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वाङ्मय मंडळ उद्घाटन व कशवसंमेिन 
                                                                                                                

शद.२५ सप्टेंबर,२०१९ 
 

      मराठी शवभागाच्या वाड्मय मंडळांतगगत महाशवद्याियाचे प्राचायग डॉ.आर.के.दातीर यांचे मागगदिगनाखािी 

शद.२५ सपे्टबर रोजी वाड्मय मंडळ उद्घाटन कायगक्रमाच्या शनशमत्ताने कशवसंमेिनाचे आयोजन करण्यात आिे 

होते.प्रमख अशतथी म्हणून िासिगाव येथीि वररष्ठ महाशवद्याियाचे प्राध्यापक व कवी शकिोर गोसावी यांना 

आमंशित केिे होते.प्रमुख अशतथीचं्या िुभहसे्त ‘िब्दरत्न' या शभशत्तपिकाचे अनावरण करून कायगक्रमास सुरुवात 

झािी.कायगक्रमांचे प्रास्ताशवक करतांना महाशवद्याियाचे प्राचायग डॉ. आर.के.दातीर यांनी शवद्यार्थ्ाांच्या 

िेखनिैिीिा वाव शमळावा व कि्पनािक्ती शवकशसत व्हावी यासाठी वाङ्मय मंडळाची महत्त्वाची भूशमका 

असि्याचे सांशगतिे. यातून भाषेचे संगोपन व संवर्गन होणे अपेशक्षत आहे. यादृष्टीने शवद्यार्थ्ाांनी शवशवर् उपक्रमात 

सहभागी व्हावे,असे आवाहन त्ांनी केिे.  

      जीवन जगतांना सुख-दु:ख वाटयािा येते,त्ातून माणूस अस्वस्थ होतो तेव्हा त्ाचा स्वतःिी झािेि्या वाद-

संवादातून साशहत्शनशमगती होते,असे उद्गार कवी शकिोर गोसावी यांनी काढिे.पुढे ते म्हणािे की,‘वाङ्मयाची 

जोपासना करण्यासाठी वाङ्मय मंडळ असते.ज्ञानेश्वरांच्या साशहत्शनशमगतीने खऱ्याअथागने शवज्ञानाच्या संकि्पना 

उजळून टाकि्या आहे.वाङ्मय मंडळातून शवद्याथाांना मुक्त व्यासपीठ शमळते,त्ातूनच िेखक,कवी,समीक्षक तयार 

होतात’ असेही ते म्हणािे.कशवसंमेिनप्रसंगी मान्यवर शनवोशदत कवीनंी आपि्या कशवता सादर केि्या.कवी 

आकाि कंकाळ यांनी कशवसंमेिनाची सूिे सांभाळिी. कवी शवनायक मोरे यांच्या ‘कुणा म्हणू आई' या कशवतेने 

कशवसंमेिनाचे पशहिे पुष्प गंुफिे. ‘वेदना अंतरी मोहरू िागिी....’या प्रवीण सोमसे यांच्या गझिातून मानवतेचे 

दिगन घडशविे. कवी संतोष येिमामे यांनी शवनोदी कशवता सादर करून शवनोदाचा वारसा शटकवून ठेविा. कवी 

योगेि वाघ यांनी ‘बघताच मी शतिा शन:िब्द जाहिो.......’ यासारख्या कशवतेतून पे्रमाची भावना प्रकट केिी. 

‘माणसावानी तू वाग माणसा.....’शप्रये.......मी आशण माझा मोबाईि गं......,येरेबा नेटवकाग......,पे्रमाची ही 

रीतन्यारी......यांसारख्या कशवतांतूनओवी,पाळणा,पे्रमकशवता,वृत्तछंद हे काव्यप्रकार हाताळिे.शवद्यार्थ्ाांच्या प्रचंड 

टाळ्ांनी कायगक्रमास दाद शमळािी.या प्रसंगी महाशवद्याियातीि हेमंत पवार, शनरंजन कुटे, ऋशषकेि खािकर, 

राहुि फडोळ, गणेि आहेर शवद्याथीकशवंनी आपि्या स्वरशचत कशवतांचे सादरीकरण केिे.  

     कायगक्रमाचे संयोजन इंग्रजी शवभागप्रमुख प्रा.डी.एन. दुगेष्ट व मराठी शवभागाच्या प्रा.मशनषा गंुडगळ यांनी केिे. 

प्रमुख पाहुण्यांचा पररचय महाशवद्याियाचे उपप्राचायग ए.एस. ठोके यांनी करून शदिा, तर सूिसंचािन शवद्याथी 

ऋशषकेि खािकर याने केिे. कायगक्रम यिस्वीतेसाठी प्रा.ए.बी.जंजाळे, प्रा.रोशहणी गडाख यांनी पररश्रम घेतिे. 

किा शवभाग प्रमुख एच. टी. वाघमारे, वाशणज्य शवभाग प्रमुख प्रा. पी. पी. आहेर यांनी शवज्ञान शवभाग प्रमुख प्रा. एस. 

एस. शिंदे, संगणक शवज्ञान शवभाग प्रमुख प्रा. बी.बी.चौर्री तसेच इतर प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कमगचारी 

उपस्स्थत होते. शवद्यार्थ्ाांचा उत्स्फूतग प्रशतसाद िाभिा.  

 

                                                              

         

                                                               डॉ.आर.के.दातीर  



                                                                   प्राचायग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वाङ्मय मंडळ उद्घाटन कायगक्रम फोटो 

 

 



          काव्यसंमेिन कायगक्रमाप्रसंगी दीपप्रज्ज्विन करताना प्रमुख अशतथी प्रा.शकिोर गोसावी  

 

दीपप्रज्विन करतांना नवोशदत कवी शवनायक मोरे  

 

 सत्कार स्वीकारताना व्यासपीठावरीि मान्यवर प्रा. शकिोर गोसावी व प्राचायग डॉ.आर.के.दातीर  

 



 

काव्यसंमेिन प्रसंगी मागगदिगन करताना प्रमुख अशतथी प्रा.शकिोर गोसावी 

 

 

पाहुण्याचा पररचय करून देतांना प्रा.अरुण ठोके 



 

              वाङ्मयमंडळ उद्घाटन शनशमत्ताने प्रमुख अशतथीचं्या उपस्स्थतीत  

                  महाशवद्याियातीि शवद्याशथगनी वृक्षारोपण करताना 

 

   

 वाङ्मयमंडळ उद्घाटन शनशमत्ताने उपस्स्थत प्रमुख अशतथीचं्या हसे्त वृक्षारोपण 


