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संपादकीय …
'प्रप्तभासंगर्’च्या अंकाचे हे दुसरे वषम. हा पाचवा अंक कोववड
१९ च्या काळातील आहे. बारावी ऑनलाईन परीक्षांचे प्नकाल
र्ा कालावधीत घोप्षत झाले. कर्मर्ोगी कै.आप्पासाहेब र्ांच्या
जर्ंतीप्नवर्त्त प्रप्तवषीप्रर्ारे्ण र्ाहीवषी स्पधाम झाल्या. र्ा स्पधाम
रं्दा ऑनलाइन घेण्यात आल्या. जेईई रे्न परीक्षते उत्तीर्णम
गुर्णवंतांचा सत्कार कॉलेजच्या वतीने करण्यात
आला.आर्आर्टीसह नाटा परीक्षेतही संगर्ेश्वरचे ववद्यार्थी
चर्कले. प्रत्यक्ष कॉलेज बंद असले तरी िाळा आशर्ण
र्हाववद्यालर्ार्धील शिक्षर्ण सुरू राटहले ते केवळ ऑनलाइन
र्ाध्यर्ार्ुळे. र्ा संधीचा फार्दा घेत वररष्ठ र्हाववद्यालर्ात
वैववध्यपूर्णम वेबीनासम झाले. वाचन प्रेरर्णा टदनाच्या प्नवर्त्ताने
वाचू आनंदे र्ा ववषर्ावर प्नतीन वैद्य र्ांचे दूर दृश्य प्रर्णालीद्वारे
व्याख्यान झाले. नीट परीक्षेतही संगर्ेश्वरच्या ववद्यार्थ्ाांनी र्ि
वर्ळवले. कोरोनाच्या काळात सुरक्षा र्हत्त्वाची असल्याने
िासनाने प्नदेशित प्नर्र् पाळतच सगळा प्रिासकीर् डोलारा
चालत होता. सुरक्षेला प्राधान्य देऊन वैववध्यपूर्णम उपक्रर्
राबववले गेले.

स्वार्ी वववेकानंद र्ांच्या जर्ंतीटदनी डॉ. िोभना
िहा र्ांचे व्याख्यान झाले. एर्एचटी-सीईटी परीक्षेत ९० पेक्षा
जास्त पसेंटाइलचे 50 ववद्यार्थी संगर्ेश्वरचे ठरले. प्रा.डॉ.
सोर्नार्थ कोर्रपंत र्ांच्या व्याख्यानाने र्राठी ववभागाच्या
ऑनलाईन वषामरंभाचा कार्मक्रर् झाला. र्राठी भाषा पंधरवडा
प्नवर्त्त आकािवार्णीचे ज्येष्ठ प्नवृत्त प्नवेदक ऋप्षकेि
आर्ाशचत र्ांचे व्याख्यान झाले. सृजनरंग प्नर्तकाशलक
स्पधेत २०१९ - २० साठी 'प्रज्ञा' वाप्षि क अकंास ववद्यापीठ
स्तरावरील दुसऱ्या क्रर्ांकाचा पुरस्कार वर्ळाला, ही
अप्भनंदनीर् आशर्ण अप्भर्ानाची गोष्ट. र्राठी राजभाषा टदनाचे
औशचत्य साधून डॉ.छार्ा र्हाजन र्ांचे व्याख्यान ऑनलाईन
झाले.

र्ातृभाषा ववद्यार्थी जीवनाला आकार
देते. वैववध्यपूर्णम उपक्रर्ातून ववद्यार्थ्ाांना जीवन शिक्षर्ण वर्ळते.
र्राठी भाषा गौरव टदनाच्या प्नवर्त्ताने िालेर् स्तरावरील
उपक्रर् कौतुकास्पद आहेत. कला ,साटहत्य , संगीताची गोडी
ववद्यार्थ्ामला पररपूर्णम घडवण्यासाठी कारर्णीभूत ठरतात.'' असे
प्रप्तपादन संगीत शिक्षक, कवी, लेखक, पं.दीपक कलढोरे्ण
र्ांनी केले. ते संगर्ेश्वर पब्लिक सू्कल आर्ोशजत र्राठी भाषा
गौरव टदनाच्या कार्मक्रर्ात प्रर्ुख पाहुरे्ण म्हरू्णन बोलत होते.
कोरोनाचे प्नर्र् काहीसे शिथर्थल झाल्यानंतर हा कार्मक्रर्
संपन्न झाला.

ऑनलाइन शिक्षर्णार्ुळे बारावीच्या ववद्यार्थ्ाांसाठी भाषा
संकुलाच्या वतीने ऑनलाइन व्याख्यानाचे आर्ोजन करण्यात
आले होते. कोवविं ड काळात ऑनलाइन झालेल्या कार्मक्रर्ांचे
प्रसारर्ण कॉलेजच्या SES.sagameshwarcollege र्ुट्युब
चॅनेलवरून वेळोवेळी झाले.

प्रेरर्णास्थान

प्रमतभासंगम । अंक ३ रा । ऑक्टोबर - डडसेंबर २०१९ 

प्रमतभासगंम

श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संचललत...
संगमेश्वर कॉलेज,सोलापूर

वर्ष दुसरे । अंक ५वा । एप्रिल २०२० ते मार्ष २०२१ 



बारावीत संगमेश्वर कॉलेजची यशाची परंपरा कायम
बारावीचा निकाल ९० .४२ टके्क
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सोलापूर डदनांक ( 16 जुलै)
र्ेर्थील संगर्ेश्वर ज्युप्नअर कॉलेज
,सोलापरूचा बारावीचा प्नकाल ९० .४२
टके्क इतका लागला. िाखा प्नहार्
प्नकालाची टके्कवारी पुढीप्रर्ार्णे - ववज्ञान
िाखा - ९८.५७ , वाशर्णज्य िाखा -
९५.१३, कला िाखा - ७१.९७
टके्क इतका लागला . ववज्ञान व वाशर्णज्य
िाखेत र्ुलींनी बाजी र्ारली.
तर कला िाखेतून तुषार र्ारुती देवकते र्ाने
कॉलेजर्धून पटहला र्ेण्याचा र्ान वर्ळवला.
ववज्ञान िाखेतून एकूर्ण ४९३ ववद्यार्थी ,
वाशर्णज्य िाखेतून ५७५ ,तर कला
िाखेतून ३६७ ववद्यार्थ्ाांनी परीक्षा टदली
होती. यशस्वी मवद्यार्थी- ववज्ञान िाखेतून
सुरभी र्ोहन देिपांडे व चैत्राली संजर्
कुलकर्णी ( प्रर्थर् ९०.९२ ), ऐश्वर्ाम
दत्तात्रर् गवडंी (टद्वतीर् ९०.७६ ), साक्षी
जर्ेि हेडप्गरे ( तृतीर् ९०.४६ ), तर
वालणज्य शाखेतून - प्नवेटदता अतुल
देिपांडे व रंजन नरेंद्रकुर्ार वत्सल (प्रर्थर्
९०. ४६ ) ऋतुजा दीपक तारापुरे (टद्वतीर्
८९.५४ ), तषुार सतीि दरक ( तृतीर्
८८.४२ ), कला शाखेतून - तुषार र्ारुती
देवकाते ( प्रर्थर् ९०.६१ ) ,वर्ताली वं्यकटेि
चौबे ( टद्वतीर् ८८.४६ ) वैभवलक्ष्मी
ववजर्कुर्ार पासेकर ( तृतीर् ८७.८४ )
कॉलेजमधून भाषा मवषयातून पडहले आलेले
मवद्यार्थी - टहिं दी - सुर्न थसतारार् पंगुडवाले
(९५), र्राठी - वैष्णवी र्ल्लिनार्थ िरर्णार्थी
(९४), संसृ्कत - र्िश्री राजेंद्र जोिी (८५ )
,इंग्रजी - वत्रिला राजेंद्र नाईक (८९ ) ,कन्नड
- अंवबका रेवाप्पा बंडगर ( ९०).

र्ा ववद्यार्थ्ाांच्या र्िाबद्दल
संस्थेच्या वतीने र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचा सत्कार
करण्यात आला. र्ाप्रसंगी र्िस्वी गुर्णवंत
ववद्यार्थ्ाांनी देखील आपले र्नोगत व्यक्त
केले. ववद्यार्थ्ाांनी आपल्या र्िाचे श्रेर्
कॉलेज आशर्ण आपल्या शिक्षकांना टदले.
र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचे संगर्शे्वर एजु्यकेिन
सोसार्टीचे सशचव र्ा. धर्मराज काडादी
,सगंर्ेश्वर एजु्यकेिन सोसार्टी व्यवस्थापन
सवर्ती सदस्य पषु्पराज काडादी , प्राचार्म
डॉ. िोभा राजर्ान्य ,उपप्राचार्म आनंद हुली,
पर्मवके्षक प्रसाद कंुट,े भाषा सर्न्वर् प्रा.
शिवराज पाटील , ववज्ञान िाखा सर्न्वक
प्रा. प्रर्ोद उडगीकर, वाशर्णज्य सर्न्वर्क प्रा.
बसय्या हर्णर्गाव र्ांनी कला िाखा
सर्न्वर्क प्रा.शिविरर्ण दुलंगे र्ाचं्यासह
सवम ववभागातील प्राध्यापकवृंद , कर्मचारी
आदींनी अप्भनंदन केले.
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे सशचव

र्ा. धर्मराज काडादी ,संगर्शे्वर एज्युकेिन
सोसार्टी व्यवस्थापन सवर्ती सदस्य
पुष्पराज काडादी , प्राचार्म डॉ. िोभा
राजर्ान्य ,उपप्राचार्म आनंद हुली,
पर्मवके्षक प्रसाद कंुट,े भाषा सर्न्वर् प्रा.
शिवराज पाटील , ववज्ञान िाखा सर्न्वक
प्रा. प्रर्ोद उडगीकर, वाशर्णज्य सर्न्वर्क प्रा.
बसय्या हर्णर्गाव र्ांनी कला िाखा
सर्न्वर्क प्रा.शिविरर्ण दुलंगे र्ाचं्यासह
सवम ववभागातील प्राध्यापकवृंद , कर्मचारी
आदींनी अप्भनंदन केले.
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इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण नवद्यार्थ्यांचे मिःपूवणक अभििंनि..!!
संगमेश्वर कॉलेज , सोलापूर

शैक्षलणक वषक 2020-2021 साठी 11 वीचा Online प्रवेश अजक.
Jr College XI Admission Link  -

http://sangameshwarcollege.in/pages/fyjc_admission.aspx

मवद्यार्थी ममत्ांनो सवक माडहती काळजीपूवकक भरा.
अधधक माडहतीसाठी संपकक  -

Mob - 95117 20293 Arts
Mob - 97667  70630 Science

Mob - 94200 89535 Commerce

http://sangameshwarcollege.in/pages/fyjc_admission.aspx?fbclid=IwAR0itNtZg166dQTplDu4NV5PveKq4kBCPcVeFH1qIC1uLl7lhcca_XqD5ww
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प्रमतवषीप्रमाणे यंदाही कमकयोगी कै.अप्पासाहेब काडादी
यांच्या जयंतीडनममत्त राज्यस्तरीय आंतरशालेय ऑनलाइन कर्थाकर्थन, वकृ्तत्व
आलण इयत्ता पडहली ते चौर्थीपयंतच्या मवद्यार्थ्ांसाठी चचत्कला स्पधेचे आयोजन केले
आहे. आकाशवाणी सोलापूर आलण संगमेश्वर पब्लिक
यांच्या संयुक्त मवद्यमाने ही स्पधाक होत आहे.नक्की सहभागी ्ावे ही न्र  मवनंती.
माडहतीपत्क काळजीपूवकक वाचा.
माध्यम प्रायोजक - आकाशवाणी सोलापूर
स्पधेच्या समवस्तर माडहतीसाठी
माडहतीपत्कातील मोबाईल क्रमांकावर संपकक  साधावा.
कर्थाकर्थन - 9822 78 67 63
वकृ्तत्व - 9730 90 33 02
चचत्कला - 9624 850 678
Google Form द्वारे Online नावनोंदणीची अंमतम तारीख १० सप्टेंबर २०२० आहे.
या संपूणक स्पधाक Online च होणार आहेत. या स्पधेबद्दल माडहती तुम्हाला वेळोवेळी 
आमच्या Whats app ग्रुप द्वारे कळमवण्यात येईल.
आधी माडहतीपत्क काळजीपूवकक वाचा लवकरच गुगल ललिं क उपलब्ध करत आहोत
स्पधेच्या अधधक माडहतीसाठी वेळोवेळी पब्लिक सू्कलची वेबसाईट चेक 
करा https://sanps.in/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsanps.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BzpUeqLCmYPASML3I_g25stbJxYEAxhk_k7zALut2fWwdA0cUOAS398s&h=AT23s7e_SfYgYSqCndvyWSIAMTJRh_bMSwL9GrRDXvsVQNOEe0e7i3WkGUnaGp0iswceXPGo1DEFDNp538d0ZtcmDE2Bp-oeaYPWPcxGtPn_RK9bdlB7PZ2hzN6Lx2g3KjRy&__tn__=-UK*F


जेईई-मेि संगमेश्वर कॉलेजचे घवघवीत यश
यशस्वी गुर्वंतांचा संस्थेच्यावतीिे सत्कार
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सोलापूर ( प्रप्तप्नधी )- नॅिनल टेस्टिं ग
एजन्सी नवी टदिी, र्ांच्या र्ाफम त
जानेवारी - सप्टेंबर २०२० र्ध्ये घेण्यात
आलले्या जेईई-र्ेन र्ा परीके्षत संगर्ेश्वर
ज्युप्नअर कॉलेजच्या ववद्यार्थ्ाांनी
घवघवीत र्ि वर्ळवले. एकूर्ण दहा लाख
23 हजार ववद्यार्थ्ाांनी फॉर्म भरले
होते.त्यापैकी सात लाख 15 हजार
ववद्यार्थ्ाांनी परीक्षा टदली होती . त्यातून
ववववध संवगामतील हे ववद्यार्थी जेईई-
ऍडव्हान्स साठी पात्र झाले. त्यानंा आता
आर्टी ऍडव्हान्स परीके्षसाठी सार्ोरे जावे
लागर्णार आहे. र्ा परीके्षसाठी खुल्या
वगामचा पसेंटाइल कटऑफ
90.37,ईडब्ल्यूएस 70. 24, ओबीसी
72.88, एससी 50.17,एसटी 39.06 असा
घोप्षत झाला. र्हाववद्यालर्ातनू १८ हून
अवधक ववद्यार्थ्ाांना ९० पेक्षाजास्त
पसेंटाइल प्राप्त झाला. परीके्षत र्िस्वी
झालेले संगर्ेश्वर....

कॉलेजचे गुणवंत
व्यंकटेि प्निं बाळे 99.29
रर्ाक्ष वबराजदार 98.57
ववद्यारण्य गवळी 98.06
ऐश्वर्ाम गवंडी 97.83
ऋप्षकेि दंडगल 87.82
वेदांत र्ाढे 96.96
कृप्तका पतंगे 96.65
आर्ाम गोरटे 96.43
अपूवाम िहार्णे 96.22
अर्ेर् स्वार्ी 94.86
टदव्या केकडे 94.86
ऋतुजा खखिारे 94.63
नेहा शिरसागर 92.31
संकेत प्निं बगी 90.80
ररतेि जकापुरे 90.23
श्रीनेि कांबळे 90.22
िंतनु इंगोले 73.57
अक्षर् वर्साळ 72.92
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र्ा ववद्यार्थ्ाांच्या र्िाबद्दल संस्थेच्या
वतीने र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचा सत्कार
करण्यात आला. र्ाप्रसंगी र्िस्वी
गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांनी देखील आपले
र्नोगत व्यक्त केले. ववद्यार्थ्ाांनी
आपल्या र्िाचे श्रेर् कॉलजे आशर्ण
आपल्या शिक्षकांना टदल.े र्िस्वी
ववद्यार्थ्ाांचे संगर्ेश्वर एज्युकेिन
सोसार्टीचे सशचव र्ा. धर्मराज
काडादी , प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य
,उपप्राचार्म आनंद हुली, पर्मवेक्षक
प्रसाद कंुट,े भाषा सर्न्वर् प्रा.
शिवराज पाटील , ववज्ञान िाखा
सर्न्वक प्रा. प्रर्ोद उडगीकर,
र्ांच्यासह सवम ववभागातील
प्राध्यापकवृंद , कर्मचारी आदींनी
अप्भनंदन केले. उपप्राचार्म आनंद हुली
र्ांनी प्रास्ताववक केले. र्ादीवाचन
पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटे र्ांनी तर
सूत्रसंचालन डॉक्टर गर्णिे र्डेुगावकर
र्ांनी केले.

ऐश्वया गवंडी 97.83- IIT ( JEE AD) OBC  AIR Rank 8318



कर्मयोगी कै.अप्पासाहेब काडादी याांच्या १११ व्या जयांतीददनी आयोजजत
ऑनलाइन राज्यस्तरीय वकृ्तत्व स्पर्धेचे प्रसाद लोखांडे,अक्षय इळके ववजेते
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सोलापूर (टदनांक १५)
दैप्नक संचार प्रबोधन र्ंच
आशर्ण कर्मर्ोगी अप्पासाहेब नागरी
सहकारी पतसंस्था र्ांच्या संर्ुक्त ववद्यर्ाने
आर्ोशजत
कर्मर्ोगी अप्पासाहेब काडादी जर्ंती
प्रीत्यर्थम ऑनलाइन र्हाववद्यालर्ीन
उत्स्फूतम वक्तृत्व स्पधाम आज संपन्न झाली.
राज्यभरातील ववववध र्हाववद्यालर्ातील
ववद्यार्थी स्पधमक र्ा स्पधेत सहभागी झाले
होते. उफुतम वक्तृत्व स्पधेतील र्हत्त्वाची
गोष्ट म्हर्णजे ऐनवळेेस वर्ळालेला ववषर्.
र्हाववद्यालर्ीन गटात 11वी ते पदव्युत्तर
पदवी पर्ांत शिकर्णारे ववद्यार्थी ऑनलाइन
शिक्षर्ण, नेपोटटझर् , कोरोना,अध्यात्म ,
धर्म , अर्थमव्यवस्था, आत्मप्नभमर कोववड
र्ोद्धा, र्ासह सर्ाजातील सवमच
स्तरावरील आपले ववषर् टहरीरीने र्ांडले.

डनकाल
प्रर्थर् - प्रसाद लोखंडे (सांगोला
र्हाववद्यालर्, सांगोला ), व्ददतीर् -
अक्षर् इळके (नाईट कॉलेज,
इचलकरंजी), ततृीर् क्रर्ांक ववभागून -
र्ीनल कस्तुरे ( संगर्ेश्वर कॉलेज) र्ि
पाटील (बी. के. वबलाम कॉलेज, कल्यार्ण)
, चौर्था क्रर्ांक - प्रसाद जगताप (
ववद्याववधि नी सभेचे कला, वाशर्णज्य व
ववज्ञान र्हाववद्यालर् , धुळे), पाचवा
क्रर्ांक- सुशिलकुर्ार दोडके- एसपीएन
शिरसाळा , परळी वैजनार्थ सहावा क्रर्ांक
( ववभागून ) - स्मिता चव्हार्ण, (
कस्तुरबाई वालचंद कॉलेज, सांगली )
सुशजत काळंगे (संस्कार र्ंटदर
र्हाववद्यालर्र्, वारज-े पुर्णे ) उते्तजनार्थम
- स्नेहल वदे ( संगर्ेश्वर कॉलजे) अशश्वनी
तावरे (आबासाहेब गरवारे कॉलेज, पुर्णे )
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पाररतोमषके
प्रर्थर् क्रर्ांक - १५०० रुपरे्
टद्वतीर् क्रर्ांक – १००१ रुपरे्
तृतीर् क्रर्ांक – ७०१ रुपरे्
चौर्था क्रर्ांक – ५०१ रुपरे्
पाचवा क्रर्ांक – ४०१ रुपरे्
सहावा क्रर्ांक – ३०१ रुपरे्
उत्तेजनार्थम दोन प्रिस्मस्तपत्रके
प्रारंभी संगर्ेश्वर कॉलेजच्या आवारात
झालेल्या उदघाटन सत्रात सकाळी 11
वाजता कर्मर्ोगी अप्पासाहबे काडादी
र्ांना अप्भवादन करून र्ांच्या प्रप्तर्ेस
पुष्प अपमर्ण केले. र्राठी ववभाग प्रर्ुख
डॉ.सुहास पुजारी र्ांनी र्ा सत्राचे
प्रास्ताववक केले. उपस्थस्थत परीक्षक
डॉ. देवीदास गुरव आशर्ण प्रा.
नानासाहबे गव्हार्णे र्ांचा कॉलेजच्या
वतीने सत्कार करण्यात आला.
र्ाप्रसंगी प्राचार्म डॉ.िोभा राजर्ान्य,
उपप्राचार्म आनंद हुली, कर्मर्ोगी

