकार
करून वा र्णज्य क्षेत्रात क रअर करा
''असे प्र तपादन सीए धीरज बलदोटा
र्ांनी केलं ते संगर्ेश्वर ज्यु नअर
कॉलेजच्या वा र्णज्य िाखेतील
वद्यार्थ्ाांसाठी आर्ो जत केलेल्या

व्याख्यानात बोलत होते. र्ाप्रसंगी र्ंचावर
प्रा.प्रभाकर नागर्णसूरे, प्रा. र् ल्लनाथ
साखरे उप स्थत होते.
बलदोटा पुढे म्हर्णाले की,'' पाश् चात्त्य
बलाढ्य रा े जगावर जगातील सगळी
वैर् क्तक र्ा हती संक लत करून
नर्ंत्रर्ण करू पाहत आहते. एकीकडे

तरुर्णांना तंत्र िक्षर्णाचे गरज आह.े िेती
वकासाला प्राधान्य देर्णारे उपक्रर् आ र्ण

प्रोजेक्ट लोकांपर्ांत पोहोचले तर र्ेर्णाऱ्या
काळात रा ाचा वकास िक्य आह.े
अिा वेळी वा र्णज्य क्षेत्रात क रअर साठी
उपलब्ध संधी त्यातील आव्हाने वेळीच
ओळखा, जारू्णन घ्या. त्याप्रर्ार्णे

नर्ोजनबद्ध अभ्यासाला लागला , तरच
आपले क रअर घडू िकते.'' प्रारंभी
कॉलेजच्या वतीने धीरज बलदोटा आ र्ण
गोपाळ डागा र्ांचा सत्कार करण्यात
आला. त्यानंतर प्रभाकर नागर्णसूरे र्ांनी
प्रास्ता वक केले. प्रास्ता वका नंतर
बलदोटा र्ांनी वद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमन
केले. गोपाल डागा र्ांनी वेगवेगळ्या
क्षेत्रातील आव्हानांना आपर्ण कसे सार्ोरे
जावेत र्ा वषर्ी र्ागमदिमन केल.े र्ाप्रसंगी
प्राध्या पका र्ंजुळा बीड, सा रका वर
वरवडकर, रूपाली पाटील, बसय्या
हर्णर्गाव, बाबासाहबे सगर, स चन
जम्मा, रवींद्र बराजदार , ननाद सपकाळ
, संतोष पवार आदी प्राध्यापक र्ंडळी
उप स्थत होती. संगीता म्हर्ार्णे र्ांनी
सूत्रसंचालन केले तर आभार र् ल्लनाथ
साखरे र्ांनी र्ानले.
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सोलापूर (डदनांक १९)
संगर्ेश्वर ज्यु नअर कॉलेजच्या वतीने इर्त्ता अकरावी बारावीच्या वद्यार्थ्ाांसाठी िब्दकोडे
आ र्ण जा हरात स्पधाम घेण्यात आली. हिं दी, इंग्रजी, र्राठी, कन्नड, संसृ्कत र्ा भाषेत र्ा स्पधाम 
सकाळी 11 ते 12 र्ा वेळेत कॉलेजच्या आवारात पार पडली . वेगवेगळ्या भाषांर्धून भा षक 
कौिल्ये वाढीस लागून कल्पनािक्ती स्वभाव देण्यासाठी र्ा स्पधाम घेण्यात र्ेतात, असं 
कॉलेजच्या वतीने सांगण्यात आले . िहर आ र्ण प रसरातील व वध र्हा वद्यालर्ातील 
वद्याथी स्पधमकांनी र्ार्धे्य उफूतमपर्णे सहभाग नोंदवला. दलेल्या वषर्ावर वद्यार्थ्ाांनी

कल्पक जा हराती तर्ार करून आपले कौिल्य दाखवले.
स्पधाम र्िस्वीतेसाठी भाषा सर्न्वर्क प्राध्यापक िवराज पाटील, तानाजी घाडगे ,सार्बण्णा 
नम्बगी, र्ंजुळा बीड, डी. जी. दुलंगे , अ नता अलकंुटे, डॉक्टर गर्णेि र्ुडेगावकर , कोर्ल 

कोंडा,दत्तात्रर् गुडे्डवाडी, संतोष पवार ,प्रदीप आर्म आदींनी सहकार्म केलं . क नष्ठ 
र्हा वद्यालर्ीन स्तरावरील अिा उपक्रर्ातून वद्यार्थ्ाांचा सवाांगीर्ण वकास व्हावा आ र्ण 
स्पधेचे र्ूल्य कळावे र्ा हेतूने ही स्पधाम आर्ो जत करण्यात र्ेते .असे उपप्राचार्म आनंद हुली 
र्ांनी सां गतले.
आर्च्या र्हा वद्यालर्ीन जीवनात अिा वै वध्यपूर्णम स्पधाांचा उपर्ोग आर्च्या व्य क्तर्त्त्वाच्या
वकासात होतो म्हर्णून आम्ही र्ा स्पधेत सहभागी झालो. आर्च्या िक्षकांचे आम्हाला 

