
दिन ांक ११ ऑगस्ट २०२२ हेरीटेज वौक - ठ णे शहर  अहव ल  

 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ाानिम्मित ‘आजादी का अमृत महोत्सव आनि हर घर नतरंगा’ अंतगात 

अिेक सु्तत्य उपक्रम नवद्या प्रसारक मंडळाच्या के.ग.जोशी कला आनि िा. गो . बेडेकर वानिज्य स्वायत 

महानवद्यालय, ठािे तरे्फ आयोनजत करण्यात आले असूि याच अंतगात गुरुवार नदिांक ११ ऑगस्ट २०२२ 

रोजी सकाळी ८.३० ते दुपारी १२.३० पयंत ‘हेरीटेज वौक - ठािे शहर’ याचे आयोजि करण्यात आले 

होते. या संदर्ाात महानवद्यालयातील इनतहास नवर्ागास ठािे शहरातील नठकािे व त्यांिा रे्ट  

देण्यासाठीचा  मागा ठरनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. महानवद्यालयीि नवद्यार्थ्ांिां ठािे 

शहराचे ऐनतहानसक महत्व  पटवूि देण्यासाठी , तसेच इनतहासातील ठािे शहराचे योगद्दाि व ठािे 

शहरातील नवनवध नठकािाची इनतहासात असलेली िोदं व त्यांिा प्रत्यक्ष रे्ट देण्यासाठी हया कायाक्रमाचे 

आयोजि करण्यात आले होते.  

हया कायाक्रमात एकूि ४३ नवद्यार्थी हे प्रा. डॉ. इंद्रायिी रॉय व प्रा. प्ररु्फल र्ोसले यांच्या समवेत सहर्ागी 

झाले होते. या उपक्रमात ठािे शहरातील एकूि सात ऐनतहानसक नठकािांची निवड करण्यात आलेली 

होती. ती  नठकािे खालील प्रमािे  

 

१. दत्त मंनदर - चेंदिी कोळीवाडा  २. माझे गं्रर्थ संग्रहालय  - से्टशि रोड  ३. मामलेदार ऑनर्फस - से्टशि 

रोड    ४. कोनपिेश्वर मंनदर - से्टशि रोड   ५. तलावपाली - नशवाजी पर्थ     

६. सायिेगॉग - सरकारी दवाखान्या जवळ   ७. पारसी अग्यार - टेंर्ी िाक्याजवळ  

 

हया उपक्रमामधे्य वरील िमूद केलेल्या सात नठकािांिा प्रत्यक्षात रे्ट देण्यात आली व त्यांचे महत्व 

समजूि घेण्यात आले. महानवद्यालयीि नवद्यार्थांिा हया नठकािांबद्दल ऐनतहानसक मानहती देण्यासाठी व 

त्यांचे महत्व सांगण्यासाठी श्री. अंकुर कािे ह्ांिा आमंनित करण्यात आले होते. श्री. अंकुर कािे हे 

आमच्याच महानवद्यालयाचे माझी नवद्यार्थी आहेत.  श्री. अंकुर कािे यांिी महानवद्यालयातील नशल्ांची व 

तसेच वर िमूद केलेल्या केलेल्या नठकािांची व तेरे्थ असिाऱ्या नशल्ांची व ऐनतहानसक गोष्ीचंी पुरेपूर 

मानहती नवद्यार्थ्ांिा नदली. हया उपक्रमातूि ठािे शहराचे असिारे ऐनतहानसक महत्वाचे जािीव 

महानवद्यालयीि नवद्यार्थ्ांमधे्य करण्यात आली. नवद्यार्थ्ां नह हया उपक्रमात पूिा उत्साहािे सहर्ागी 

झाले. नवद्यार्थ्ांिा असलेल्या शंकांचे निरासारि नह हया उपक्रमात करण्यात आले.  

हया उपक्रमासाठी महानवद्यालयाच्या प्राचायाा डॉ. सुनचिा िाईक यांचे नवशेर् मागादशाि लार्ले. तसेच 

महानवद्यालयाचे उप प्राचायाा प्रा. सुर्ार् नशंदे व डॉ. नप्रयंवदा टोकेकर यांचेही मागादशाि नमळाले. श्री. 

िारायि बरसे, गं्रर्थपाल व प्रा. डॉ. दीपक साबळे हे नह हया उपक्रमासाठी नवद्यर्थ्ाािा शुरे्च्च्छा 

देण्यासाठी उपम्मथर्थत होते.  

 

 

सह्हायक प्राध्यापक सुर्ार् नशंदे - कायाक्रम प्रर्ारी 



प्राध्यापक डॉ.दीपक साबळे - समन्वयक, हर घर नतरंगा मोहीम   

गं्रर्थपाल श्री.िारायि बारसे - सल्लागार, हर घर नतरंगा मोहीम  

सहयोगी प्राध्यापक डॉ. इंद्रािी रॉय - आयोजक  

सह्हायक प्राध्यापक प्ररु्फल र्ोसले – आयोजक 

 

 





 

 

 