अप्पासाहबे नागरी सहकारी पतसंस्थेचे
प्रा. बी. एन. पटर्णे आदी र्ान्यवर
उपस्थस्थत होते. र्ा उद्घाटन सत्रात
सूत्रसंचालन करून सूचना आशर्ण
तांवत्रक बाबी प्रा. संतोष पवार र्ांनी
स्पष्ट केल्या.
त्यानंतर स्पधेस सुरुवात झाली.
स्पधाम र्िस्मस्वतेसाठी प्रा. राजकुर्ार
खखलारे, प्रा. िीला रार्पुरे डॉ. र्ंजू
संगेपाग,आदींनी सहकार्म केलं तर तंत्र
सहाय्यक म्हर्णून संतोष फुलारी आशर्ण
प्रिांत जोकारे र्ांनी सहाय्य
केले.डॉ.सुहास पुजारी र्ांनी िेवटी
प्नकाल घोप्षत केला तत्पूवी
परीक्षकांनी आपले र्नोगत व्यक्त
केले.र्ा संपूर्णम पाच तास ऑनलाईन
चाललेल्या वकृ्तत्व स्पधेचे
सूत्रसंचालन शिवराज पाटील र्ांनी
केले तर प्रा. सुहास दटहटर्णेकर र्ांनी
र्ानले.



आयआयटीसाठी संगमेश्वरचे ३ नवद्यार्थी पात्र 
तर िाटामध्ये ४ नवद्यार्थी चमकले
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( सोलापूर- डदनाकं 7 प्रमतडनधी )
अखखल भारतीर् स्तरावरील
अप्भर्ांवत्रकीच्या र्हत्वपूर्णम र्ानल्या
जार्णाऱ्या (सप्टेंबर 2020 )
जेईई-र्ने र्ा परीके्षसाठी 10 लाख ववद्यार्थी
बसले होते. त्यातून 1लाख 51हजार 311
ववद्यार्थी जेईई - ऍडव्हान्स साठी पात्र झाले.
आर्आर्टी पात्रता परीक्षा 27 सप्टेंबरला
झाली. काल र्ा परीके्षचा प्नकाल लागला.
र्ातून भारतातून फक्त 43 हजार 204 चार
ववद्यार्थी भारताच्या सवोच्च अप्भर्ांवत्रकी
संस्था (आर्आर्टी )साठीच्या
जेईई -ऍडव्हान्स परीक्षा देऊन पात्र झाले.
र्ा परीके्षत संगर्ेश्वरचे तीन ववद्यार्थी चर्कले
वेदांत र्ाढे हा ववद्यार्थी 78 टक्के गुर्ण घेऊन
ओबीसी र्धून ऑल इंप्डर्ा रँक 6000 वर
राटहला. व्यकंटेि प्निं बाळे 73 टक्के गुर्ण
घेऊन खुल्या प्रवगामतून ऑल इंप्डर्ा रँक
27893 क्रर्ांकावर राटहला. ऐश्वर्ाम गवंडी 65
टक्के गुर्ण घेऊन ओबीसी र्धून ऑल
इंप्डर्ा रँक 8318 व्या क्रर्ांकावर राटहली.

र्ाबरोबरच आप्कि टेकसाठीच्या नाटा
परीके्षचा प्नकाल काल लागला.र्ात चार
ववद्यार्थीनी पात्र ठरले. शजर्ा आहुजा टहला
157.5 गुर्ण वर्ळाले.तर प्तच्या भप्गनीला
प्प्रर्ांका आहुजा टहला 155 गुर्ण वर्ळाले. र्ा
गुर्णांसह आप्कि टेक साठी असलले्या
नाटाच्या र्ा र्हत्वपूर्णम परीके्षत र्ा
ववद्यार्थ्ाांनी घवघवीत र्ि वर्ळवले.
र्ा घवघवीत र्िाबद्दल संगर्ेश्वर
कॉलेजच्या वतीने गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांचा
सत्कार करण्यात आला.र्ाप्रसंगी र्िस्वी
गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांनी देखील आपले र्नोगत
व्यक्त केले. ववद्यार्थ्ाांनी आपल्या र्िाचे
श्रेर् कॉलेज आशर्ण आपल्या शिक्षकांना
टदल.े र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचे संगर्ेश्वर

एज्यकेुिन सोसार्टीचे सशचव र्ा. धर्मराज
काडादी , उपप्राचार्म आनंद हुली, पर्मवेक्षक
प्रसाद कंुटे, भाषा सर्न्वर् प्रा. शिवराज
पाटील , ववज्ञान िाखा सर्न्वक प्रा. प्रर्ोद
उडगीकर, र्ांच्यासह सवम ववभागातील
प्राध्यापकवृंद , कर्मचारी आदींनी अप्भनंदन
केले. उपप्राचार्म आनंद हुली र्ांनी
प्रास्ताववक केले. र्ादीवाचन आशर्ण
सूत्रसंचालन डॉक्टर गर्णेि र्ुडेगावकर र्ांनी
केल.े
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शजनवारी ददनाांक – १७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता
झालेला हा कायमक्रर्
ववद्यार्थ्ाांना आपल्या कॉलेजच्या
SES.sangameshwarcolllege
या यूट्यूब चॅनलवर थेट पाहता येईल
https://www.youtube.com/channel/UCrXAcpbSeg8zLBk_
47r3S4A... 

https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege/videos

https://www.youtube.com/channel/UCrXAcpbSeg8zLBk_47r3S4A
https://www.youtube.com/c/SESSangameshwarCollege/videos


िीट परीक्षेत संगमेश्वर कॉलेजमधूि
साक्षी हडेनगरे,चैत्राली कुलकर्ी प्रर्थम
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सोलापूर (प्रप्तप्नधी)
नॅिनल टेस्टिं ग एजन्सी र्ांच्यार्ाफम त सप्टेंबर
2020 र्ध्ये घेण्यात आलले्या नीट राष्ट्रीर्
पातळीवरील वैद्यकीर् पात्रता पूवमपरीके्षत
भारतातून 14 लाख 37 हजार ववद्यार्थी बसले
होते.र्ार्ध्ये संगर्ेश् वर र्हाववद्यालर्ातील
ववद्यार्थ्ाांनी घवघवीत र्ि वर्ळवले .साक्षी
हेडगीरे 565, चैत्राली कुलकर्णी 565,
शिवकुर्ार उपासे 549 , ऋप्षकेि होनर्ाने
534 र्ा ववद्यार्थ्ाांनी पाचिेहून अवधक गुर्ण
घेऊन र्हाववद्यालर्ात अव्वल र्ेण्याचा र्ान
वर्ळवला. पात्रताधारक ववद्यार्थी
रोटहत काकडे 405, छार्ा शििं दे 396, ओर्
पाटील 391, प्राजक्ता कांबळे 384 ,प्रतीक्षा
पाटील 376, श्वेता पवार 355,आटदत्य प्नकर्
347, अंजली प्निं बगी 343 ,आटदत्य प्निं बाळकर
339 ,सशचन थसशलिं ग 316
र्ा ववद्यार्थ्ाांच्या र्िाबद्दल संस्थेच्या वतीने
र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचा सत्कार करण्यात आला.
र्ाप्रसंगी पालक प्रप्तप्नधी म्हर्णून बोलताना
जर्राज हेडप्गरे र्ांनी संगर्ेश्वर
र्हाववद्यालर्ाच्या कार्मपद्धतीचे कौतुक करत
ववद्यार्थ्ाांच्या अर्थक पररश्रर्ाचे आशर्ण
शिक्षकांच्या र्ागमदिमनाचे ऋर्ण व्यक्त केले .
र्ाप्रसंगी र्िस्वी गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांनी देखील
आपले र्नोगत व्यक्त केले. ववद्यार्थ्ाांनी

आपल्या र्िाचे शे्रर् कॉलेज आशर्ण आपल्या
शिक्षकांना टदल.े र्िस्वी ववद्यार्थ्ाांचे संगर्ेश्वर
एज्यकेुिन सोसार्टीचे सशचव धर्मराज
काडादी , प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य
,उपप्राचार्म आनंद हुली, लॉशजक इन्स्टिट्यूटचे
प्रा. डॉ. अप्नल देवकर , पर्मवेक्षक प्रसाद कंुटे,
र्ांनी अप्भनंदन केले.
र्ा प्रसंगी ववज्ञान ववभाग प्रर्ुख प्रा. प्रर्ोद
उडप्गकर,प्रा. रार्राव राठोड, प्रा. रवी
कट्टी,भाषा सर्न्वर्क प्रा. शिवराज पाटील प्रा.
सुषर्ा पाटील, प्रा. लीना खवर्तकर ,प्रा.प्रिातं
शििं पी ,प्रा.नागेि कोल्हे ,प्रा.वविाल जत्ती,
सर्न्वर् डॉ. गर्णेि र्ुडेगावकर, प्रा. रोहन
डोंगरे प्रा. संतोष पवार आदी उपस्थस्थत होते.
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संगमेश्वर कॉलेज सोलापूर
कला मवभाग आलण भाषा संकुल यांच्या संयुक्त मवद्यमाने

राष्ट्रीय युवा डदन
स्वामी मववेकानंद यांच्या जयंती डनममत्त ऑनलाईन व्याख्यान

मवषय - स्वामी मववेकानंद आलण युवक
मंगळवारी १२ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी ९.३० वाजता

कॉलेजच्या या युट्युब चॅनेलवर संपन्न झाल.े     
वक्त्या - मा.  डॉ. शोभना शहा

मवषय - स्वामी मववेकानंद आलण युवक

हा कायमक्रर् ववद्यार्थ्ाांना आपल्या कॉलेजच्या SES.sangameshwarcolllege
या यूट्यूब चॅनलवर थेट पाहता येईल कायमक्रर्ाची थेट ललिंक 

https://youtu.be/rdXb0QzhrZA

https://youtu.be/rdXb0QzhrZA
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सोलापूर - (टदनांक ३० ) र्ेर्थील
एर्एचटी-सीईटी 2020 परीके्षत
संगर्ेश्वरचे नव्वदपेक्षा जास्त पसेन्टाइल
वर्ळवर्णारे ५० हुन अवधक ववद्यार्थी
चर्कल.ेपरीके्षचा प्नकाल रात्री 11 वाजता
जाहीर झाला. अप्भर्ांवत्रकी,
औषधप्नर्ामर्णिास्त्र आशर्ण कृषी
अभ्यासक्रार्ांच्या प्रवेिासंाठी एर्एचटी-
सीईटी ही सार्ावर्क प्रविे परीक्षा र्ावषी
ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती.
प्नकाल ववद्यार्थ्ाांसाठी सीईटीच्या
अवधकृत संकेतस्थळवर उपलब्ध आहे.
ववद्यार्थ्ाांना आपले प्नकाल
mhtcet2020.mahaonline.gov.in र्ा
संकेतस्थळावर पाहता र्ेर्णार आहेत.
एर्एचटी-सीईटी परीके्षत संगर्ेश्वरर्धून
ऐश्वर्ाम गवंडी 99.91 प्रर्थर् तर वेदांत र्ाढे
99.66 टद्वतीर् आला. त्यापुढील प्नकाल -
व्यंकटेि प्निं बाळे 99.41
टदव्या केकडे 99.15 ,
सुरभी देिपांडे 99.14,
ववद्यारण्य गवई 98.97
आर्ाम कापसे 98.68
ऋतुजा खखलारे 99.91
अक्षता शचिं चोळी 98.55
शिवानंद हत्तळी 98.49

गार्त्री बटप्गरी 98.36
रश्मी नानजकर 98.23
हषम कदर् 97 .78
अर्थवम जाधव 97.67
अन्नपूर्णाम हेळकर 97.5
प्रर्थर् पाटील 96.85
अर्ेर् स्वार्ी 96.70
र्हेि संजीव 96.65
नेहा क्षीरसागर 96.23
श्रीनेि कांबळे 96.22
अक्षर् वर्साळ 96.22
संकेत दुधार्ाडे 95.71
पुतळाबाई कुसगले 95.34
र्ृर्णाली खटके 94.93
अनुज प्नर्मल 94.8
गीतांजली र्ाळी 94.34
िंतनू इंगोले 93.95
शचन्मर् परांजपे 93.79
प्रर्थर्ेि जाधव 93.53
ररतेि जकापुरे 93.18
स्वप्नील वबराजदार 93.00
प्रर्थर्ेि जाधव 93.00
र्नीषा धुळे 92.03
र्ृर्णाल खशजनदार 91.14
शिवानी खांडेकर 90.13

एमएचटी-सीईटी परीक्षेत िव्वनपेक्षा जास्त
पसेन्टाइल भमळवर्ारे ५० हुि अधधक नवद्यार्थी संगमेश्वरचे
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र्ंदा सीईटी सेलकडून पीसीएर् व पीसीबी
गटाच्या 100 पसेंटाइलच्या ववद्यार्थ्ाांची
र्ादी जाहीर करण्यात आली असनू र्ात
र्ुंबई व पुण्याच्या ववद्यार्थ्ाांचा वरचष्मा
टदसून आला. एर्एचटी सीईटी परीके्षसाठी
राज्यातनू 5 लाख 42 हजार 431
उर्ेदवारांनी नोंदर्णी केली होती. त्यातील 3
लाख 86 हजार 604 ववद्यार्थ्ाांनी परीक्षा
टदली.
र्ाप्रसंगी र्िस्वी गुर्णवंत ववद्यार्थ्ाांनी
देखील आपले र्नोगत व्यक्त केले.
ववद्यार्थ्ाांनी आपल्या र्िाचे श्रेर् कॉलेज
आशर्ण आपल्या शिक्षकानंा टदले. र्िस्वी
ववद्यार्थ्ाांचे संगर्ेश्वर एज्युकेिन
सोसार्टीचे सशचव धर्मराज काडादी
,व्यर्स्थापन सवर्ती सदस्य िरर्णराज

काडादी , प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य
,उपप्राचार्म आनंद हुली, लॉशजक
इन्स्टिट्यूटचे सुिातं र्ाळवे,अववनाि
घोडके, शिवराज बगले , प्रा. डॉ. अप्नल
देवकर र्ांनी अप्भनंदन केले.
र्ा प्रसंगी ववज्ञान ववभाग प्रर्ुख प्रा. प्रर्ोद
उडप्गकर,प्रा. अप्भशजत प्नवगीकर ,प्रा.
ववश्वशजत आहेरकर, प्रा. तुकारार्
साळंुके,भाषा सर्न्वर्क प्रा. शिवराज
पाटील,प्रा.वविाल जत्ती, सर्न्वर् डॉ.
गर्णेि र्ुडेगावकर, प्रा. रोहन डोंगरे प्रा.
संतोष पवार आदी उपस्थस्थत होते.
फोटो ओळी - संगर्ेश्वरचे एर्एचटी-
सीईटी परीके्षत नव्वदपेक्षा जास्त
पसेन्टाइल गुर्ण वर्ळवर्णारे ववद्यार्थी.
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सोलापूर (प्रप्तप्नधी )
"साटहत्यातील र्थोर व्यक्तक्तर्त्त्वांच्या चररत्रग्ररं्थ
वाचनातूनच ववद्यार्थ्ाांच्या र्हाववद्यालर्ीन
जीवनात त्यांच्या व्यक्तक्तर्त्त्वाला आकार प्राप्त
होतो. प्रेरर्णादार्ी चररत्रग्ररं्थ
वाचनातून,अभ्यासपूर्णम उत्तर् भाषर्णाच्या
श्रवर्णातून आपोआप व्यक्तक्तर्त्व आर्ण
सृजनाच्या प्रेरर्णा ववकथसत व्हार्ला र्दत होते.
त्यासाठी ववद्यार्थ्ाांनी सातत्याने वाचन, लेखन,
श्रवर्ण, शचिं तन करीत राहाव.े" असे प्रप्तपादन
गोवा ववद्यापीठाचे प्नवतृ्त र्राठी ववभागप्रर्ुख
प्रा.डॉ. सोर्नार्थ कोर्रपंत र्ांनी केले. ते
संगर्ेश्वर कॉलेज (स्वार्त्त) , र्राठी ववभाग
आर्ोशजत वषामरंभ सर्ारंभ कार्मक्रर्ात प्रर्ुख
पाहुर्णे म्हर्णून बोलत होते. दूरदृश्यप्रर्णालीच्या
साह्याने झालेल्या र्ा कार्मक्रर्ात प्राचार्म
डॉ.िोभा राजर्ान्य, उपप्राचार्म डी.एर्.र्ेत्री,
र्राठी ववभागप्रर्ुख प्रा. डॉ. सुहास पुजारी
प्रा.डॉ. र्हादेव देिर्ुख र्ांसह भाषाप्रेर्ी
ववद्यार्थी प्राध्यापक उपस्थस्थत होते.
प्रारंभी प्रा. डॉ. सुहास पुजारी र्ांनी आपल्या
प्रास्ताववकात कार्मक्रर्ाचा हतेू स्पष्ट केला
आशर्ण डॉ. कोर्रपंत र्ाचंा र्र्थोशचत पररचर्

करून टदला. त्यानंतर डॉक्टर कोर्रपंत र्ांनी
ववद्यार्थ्ाांिी टदलखुलास संवाद साधला. ते पुढे
म्हर्णाल,े"आधुप्नक वाङ्मर्ाच्या कालखंडात
वविेषतः ववसाव्या ितकात लोकर्ान्य
टटळकांच्या लेखनापासून ते र्ारुती शचतर्पिी
र्ांच्यापर्ांतच्या लेखकानंी प्नसगम, ग्रार्ीर्ण,
दशलत, स्त्रीवादी साटहत्याच्या ववववध प्रवाहांचे
जे लेखन केले ते वाचले तर असे लक्षात र्ईेल
की, हे लेखन त्या प्रप्तभावंत लखेकांनी केवळ
स्वांन्त सुखासाठी केले नसून राष्ट्रीर्, सार्ाशजक,
प्नसगम आशर्ण व्यक्तक्तस्वातंत्र्यववषर्क जाशर्णवा
सर्ाजजीवनात वाढीस लागावे म्हर्णून केले
आह.े हे आपर्णास एकदा सर्जले की
सृजनात्मक साटहत्याचे र्लू्य आपल्या जीवनात
प्कती र्ोठे आहे, हे कळून र्ईेल आशर्ण ते
ववद्यार्थ्ाांनी जार्णून घ्यावे अिी र्ी अपेक्षा
करतो."
र्ा व्याख्यानानतंर प्राचार्म डॉ. िोभा राजर्ान्य
र्ांनी अध्यक्षीर् सर्ारोप केला. र्ा
दूरदृश्यप्रर्णाली च्या साह्याने झालेल्या
कार्मक्रर्ाचे सतू्रसंचालन प्रा.संतोष पवार र्ांनी
केले. डॉ. सारीपुत्र तुपेरे र्ांनी उपस्थस्थतांचे
आभार र्ानल.े

चररत्रगं्रर्थांच्या वाचिातूि व्यभिमत्त्वाला आकार येतो
प्रा.डॉ. सोमिार्थ कोमरपंत

नरूदृश्य प्रर्ालीद्वारे संगमेश्वरमध्ये मराठी नविागाचा वर्षारंि कायणक्रम 

https://youtu.be/K
m7xGrqEzy8

दूरदृश्यप्रणाली च्या 
साह्याने झालेल्या 
कायमक्रर्ाचा सांपूणम 

व्हिडीओ पहा खालील 
ललिंक वरून आलण 
चॅनेल सबस्क्राईब

करा..

https://youtu.be/Km7xGrqEzy8
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वालणज्य शाखा - ९५.१३

