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मराठी भाषा पंधरवडा 

                                                                                                           शद.११िानेवारी २०२० 

के.के.वाघ शिक्षणसंस्थेच्या सुवणणमहोत्सवी वर्ाणशिशमत्तािे के.के.वाघ शिक्षणसंस्था संचशित, के.के.वाघ 

किा,वाशणज्य,शवज्ञाि व संगणक शवज्ञाि महाशवद्यािय,चांदोरी येथे मराठी शवभागाच्या वतीिे ‘ मराठी भार्ा संवर्णि पंर्रवडा’ चे 

औशचत्य सारू्ि व्याख्याि कायणक्रमाचे आयोजि करण्यात आिे होते. ‘मराठी भारे्ची समृद्ध परंपरा’ या शवर्यावर ज्ञािेश्वरीचे 

अभ्यासक व माजी प्राचायण शिवाजी कचरू िाठे यांिी शवद्यार्थ्ाांिा मागणदिणि केिे. भारे्ची आवड असणे हे सुसंसृ्कतपणाचे 

िक्षण आहे. वाचायचं असेि तर वाचिंच पाशहजे. मोबाईि, इंटरिेट, या सवोत्तम सार्िातूि ज्ञािाची दरवाजे खुिी झािी 

आहेत,पण त्याचा योग्य रीतीिे वापर करणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रशतपादि त्यांिी केिे. यावेळी िीळाचररत्र, ज्ञािेश्वरी 

यांसारख्या प्राचीि गं्रथातीि ओव्यांतीि अथण त्यांिी उिगडूि दाखशविा. उत्तम संवाद सार्ण्यासाठी संवादाची भार्ा शिकणे 

गरजेचे असि्याचे त्यांिी सांशगतिे.  

‘मराठी भारे्ची समृद्ध परंपरा’ या शवर्यावर शवद्यार्थ्ाांिा मागणदिणि करतांिा ते म्हणािे, मराठी भारे्ची सुरुवात 

श्रवणबेळ्गोळच्या शििािेखापासूि झािी असूि महािुभाव वाङ्मयातूि गं्रथसाशहत्य शिमाणण झािे. मराठी भारे्िा मोठा इशतहास 

आहे हे सांगतांिा त्यांिी मराठी भारे्ची उत्पत्ती किी झािी हे उदाहरणातूि पटवूि शदिे.  

         मराठी भार्ा,मराठी भारे्तीि साशहत्य,मराठी कशवता,मराठीतीि साशहत्यत्यकांचे साशहत्यिेखि इ. शवर्यावर शवद्यार्थ्ाांिी 

शभत्तीपशत्रका तयार केि्या. तसेच ‘मी शहरकणी बोितेय’ या शवर्यावर िेख शिहूि शवद्या पगारे शहिे आजच्या स्त्रीचे जीवि 

शचशत्रत केिे,यावेळी शिफाड कारखान्यातीि कामगार िेते मा.श्री.के. डी.मोरे यांच्या िुभहसे्त शवद्यार्थ्ाांिी तयार केिेि्या 

शभशत्तपत्रकांचे अिावरण करण्यात आिे होते..महाशवद्याियाचे उपप्राचायण डॉ. अरुण ठोके यांिी कायणक्रमाच्या प्रास्ताशवकात 

मराठी भारे्च्या सद्यत्यस्थतीवर भाष्य करूि भार्ा शवर्यक अशभरुची शवकशसत करण्यासाठी शे्रष्ठ साशहत्यकृतीचें वाचि केिे 

पाशहजे असे म्हटिे. यावेळी प्रमुख पाहुण्यांचा पररचय प्रा. मिीर्ा गंुडगळ यांिी करूि शदिा. प्रा. शितीि जार्व यांिी आभार 

माििे. शवद्याथी शवकास मंडळ अशर्कारी प्रा. देशवदास दुगेष्ट यांिी कायणक्रमाचे संयोजि केिे. कु. राजश्री गायकवाड व कु. 

शवद्या पगारे यांिी सूत्रसंचािि केिे. या कायणक्रमासाठी संगणक शवभाग प्रमुख प्रा. बाळू चौर्री, डॉ. सशवता सावंत प्रा. भगवाि 

बैरागी, प्रा. तुर्ार बागुि, प्रा. शसमा आदी उपत्यस्थत होते.यावेळी शवद्यार्थ्ाांचा उत्स्फुतण  प्रशतसाद िाभिा. 

 

 

                                                                  डॉ.आर.के.दातीर  

                                                                       प्राचायण  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शभशिपत्रकांचे अनावरण करतांना मा.श्री.के.डी.मोरे व मािी प्राचायय शि.क. नाठे समवेत महाशवद्याियातीि 

शवद्याशथयनी  

 

 

मराठी भाषा पंधरवडा शनशमिाने आयोशित व्याख्यान काययक्रमात मागयदियन करतांना मािी प्राचायय शि. क. नाठे 



 

 

 

 


