राजेंद्र माने अभियाांत्रिकी महाविद्याऱयात भििजयांती उत्साहात साजरी

फोटो:- “िारतीय सांस्कृती आणि श्री-भििचररि” या विषयािर वििेचन करताना प्रमुख व्याख्याते ि इततहास
अभ्यासक श्री.अिय िांडारी (पि
ु े)

फोटो:- ककल्ऱा स्पर्धेचे परीऺि करताना इततहास अभ्यासक श्री.अिय िांडारी,पुिे

आंफल मेथीर याजेंद्र भाने अभबमांत्रिकी
कयण्मात आरा.ऩशाटे ४ लाजता

भशावलद्मारमात नुकताच भळलजमंती वोशऱा वाजया

भशावलद्मारमातीर वलद्माथी कवफा,वंगभेश्लय मेथे भळलज्मोत

आणण्मावाठी यलाना झारे आणण वकाऱी ९.३० लाजता भशावलद्मारमात ऩोशोचरे.त्मानंतय प्राचामय
डॉ .भशे ळ बागलत मांच्माशस्ते छ.भळलाजी भशायाजांच्मा अधायकृती ऩुतळ्माव ऩुष्ऩशाय अऩयण करून
भशायाजांना लंदन कयण्मात आरे.
माप्रवंगी ‘इततशाव भंच’चे वल्रागाय प्रा.वलळार ऩायकय,वलय वलबागप्रभुख,वशामक भळषक ल
भळषकेतय कभयचायी, वलद्माथी तवेच ‘इततशाव भंच’चे वलय वदस्म उऩस्स्थत शोते.मालेऱी प्राचामाांनी
भळलाजी भशायाजांच्मा इततशावाफद्दर फशुभोर भागयदळयन केरे. प्रा.वलळार ऩायकय वयांनी भशायाजांचे
वलचाय आजशी ककती प्रेयणादामक आणण क्ांततकायक आशे त शे ऩटलून ददरे.तवेच ‘इततशाव भंच’चे
अध्मष कु.स्लप्नीर तांफे माने भशायाजांची प्रेयणा घेऊन आजच्मा तरूण वऩढीने स्लत:भध्मे फदर
घडलून वभाजाची आणण ऩरयणाभी दे ळाची प्रगती घडलून आणण्मावाठी तरुणांना आलाशन केरे.
भळलजमंतीतनभभत्त भशावलद्मारमात ककल्रा स्ऩधाय आणण लक्तत्ृ त्ल स्ऩधेचे आमोजन ‘इततशाव
भंच’तपे कयण्मात आरे.मा स्ऩधेवाठी ऩंचक्ोळीतीर ळाऱा आणण

भशावलद्मारमातीर स्ऩधयकांना

आभंत्रित केरे शोते. ककल्रा स्ऩधेभध्मे रशान गटात न्मू इंस्लरळ स्कुर दे लरुखच्मा स्ऩधयकांनी
प्रथभ तय तनले आश्रभ ळाऱे तीर स्ऩधयकांनी द्वलतीम क्भांक ऩटकालरा.तवेच भोठ्मा गटात
ए.एव.ऩी. भशावलद्मारमाच्मा स्ऩधयकांनी प्रथभ तय आयएभवीइटी आंफलच्मा स्ऩधयकांनी द्वलतीम ल
तत
ृ ीम क्भांक ऩटकालरा.त्माचप्रभाणे लक्तत्ृ त्ल स्ऩधेभध्मे रशान गटात वीभा जाधल(ए.एव.ऩी.
वलद्मारम,दे लरुख)दशने प्रथभ,चचन्भम तयऱ(न्मू इंस्लरळ स्कुर दे लरुख)माने द्वलतीम ल लैष्णली
चाऱके(न्मू इंस्लरळ स्कुर दे लरुख) दशने तत
ृ ीम क्भांक ऩटकालरा.तवेच भोठ्मा गटात लैबल
ओगऱे (आयएभवीइटी) माने प्रथभ,जारीन्धय कोकये (पाभयवी कॉरेज,वाडलरी) माने द्वलतीम आणण
भळलभ भरंगामत माने तत
ृ ीम क्भांक ऩटकालरा.ककल्रा स्ऩधेचे ऩयीषण श्री.अबम बंडायी(प्रभुख
व्माख्माते,ऩण
ु े) मांनी तय लक्तत्ृ त्ल स्ऩधेचे ऩयीषण

भशावलद्मारमातीर प्रा.याशुर

याजोऩाध्मे,श्री.वलळार ऩायकय आणण श्री. दे ठे मांनी केरे.
त्मानंतय दव
ु ऱ्मा विात प्रभुख व्माख्माते इततशाव अभ्मावक श्री.अबम बंडायी(ऩुणे) मांचा
वत्काय प्राचामाांच्मा शस्ते कयण्मात आरा. श्री.अबम बंडायी मांनी आऩल्मा व्माख्मानात “बायतीम
वंस्कृती आणण श्री-भळलचरयि” मा वलऴमालय वललेचन केरे.त्माप्रवंगी फोरताना त्मांनी गड ककल्रे
वंयषण,प्रावंचगक मद्ध
ु नीती मा भळलयामांच्मा गण
ु वलळेऴांची प्रचचती व्मक्त केरी तवेच भळलकारीन
बायतीम वंस्कृती आणण वध्माची बायतीम वंस्कृती मांच्मातीर वलयोधाबाव वलळद केरा.
व्माख्मानानंतय वलजेत्मा स्ऩधयकांना श्री.अबम बंडायी मांच्मा शस्ते फषीव वलतयण कयण्मात
आरे.कामयक्भाचे वूिवंचारन ‘इततशाव भंच’चे अध्मष कु.स्लप्नीर तांफे माने केरे. ‘इततशाव
भंच’चे कामयक्भ व्मलस्थाऩक कु.ओंकाय कुरकणी माने आबायप्रदळयन करून कामयक्भाची वांगता
केरी.वदय कामयक्भ मळस्ली कयण्मावाठी ‘इततशाव भंच’च्मा वलय वबावदांनी ऩरयश्रभ घेतरे.

