
�व�या �सारक मडंळाचे जोशी बेडकेर �वाय� महा�व�यालय

टॅल�ट अ�ड क�चरल क�मट�

�वरांजल�-�वात�ंयाचा सां�कृ�तक जागर (अहवाल)

�द.16/08/2022  मगंळवार,  रोजी �ठक सकाळी 11.00 वाजता "हर घर �तरंगा "�या सरकार� अमतृमहो�सवी
सोह�या अतंग�त राब�व�यात आले�या सां�कृ�तक काय��माचे प�ुप महा�व�यालया�या 'का�यायन' सभागहृात
150 र�सकां�या उपि�थतीत गुफंले गेले. स�ंथेचे अ�य� मा. डाॅ. �वजय बेडकेर व �ा. डाॅ.स�ुच�ा नाईक �यां�या
उ�कृ�ट माग�दश�नाखाल� हा सोहळा सपं�न झाला. �या �सगंी �यासपीठावर �ा. डाॅ.स�ुच�ा नाईक मॅडम ,�व�या
�सारक मडंळाचे स�चव मा. उ�म जोशी सर,उप�ाचाय� डाॅ. महेश पाट�ल सर,हर घर �तरंगा स�लागार �ंथपाल
नारायण बारसे सर, हर घर �तरंगा चे सम�वयक डाॅ.�दपक साबळे सर , टॅल�ट व क�चरल क�मट��या अ�य�ा डाॅ.
म�ुधा बापट मॅडम उपि�थत होत.े सव� मा�यवरांचे प�ुप देऊन �वागत कर�यात आले.

काय��मात आरंभी �ा. स�ुच�ा नाईक मॅडमनी �व�या�या�ना व �े�कवगा�ला उ�बो�धत केले.'भारतीय�व
कायम�व�पी मनात �जायला हव,ं �याकरता कत��यद�ता अ�ंगका�न जबाबदार नाग�रक �हणनू ��येकाने
देशसेवा करावी, अशा आशयपर माग�दश�न क�न काय��मासाठ� आशीवा�दपर शभेु�छा �द�या. �याचबरोबर स�ंथेचे
स�चव उ�म जोशी सरांनी अतीशय उ�म माग�दश�न केले. �श�णाबरोबरच �यि�तम�व �वकास आ�ण कलागणुांचा
परु�कार करत आयोजले�या �या काय��माचे कौतकु क�न अनेक शभेु�छा �द�या.

सां�कृ�तक काय��माची स�ुवात छ�पती �शवरायांवर�ल पोवाडा सादर�करणाने झाल�.�याचबरोबर 55 �या यवुा
महो�सवात समूहू गायन �पध�त �थम फेर�त �थम �मांक पटकावले�या महा�व�यालया�या �व�या�या�कडून
'�हदंो�ता' समहू गायन सादर कर�यात आले.

�वात�ंयस�ंामा�या अि�नकंुडात भगत�सगं, राणी ल�मीबाई, मगंल पांड ेइ. अनेक �ां�तकारकांनी आप�या
�ाणांची आहूती �दल�, �याच कथानकावर आधा�रत 'आझाद� ' हे �हदं� नाटुकले  जे 55 �या यवुा महो�सवात �थम
�मांकाने �वजयी झाले �याचे सादर�करण कर�यात आले. प�ंयाह�र वषा�नतंर �लोभनांना भलुनू �वात�ंयाचे मोल
�वसरले�या उ�म� झाले�या त�णाई �या डो�यात अजंन घाल�याच साम�य� �या ना�य�काराने यश�वी�र�या
पेलल.ं

भगवती भारतमातलेाच शा�वत सौ�य मानणारे वीर सावरकर �यां�या 'जयो�ततु'े �या प�य रचनेवर अ��तम
क�थक न�ृय �व�याथ�नींनी सादर केले.

55 �या यवुा महो�सवात �थम फेर�त �थम �मांक पटकावलेला 'द�ुहन' हा एकपा�ी ना�य�योग �े�कांना
अतंमु�ख क�न गेला.

�टार �टुडटं �यांचे �वशषे' सारे जहां से अ�छा 'समूहू गायन सादर�करण झाले.

�या�माणे �ा�यापकवृदंाने �व�वध देशभ�तीपर गा�यांचा सुदंर �मलाप क�न बहारदार समूहू गायन सादर केले.

अशा�कारे एकूण 07 सादर�करणे  100 त े125 �व�या�या��या व 25 �श�कांं�या उपि�थतीत सपं�न
झाल�.साधारण 32 �व�या�या�नी सादर�करणात सहभाग घेतला. एकूण 25 �व�याथ� �वयसेंवक उपि�थतीत होत.े

काय��माचे स�ूसचंालन �ा�या�पका मानसी जगंम व अ�भषके नेमाणे, द�ता पाट�ल �या �व�या�या�नी केले.



डाॅ. म�ुधा बापट व �वि�नल मयेकर �यांनी आयोजन स�मती, सी.एस ्रो�हत बापट �यांनी रंगमचं �यव�था,
��स�धी व अहवाल लेखनाची जबाबदार� कोमल बापट �यांनी, �डसी�ल�न स�मतीची जबाबदार� सदुाम अ�हरराव,
लेखा �वभागाची जबाबदार� सी.एस ्मधरुा जोशी �यांनी तर �वागत स�मती �यव�था मनीष गोसावी इ.सव�
�ा�यापक वगा�ने स�मपणे सांभाळल�.

आभार �दश�न �श�क सम�वयक �वि�नल मयेकर सर �यांनी केले.काय��मांती सवा�ना अमतृमहो�सवा�न�म�
�म�टा�न �हणनू महा�व�यालयातफ�  पे�यांचे वाटप कर�यात आले. पसायदानाने काय��माची सांगता झाल�.

डाॅ. म�ुधा बापट
टॅल�ट व क�चरल क�मट�






