
रयत शिक्षण संस्थेचे, 

रा.ब.नारायणराव बोरावके कॉलेज,श्रीरामपूर. 

मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडा-  अहवाल  

(१४ ते २८ जानेवारी २०२२ ) 

            आमच्या रा.ब.नारायणराव बोरावके कॉलेजमध्ये मराठी शवभाग आयोशजत‘मराठी भाषा संवर्धन 

पंर्रवडा’ शि. १४ ते २८ जानेवारी २०२२ या कालावर्ीत  संपन्न झाला.यात ‘शवशवर्  माध्यमातनू 

मराठीचा  प्रचार व प्रसार’या सतू्रानसुार घेण्यात आलेल्या शवशवर् उपक्रमांचा अहवाल थोडक्यात 

पढुीलप्रमाण-े 

१)उद्घाटनपर  व्याख्यान : - शि.१७ /१ /२०२२ 

  मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडयाचा प्रारंभ प्रा.मनोज बोरगावकर,प्रशसद्ध साशहशययक –नांिडे यांच्या 

व्याख्यानाने झाला.महाराष्ट्र राज्य साशहयय व संस्कृती मंडळ,मुंबई आशण रा.ब.नारायणराव बोरावके 

कॉलेज,श्रीरामपरू यांच्या संयकु्त शवद्यमाने आयोशजत या व्याख्यानप्रसंगी ‘अशभजात मराठी आशण 

वाचनसंस्कृती’या शवषयावर बोलतांना प्रा.मनोज बोरगावकर यांनी आपले जगणेच आपल्या भाषेला 

समदृ्ध करते असे मत मांडले.या शवचारप्रशत पािनाथध शवशवर् उिाहरणे िऊेन,माणसू,शनसगध आशण पसु्तके 

वाचण्याची गरजही ययांनी पटवनू शिली. 

या कायधक्रमाचे अध्यक्षस्थान मा.प्राचायध डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी भषूशवले. ययांनी आपल्या भाषणात 

भाषेच्या समदृ्धीसाठी माणसाचे मन ह ेसंवेिनिील असले पाशहजे.पसु्तका बरोबरच मानस वाचता आली 

पाशहजे.आपले जगणे अशभजात असले पाशहजे असे महयवाचे शवचार  ययांनी सांशगतले.   

    



 

 

ऑनलाईन व्याख्यान  प्रा.मनोज बोरगावकर       अध्यक्षीय मनोगत मा.प्राचायध डॉ एन.एस.गायकवाड 

२ .पथनाटय सादरीकरण –ममस युज  मद. ३ /२ /२०२२ 

     शवषय ;मोबाईलचे िषु्ट्पररणाम या शवषयावर महाशवद्यालयातील १२ शवद्यार्थयाांनी पथनाट्य सािरीकरण 

केले.या प्रसंगी महाशवद्यालयाचे प्राचायध यांची प्रमखु उपशस्थती लाभली होती .सिर स्पर्ेचे आयोजन 

मराठी शवभागाने केले होते .महाशवद्यालयाचे प्राचायध डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी पथनाट्याचे कौतकु 

करून समाज पररवतधनासाठी शवद्यार्थयाांनी अिा उपक्रमात सहभाग नोंिशवला पाशहजे.असे शवचार व्यक्त 

केले. 

                   पथनाट्य सािरीकरण –प्रमखु उपशस्थती – मा. प्राचायध, डॉ.एन.एस.गायकवाड 

   

 



 

                  

               सािरीकरण                                     आभार व्यक्त करताना शवभाग प्रमखु –डॉ.य.ुएल.भोर  

 

३ . मजल्हास्तरीय काव्यलेखन स्पर्ाध - मद.१९ /१/२०२२ 

    सिर स्पर्ेचे आयोजन इगं्रजी व शहिंी शवभागाने केले होते. या स्पर्ेत एकूण १८ शवद्यार्थयाांनी सहभाग 

घेतला. ययातील यिस्वी तीन क्रमांकांना पाररतोशषके िणे्यात आली.ययामध्ये १.कु.शनकम जान्हवी 

शिलीप २.राऊत  शविाल अिोक ३.कु.जगताप गौरी प्रकाि ३.कु.बंिरे पजूा नानासाहबे सवध यिस्वी 

स्पर्धकांचे महाशवद्यालयाचे प्राचायध डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी आशभनंिन केले.  

४. मजल्हास्तरीय मनबंर्लेखन स्पर्ाध२०/१/२०२२ 

    सिर स्पर्ेचे आयोजन भगूोल  व शवज्ञान  शवभागाने केले होते. या स्पर्ेत एकूण ११२  शवद्यार्थयाांनी 

सहभाग घेतला. ययातील यिस्वी तीन क्रमांकांना पाररतोशषके िणे्यात आली.ययामध्ये १.भमूकर भक्ती 

ज्ञानेश्वर २.पवार श्रद्धा अिोक ३ चंिनशिव स्वाती बबन ,उत्तेजनाथध आढाव श्रावणी भाऊसाहबे. सवध 

यिस्वी स्पर्धकांचे महाशवद्यालयाचे प्राचायध डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी आशभनंिन केले.  