र्ागमदिमन लाभले आ र्ण ही स्पधाम देण्यासाठी आम्ही आलो. नर्ोहजन उत्तर् होते.असेही र्ा 
प्रसंगी वद्यार्थ्ाांनी आपलं र्नोगत व्यक्त केलं.
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सोलापूर (प्र त नधी)
संगर्ेश्वर कॉलेजच्या वतीने प्र तवषी
सार्ान्यज्ञान स्पधाम घेण्यात र्ेते. स्पधाम
परीके्षतीलआव्हाने र्ुलांना सर्जावीत र्ा
हेतनेू ही स्पधाम प्र तवषी घेतली जाते. र्ंदाच्या
वषी कला िाखेतील वद्यार्थ्ाांसाठी ही स्पधाम
घेण्यात आली. र्ा सार्ान्य ज्ञान स्पधेर्धे्य
चन्नाप्पा र्ळेगे, राजश्री हप्पगीकर प्रथर्
र्ांनी प्रथर् क्रर्ांक पटका वला.वस्तु नष्ठ
बहुपर्ामर्ी स्वरूपातील प्रश्न चालू घडार्ोडी
वर वचारण्यात आले होते. प्रथर् लेखी
परीक्षा झाली. त्यानंतर गट नहार् सार्ान्य
ज्ञान स्पधेसाठी गट पाडण्यात आल.े
सूत्रसंचालक र्ांनी गटांना प्रश्न वचारल.े
झटपट रे्फरी घेण्यात आली. र्ात उत्तर
देर्णाऱ्या संघाला र्ा प्रसंगी गौर वण्यात आलं.
र्ा स्पधेचे सूत्रसंचालन रश्मी कनु्नरकर र्ांनी
केलं. त्यानंतर परीक्षक म्हर्णनू डॉ. गर्णिे

र्ुडेगावकर, र् ल्लनाथ साखरे र्ांनी नकाल
घो षत केला.
नकाल र्ाप्रर्ार्णे प्रथर् क्रर्ाकं - चन्नाप्पा

र्ेडगे, राजश्री हप्परकर, द्वतीर् - सु चता
सरवदे ,स्वा र्नी रुपनर, तृतीर् - अचमना
जवळकोटे, र्ुनूस बरुर , उते्तजनाथम -
भगवान देिर्खु,र्ानसी जोिी, आरती
बुधारा,स्वाती धोत्रे (नेताजी जु नर्र कॉलेज
सोलापूर) र्ाप्रसंगी प्रा. िविरर्ण दुलंगे,
साहेबण्णा नम्बगी, िवराज पाटील,
दत्तात्रर् गुडे्डवाडी, डॉ. व ल अरबाळे,
हषमवधमन पाटील, वश्वनाथ कक्कळर्लेी,
र वन बराजदार, रश्मी कानूरकर, कोर्ल
कोंडा, िहाजी र्ाने, िंकर कोर्लुवार,
प्रकाि कतनळी,संतोष पवार, डॉ. गर्णेि
र्ुंडेगावकर, र्ंजुळा बीड, रंग सद्ध पाटील,
संगीता म्हर्ार्णे आदी उप स्थत होते.
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सोलापूर ( दनांक२०)
"िालेर् आ र्ण क नष्ठ र्हा वद्यालर्ीन स्तरावरील वै वध्यपूर्णम वज्ञान प्रकल्पातून वद्यार्थ्ाांच्या कल्पकतेला 
वाव र्ळतो. संिोधनाची दृिी र्ळते, त्यातून वद्याथी आपापल्या वभागातील संिोधन नषे्ठने आ र्ण 
आवडीने करतो. कठोर प रश्रर् घेऊन िेतकऱ्यांच्या सर्स्या लक्षात घेऊन ग्रार्ीर्ण वकासाचे अनेक र्ॉडेल 
िेतकऱ्यांची र्ुले करत आहेत. नक्कीच र्ुले र्ाचा वापर आपल्या प्रत्यक्ष िेती उद्योगात करतील असा 
वश्वास वाटतो.'' असे प्र तपादन पुण्यश्लोक अ हल्यादेवी होळकर सोलापूर वद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर 