कला शाखा - ७१.९७
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सध्या कोरोना ववषार्णूचा
प्रादुभामव, कधी नव्हे तो
अनुभवललेा लाॉकडाऊन,
घराबाहेर पडताच ववषार्णू
घरात र्ेईल कार्? अिी
र्नार्ध्ये असर्णारी अनावर्क
भीती अिा वातावरर्णात जर्णू
भर् इर्थले संपत नाही असे
वाटते. परंतु संकटानंा
घाबरून न जाता संघषम करत
र्िस्वीपर्णे र्ात करर्णारी
अनेक र्ंडळी आपर्ण पाहतो.
हे कसं िक्य होतं ? र्लाही
उद्या कोरोना झाला तर र्ी
पर्ण र्िस्वीपर्णे र्ात करू
िकेल का? नुसता ताप
आला म्हर्णजे कोरोना झाला
का सदी झाली म्हर्णजे
कोरोना झाला का? अिा
अनेकववध प्रश्ांची र्ाशलका
आपल्या र्नार्ध्ये रुंजी
घालत असते. र्ा िंकानंा
तज्ञ डॉक्टरांकडूनच उत्तरे
वर्ळाली तर अवधक चांगल.े
केवळ ह्यासाठीच

कोरोना महामारी :
भय आलण वास्तव

र्ा ववषर्ावर र्ागमदिमन
करर्णार आहेत तसेच
आपल्या र्नातील र्ा
आजाराववषर्ी असर्णाऱ्या
िंकाचंं प्नरसन करर्णार
आहेत. हा वेवबनार संगर्ेश्वर
पररवारातील सवम शिक्षक ,
शिक्षकेतर कर्मचारी,
पालक, ववद्यार्थी व संगर्शे्वर
पररवारावर र्नापासून प्रेर्
करर्णाऱ्या सवाांसाठी खुला
आहे
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अन्य भार्ेतील अनुवादाने मराठी भार्ेयतील साप्रित्य दालन समृद्ध िोत जाते. म्िणून भार्ा समृद्धी 
साठी प्रजतका साप्रित्याप्रवर्यीर्ा आदर मित्त्वार्ा प्रततकार् साप्रित्त्यकांप्रवर्यीर्ा आदर देखील 
मित्त्वार्ा आिे व तरर् भार्ा समृद्धीकडे आपण खऱ्या अथाषने वाटर्ाल करू शकू. त्यार् पद्धतीने 
मराठी भार्ेमध्ये मराठी वार्कांकडून व्यासंगी वार्न तसेर् अन्य भार्ेतील शबदांर्ा  प्रततकार् 
सहृदयतेने स्वीकार िोत राप्रिला तर भार्ा समृद्ध िोण्यार्ा मागष अजून सुकर िोईल. असा प्रवर्ार 
मिाजन यांनी मांडला.
संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संर्प्रलत श्री संगमेश्वर कॉलेज (स्वायत्त) मराठी प्रवभागातर्फे, मराठी 

भार्ा गौरव प्रदन आप्रण कमषयोगी आप्पासािेब काडादी यांच्या स्मृतीप्रदनाप्रनप्रमत्ताने मिाप्रवद्यालयाच्या 
वतीने  दूरदृश्य िणालीच्या माध्यमातून व्याख्यानार्े आयोजन करण्यात आले िोते. या िसंगी 
डॉ.इंप्रदराबाई भास्करराव पाठक मप्रिला मिाप्रवद्यालय औरंगाबाद येथील  प्रनवृत्त िार्ायष , ज्येष्ठ
अनुवादक व लेत्खका डॉ. छाया मिाजन बोलत िोत्या. या िसंगी  अध्यक्षस्थानी मिाप्रवद्यालयार्े
िार्ायष डॉ. शोभा राजमान्य िोत्या.

या कायमक्रर्ाचा सांपूणम व्हिदडओ पाहण्यासाठी ललिंक
https://youtu.be/GdTzTXP0y5g

https://youtu.be/GdTzTXP0y5g


अन्य िार्षेतील अिुवानािे साहहत्य नालि समृद्ध होत जात.े  
- डॉ. छाया महाजि
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सोलापूर ( प्रप्तप्नधी )" अन्य भाषेतील
अनुवादाने र्राठी भाषेर्तील साटहत्य दालन
सर्ृद्ध होत जाते. म्हर्णून भाषा सर्ृद्धी साठी
शजतका साटहत्याववषर्ीचा आदर र्हत्त्वाचा
प्ततकाच साटहस्त्यकांववषर्ीचा आदर देखील
र्हत्त्वाचा आहे व तरच भाषा सर्ृद्धीकडे
आपर्ण खऱ्या अर्थामने वाटचाल करू िकू.
त्याच पद्धतीने र्राठी भाषेर्ध्ये र्राठी
वाचकांकडून व्यासंगी वाचन तसचे अन्य
भाषेतील िब्ाचंा प्ततकाच सहृदर्तेने
स्वीकार होत राटहला तर भाषा सर्ृद्ध होण्याचा
र्ागम अजून सुकर होईल. असा ववचार र्हाजन
र्ांनी र्ांडला.
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टी संचशलत श्री
संगर्ेश्वर कॉलेज (स्वार्त्त) र्राठी
ववभागातफे, र्राठी भाषा गौरव टदन आशर्ण
कर्मर्ोगी आप्पासाहेब काडादी र्ांच्या
िृतीटदनाप्नवर्त्ताने र्हाववद्यालर्ाच्या वतीने
दूरदृश्य प्रर्णालीच्या र्ाध्यर्ातून व्याख्यानाचे
आर्ोजन करण्यात आले होते. र्ा प्रसंगी
डॉ.इंटदराबाई भास्करराव पाठक र्टहला
र्हाववद्यालर् औरंगाबाद र्ेर्थील प्नवृत्त
प्राचार्म , ज्येष्ठ अनवुादक व लेखखका डॉ.
छार्ा र्हाजन बोलत होत्या. र्ा प्रसंगी
अध्यक्षस्थानी र्हाववद्यालर्ाचे प्राचार्म डॉ.
िोभा राजर्ान्य होत्या.
दूरदृश्य प्रर्णालीचे सारर्थ् करत संतोष पवार
र्ांनी उपस्थस्थतांचे स्वागत केले.कार्मक्रर्ाचे
प्रास्ताववक आशर्ण स्वागत र्राठी ववभागप्रर्ुख
प्रा.डॉ.सुहास पुजारी र्ांनी केले. र्ाप्रसंगी
त्यांनी प्रर्ुख वक्त्ांची ओळख करून देत
सवम उपस्थस्थताचंे स्वागत केले तसचे