५. मजल्हास्तरीय पोस्टर स्पर्ाध २१/१/२०२२ 

सिर स्पर्ेचे आयोजन ग्रंथालय शवभागाने केले होते. या स्पर्ेत एकूण १८ शवद्यार्थयाांनी सहभाग घेतला. 

ययातील यिस्वी तीन क्रमांकांना पाररतोशषके िणे्यात आली.ययामध्ये १.कु.चव्हाण श्रद्धा भाऊसाहेब 

२.शिंि े शवक्रांत कचरू ३.कु.शचंर्े प्राजेक्ता केिव सवध यिस्वी स्पर्धकांचे महाशवद्यालयाचे प्राचायध 

डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी आशभनंिन केले. व पढुील वाटचालीस ययांना िभेुच्छा शिल्या. 



 

  

 ६. लघुपट व मामहतीपट दर्धन व चचाध २४/१/२०२२ 

सिर उपक्रमाचे आयोजन मानसिास्त्र व अथधिास्त्र  शवभागाने केले होते. या  उपक्रमात एकूण ६०  

शवद्यार्थयाांनी लघपुट व माशहतीपट आस्वाि घेऊन चचेत सहभाग घेतला. यामध्ये ‘तार’ हा लघपुट िाख 

वनू ययावर सहभागी शवद्यार्थयाधनी चांगलाच चचाध संवाि घडवनू आणला.हा उपक्रम शवद्यार्थयाधना 

महयवाची प्रेरणा िणेारा आह े.असे  

७. घोषवाक्य स्पर्ाध २५/१/२०२२ 

इशतहास शवभागाच्या वतीने आयोशजत मराठी भाषा संवर्धन व शवकास यावर आर्ाररत घोषवाक्य स्पर्ाध 

घेण्यात आली ययात एकूण ६५ शवद्याथी सहभागी झाले. ययातील उयकृष्ट ३ क्रमांक बक्षीसपात्र 

ठरले.ययामध्ये १.लेंडे काशिनाथ मर्कुर २ .कु.शत्रभुवन शप्रयांका मर्कुर सिर स्पर्ेला शवद्यार्थयाधनी उत्तम 

पशतसाि शिला होता. 

 ८. एकांमकका सादरीकरण –पेंडल मद.१८/१/२०२२ 

     ग्रामीण िाररद््रय व ययातील यिस्वी होणारे शवद्याथी या शवषयावर महाशवद्यालयातील ३५  

शवद्यार्थयाांनी एकांशकका सािरीकरण केले. या उपक्रमास अनेक पे्रक्षक उपशस्थत होते. या प्रसंगी 

महाशवद्यालयाचे प्राचायध यांची प्रमखु उपशस्थती लाभली होती .सिर स्पर्ेचे आयोजन मराठी शवभागाने 

केले होते . सिर एकांशककेची प्राचायध साहेबांनी प्रिंसा केली.समाज प्रबोर्नासाठी या एकांशककेचे स्थान 

उल्लेखनीय आह.े 

९.पररसवंाद मद.२८/१/२०२२ 

     मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवडया शनशमत राज्यिास्त्र शवभागाने पररसंवािाचे आयोजन केले होते.या 

पररसंवािात प्रा .डॉ.उज्ज्वला भोर व प्रा.डॉ.भागवत शिंि ेयांनी मागधििधन केले.२० शवद्यार्थयाांनी यामध्ये 

सहभाग नोंिशवला होता.पररसंवािाचे अध्यक्षस्थान महाशवद्यालयाचे प्राचायध,डॉ.एन.एस.गायकवाड यांनी 

स्वीकारले होते. अध्यक्षीय समारोपात ययांनी मराठी भाषेचे मोठेपण सांगनू शतच्या समदृ्धीसाठी व 

संवर्धनासाठी सवाांनी प्रययन केले पाशहजे असे सांशगतले. 



           सिर उपक्रम यिस्वी होण्यासाठी महाशवद्यालयाचे प्राचायध,डॉ.एन.एस.गायकवाड व सवध 

शवभागांनी उत्तम सहकायध केले. 

 

 

           

   सहभागी शवद्याथी                                                 मनोगत शवभाग प्रमखु –डॉ य.ुएल.भोर  



            

   सहभागी शवद्याथी                                          अध्यक्षीय मनोगत मा.प्राचायध डॉ एन.एस.गायकवाड 

 

       मराठी भाषा संवर्धन पंर्रवाड्याशनशमत्त वेगवेगळे उपक्रम घेण्यात आले होते, ययांची प्रशसद्धी 

वेगवेगळ्या वतधमानपत्रातनू झालेली आह.े ययासंिभाधत सोबत बातमीची कात्रणे जोडलेली आह.े                

 

 

 

 

शवभाग प्रमखु                                                                                  प्राचायध, 

                                                                            रा.ब.नारायाराव बोरावके कॉलेज,श्रीरामपरू . 

 

 

 