र्ृर्णा लनी र्फडर्णवीस र्ांनी केलं.ते संगर्ेश्वर कॉलेज च्या वतीने आर्ो जत केलेल्या दोन दवसीर् वज्ञान 
प्रकल्प प्रदिमनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
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संगर्ेश्वर कॉलेज च्या आवारातील संगर्ेश्वर प िक सू्कलच्या इर्ारतीत हे दोन दवसीर् 
प्रदिमन भरले आहे. र्ार्धे्य व वध र्हा वद्यालर्ातील 145 प्रकल्पाचंा सर्ावेि आहे. र्ाप्रसंगी 
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे स चव धर्मराज काडादी, सोलापूर वज्ञान कें द्राचे राहुल दास , 
उच्च र्ाध्य र्क वभागाचे िक्षर्ण नरीक्षक र् लिं द र्ोरे, श्री सदे्धश्वर सहकारी साखर 
कारखान्याचे संचालक सद्धारार् चाकोते, भूगभम तज्ञ डॉक्टर पी. टी. सावंत,कॉलेजच्या प्राचार्म 
डॉक्टर िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली आदी, पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटेआदी र्ान्यवर 
उप स्थत होते.
कुलगुरू र्फडर्णवीस पुढे म्हर्णाले की,'' िालेर् स्तरावर रू्लभूत वज्ञानातून र्ुले घडतात र्ात्र 
क नष्ठ र्हा वद्यालर्ीन वज्ञान िाखा, कला िाखा, वा र्णज्य िाखेतील वद्याथी आपापल्या 
िाखेतून र्ळालेल्या ज्ञानाचा िाखेतील वापर प्रत्यक्ष कृतीत करताना दसत आहेत. त्याचे 
बोलके उदाहरर्ण म्हर्णजे सें द्रर् िेतीचे प्रर्ोग. अपाटमर्ेंट िेती. वज्ञान िाखेतील 
वद्यार्थ्ाांबरोबर र्ेकॅ नकल, इलेक्ट्रिकल, इलेरिॉ नक्स अँड टे लकम्यु नकेिन, कम्प्युटर 

सार्न्स र्ा के्षत्रातील वद्याथी त्याच्या ज्ञानाचा वापर करून र्ानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी 
वज्ञान प्रदिमनाचे व्यासपीठ गाजवत आहेत.र्ा गटाच्या र्ाध्यर्ातून ना वन्यपूर्णम प्रर्ोग वद्याथी

देिासर्ोर आर्णत आहेत.''
उच्च र्ाध्य र्क वभागाचे िक्षर्ण नरीक्षक र् लिं द र्ोरे म्हर्णाले की , '' वद्यार्थ्ाांनी वेगवेगळ्या
वषर्ातून सर्स्या सोडवण्यासाठी र्ूलभूत उपार् सुचवले आहेत ना वन्यपूर्णम प्रर्ोग अ तिर् 

किाने रेखीवपर्णे र्ांडले आहेत त्याचा नक्कीच र्फार्दा त्यांच्या पुढील आर्ुष्यात होईल 
.संिोधन प्रकल्पातून असे िेतकरीसंिोधक तर्ार होतील.असा वश्वास वाटतो. र्हा वद्यालर्ीन 
स्तरावरील असे उपक्रर् वद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमनीर् ठरतात.'' असे सांगत आर्ोजनाबद्दल 
संर्ोजकांचे कौतुक केले आ र्ण वद्यार्थ्ाांच्या प्रर्ोगाचे कौतुक करत िाबासकीची थाप 
दली.सोलापूर सार्न्स सेंटरचे राहुल दास र्ांनी प्रर्ोगाचे पाहर्णी करत वद्यार्थ्ाांनी केलेल्या 

किाचे आ र्ण सादरीकरर्णाचे कौतुक केले.
वज्ञान हे वश्वकल्यार्णासाठी हे ब्रीद घेऊन कृषी के्षत्रातील नावीन्यपूर्णम प्रर्ोग, वज्ञानातील 

नवोपक्रर्, पारंपा रक ऊजाम स्रोतांवर आधा रत प्रकल्प , इलेरिो नक अँड कम्यु नकेिन र्ा 
वभागातील प्रकल्पांचा सर्ावेि र्ार्धे्य आहे . वज्ञान प्रकल्प र्िस्वीतेसाठी वज्ञान 
वभागातील प्रर्ोद उडगीकर,सर्न्वर्क एर्. आर. वाली, आर. एर्फ. डोंगरे, सुभाष पाटील 

,आर. एस. कट्टी ,बी. पी. रर्णे र्ांच्यासह प्राध्यापक वद्याथी र्ंडळी प रश्रर् घेतले.
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संगर्ेश्वर कॉलेज च्या आवारातील संगर्ेश्वर प िक सू्कलच्या इर्ारतीत हे दोन दवसीर् 
प्रदिमन भरले आहे. र्ार्धे्य व वध र्हा वद्यालर्ातील 145 प्रकल्पाचंा सर्ावेि आहे. र्ाप्रसंगी 
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे स चव धर्मराज काडादी, सोलापूर वज्ञान कें द्राचे राहुल दास , 
उच्च र्ाध्य र्क वभागाचे िक्षर्ण नरीक्षक र् लिं द र्ोरे, श्री सदे्धश्वर सहकारी साखर 
कारखान्याचे संचालक सद्धारार् चाकोते, भूगभम तज्ञ डॉक्टर पी. टी. सावंत,कॉलेजच्या प्राचार्म 
डॉक्टर िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म आनंद हुली आदी, पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटेआदी र्ान्यवर 
उप स्थत होते.
कुलगुरू र्फडर्णवीस पुढे म्हर्णाले की,'' िालेर् स्तरावर रू्लभूत वज्ञानातून र्ुले घडतात र्ात्र 
क नष्ठ र्हा वद्यालर्ीन वज्ञान िाखा, कला िाखा, वा र्णज्य िाखेतील वद्याथी आपापल्या 
िाखेतून र्ळालेल्या ज्ञानाचा िाखेतील वापर प्रत्यक्ष कृतीत करताना दसत आहेत. त्याचे 
बोलके उदाहरर्ण म्हर्णजे सें द्रर् िेतीचे प्रर्ोग. अपाटमर्ेंट िेती. वज्ञान िाखेतील 
वद्यार्थ्ाांबरोबर र्ेकॅ नकल, इलेक्ट्रिकल, इलेरिॉ नक्स अँड टे लकम्यु नकेिन, कम्प्युटर 

सार्न्स र्ा के्षत्रातील वद्याथी त्याच्या ज्ञानाचा वापर करून र्ानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी 
वज्ञान प्रदिमनाचे व्यासपीठ गाजवत आहेत.र्ा गटाच्या र्ाध्यर्ातून ना वन्यपूर्णम प्रर्ोग वद्याथी

देिासर्ोर आर्णत आहेत.''
उच्च र्ाध्य र्क वभागाचे िक्षर्ण नरीक्षक र् लिं द र्ोरे म्हर्णाले की , '' वद्यार्थ्ाांनी वेगवेगळ्या
वषर्ातून सर्स्या सोडवण्यासाठी र्ूलभूत उपार् सुचवले आहेत ना वन्यपूर्णम प्रर्ोग अ तिर् 

किाने रेखीवपर्णे र्ांडले आहेत त्याचा नक्कीच र्फार्दा त्यांच्या पुढील आर्ुष्यात होईल 
.संिोधन प्रकल्पातून असे िेतकरीसंिोधक तर्ार होतील.असा वश्वास वाटतो. र्हा वद्यालर्ीन 
स्तरावरील असे उपक्रर् वद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमनीर् ठरतात.'' असे सांगत आर्ोजनाबद्दल 
संर्ोजकांचे कौतुक केले आ र्ण वद्यार्थ्ाांच्या प्रर्ोगाचे कौतुक करत िाबासकीची थाप 
दली.सोलापूर सार्न्स सेंटरचे राहुल दास र्ांनी प्रर्ोगाचे पाहर्णी करत वद्यार्थ्ाांनी केलेल्या 

किाचे आ र्ण सादरीकरर्णाचे कौतुक केले.
वज्ञान हे वश्वकल्यार्णासाठी हे ब्रीद घेऊन कृषी के्षत्रातील नावीन्यपूर्णम प्रर्ोग, वज्ञानातील 

नवोपक्रर्, पारंपा रक ऊजाम स्रोतांवर आधा रत प्रकल्प , इलेरिो नक अँड कम्यु नकेिन र्ा 
वभागातील प्रकल्पांचा सर्ावेि र्ार्धे्य आहे . वज्ञान प्रकल्प र्िस्वीतेसाठी वज्ञान 
वभागातील प्रर्ोद उडगीकर,सर्न्वर्क एर्. आर. वाली, आर. एर्फ. डोंगरे, सुभाष पाटील 

,आर. एस. कट्टी ,बी. पी. रर्णे र्ांच्यासह प्राध्यापक वद्याथी र्ंडळी प रश्रर् घेतले.
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अपयशाने डगमगू नका व यशाने फुशारून जाऊ नका. 26
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लशिण हे एक प्रभावी अस्त्र आहे. 27
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आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो. 28
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समाजाचा मवकास केवळ सत्तेने होत नाही तो आदशक लशिकांमुळे होतो. 29