स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या पुण्यटदनाप्नवर्त्त
त्यांच्या एकूर्णच साटहत्याची कतुमत्वाची व राष्ट्र
सेवेची आठवर्ण करून टदली आशर्ण र्राठी
भाषा गौरव टदनाच्या िुभेच्छा टदल्या.
उत्तर् अनुवाद ही जरी क्लिष्ट गुतंागंुतीची
प्रप्क्रर्ा असली तरीदेखील ती होर्णे आवश्यक
आहे. अिी नोंद त्यांनी घेतली. र्राठी भाषेत
अनुवाटदत साटहत्याचे दालन सर्ृद्ध आहेच
परंतु जेवढे अवधकावधक र्राठी साटहत्यात
अनुवाद होतील. प्ततकेच र्राठी साटहत्याचे
अन्य भाषांर्धील अदान प्रदान होत राहील व
भाषासर्ृद्धी होण्याचे ते ते एक आदिम कार्म
असेल असे प्रप्तपादन र्ावेळी त्यानंी केले.
भाषा ही नीप्तर्लू्याचंी संरक्षक आहे. तर
साटहत्य तुम्हाला आरसा दाखवते. लेखक
शलटहतो पर्ण वाचकच त्याचा खऱ्या अर्थामने
सर्ीक्षक असतो. अिी नोंद त्यानंी घेत त्यांनी
वेगवेगळ्या साटहत्यकृतींच्या संदभामतील र्हती
त्यांनी र्ावेळी स्पष्ट केली. नव्या संसृ्कतीची,
नव्या सर्ाजकारर्णाची तसेच जागप्तक
संसृ्कतीची तसचे र्ार्णसाचं्या र्ूलभूत प्रवृत्तींचा
िोध घ्यार्चा झाला तर अनुवाटदत
साटहत्याची आपर्णास र्दत घ्यावीच लागेल.
संसृ्कत, पाली, इंस्थिि, टहिं दी भाषांर्धील
अनुवादाचे दाखले देत त्यांनी ववषर्ाची
र्ांडर्णी केली.
र्ा प्रसंगी र्राठी ववभागातील प्रा.डॉ. र्हादेव
देिर्ुख प्रा. डॉ. सारीपुत्र तुपरेे तसेच
र्हाराष्ट्रभरातून अन्य र्ान्यवर प्राध्यापक
र्ंडळी र्ांची उपस्थस्थती होती. िेवटी आभार
हृप्तक कुले र्ा ववद्यार्थ्ामने र्ानल.े

मराठी िार्षा गौरव हनि आणर् कमणयोगी अप्पासाहबे काडानी
स्मृभतहनिानिभमत्त नरूदृश्यप्रर्ालीतुि व्याख्याि 



मायबोली नवद्यार्थी जीविाला आकार नेते
-नीपक कलढोरे्
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सोलापूर (प्रप्तप्नधी )" ववद्यार्थ्ाांच्या
जडर्णघडर्णीत त्यांच्या शिक्षर्णात भाषेला
अनन्यसाधारर्ण र्हत्त्व आहे. र्ातृभाषा
ववद्यार्थी जीवनाला आकार देते.
वैववध्यपूर्णम उपक्रर्ातून ववद्यार्थ्ाांना
जीवन शिक्षर्ण वर्ळते. र्राठी भाषा गौरव
टदनाच्या प्नवर्त्ताने िालेर् स्तरावरील
उपक्रर् कौतकुास्पद आहेत. कला
,साटहत्य , संगीताची गोडी ववद्यार्थ्ामला
पररपूर्णम घडवण्यासाठी कारर्णीभूत
ठरतात. भाषा संवधमनासाठी

आकािवार्णी सारख्या श्राव्य र्ाध्यर्ाचे
िाळा स्तरावरील भाप्षक उपक्रर्
नक्कीच कौतकुास्पद आहेत .'' असे
प्रप्तपादन संगीत शिक्षक, कवी, लेखक,
पं.दीपक कलढोर्णे र्ानंी केले. ते
संगर्ेश्वर पब्लिक सू्कल आर्ोशजत
र्राठी भाषा गौरव टदनाच्या कार्मक्रर्ात
प्रर्ुख पाहुर्णे म्हर्णनू बोलत होत.े
र्ाप्रसंगी र्ंचावर प्राचार्म गार्त्री
कुलकर्णी अध्यक्षस्थानी उपस्थस्थत होते.

संगमेश्वर पब्लिक सू्कलमध्ये ' मराठी िार्षा गौरव हनि '

संगमेश्वर पब्लिक सू्कलमधे्य ' मराठी भाषा गौरव डदन ' साजरा झाला त्याप्रसंगी बोलताना
संगीत लशक्षक, कवी, लेखक, प.ंदीपक कलढोणे
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प्रारंभी उपस्थस्थत र्ान्यवरांच्या हस्ते कववश्रेष्ठ
कुसुर्ाग्रज र्ांच्या जन्मटदनाप्नवर्त्त आशर्ण
संगर्ेश्वर एज्युकेिन सोसार्टीचे संस्थापक
कर्मर्ोगी कै. अप्पासाहेब काडादी र्ांच्या
प्रप्तर्ेस त्यांच्या िृप्तटदनाप्नवर्त्त अप्भवादन
करून पुष्पहार अपमर्ण करण्यात आल.े त्यानंतर
गार्त्री कुलकर्णी र्ांनी आपल्या प्रास्ताववकातनू
आकािवार्णी आशर्ण संगर्ेश्वर पब्लिक सू्कल
र्ांच्या संर्ुक्त उपक्रर्ाचा हतेू स्पष्ट केला.
त्यानंतर प्रर्खु पाहुण्यांचा सत्कार िाळेच्या
वतीने झाला. सत्कारानतंर बक्षीस बक्षीसपात्र
ववजेत्या ववद्यार्थी स्पधमकाचंा सत्कार करण्यात
आला.
पं. दीपक कलढोर्णे पुढे म्हर्णाले की, "
आकािवार्णीच्या र्ाध्यर्ातून वार्णीचे संस्कार

होतात. पठर्ण, वाचन, शचिं तन, र्नन र्ातनू
ववद्यार्थ्ाांचे र्ानथसक भरर्ण पोषर्ण होते. वक्तृत्व ,
कर्थाकर्थन ,शचत्रकला र्ा कष्टसाध्य कला
आहेत. र्ा कलाचंी गोडी िालरे् जीवनात
लागलीच पाटहजे असे उपक्रर् व्हावते ."
कुसुर्ाग्रजांच्या कववताचं्या वाचनाने कार्मक्रर्ात
आर्णखी रंगत आली. र्ाप्रसंगी संगर्ेश्वर पब्लिक
सू्कल आशर्ण आकािवार्णी र्ांच्या संर्कु्त
ववद्यर्ाने आर्ोशजत केलले्या स्पधामतील ववजेत्या
स्पधमकांची आशर्ण त्यांच्या पालकांची उपस्थस्थती
होती. प्रा.डॉ. सुहास पुजारी, संतोष पवार,िोभा
गोट,े वैष्णवी देिपांडे ,पब्लिक सू्कल र्धील
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आदींची उपस्थस्थती
होती.सूत्रसंचालन लक्ष्मी र्िाडे र्ांनी केले तर
आभार प्रीती दुलंगे र्ांनी र्ानले.
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कोरोना काळात प्रवद्यार्थयाांच्या कॅमेरातून प्रटपलेली िी कािी क्षणप्रर्त्रे...
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कोरोना १९ काळात कॉलेजच्या युट्युब वरून प्रसादरत झालेल्या कायमक्रर्ाांची ओळख


