राजेंद्र माने अभियाांत्रिकी महाविद्यालयात मांबई विद्याविठाचा ५१ िा यिा महोत्सि
उत्साहात सांिन्न
-

अभियाांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रथमच

-

महाराष्ट्राच्या कला ि साांस्कततक क्षेिातील नामिांत
अभिनेत,े गायक ि

कलाकाराांची िरीक्षक म्हणून

उिस्स्थती
-

१५ महाविद्यालयातील जिळिास ४५० विद्यार्थयाांचा
सहिाग

प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्थच्या आंबव यथील राजेंद्र मान अशियांत्रिकी महाववद्यालयामध्य मंबई ववद्यापीठाचा
५१ वा यवा मह त्सव अतििय उत्साही वािावरणाि संपन्न झाला. प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्थच पदाधधकारी, मंबई
ववद्यापीठाच अधधकारी, महाराष्ट्राच्या कला व सांस्कतिक क्षिािील नामवंि अशिनि व कलाकार, ववववध
महाववद्यालयािील प्राध्यापक व ववद्याथी ववद्याधथिनींच्या उपस्स्थिीि पर पडलल्या या मह त्सवान महाववद्यालयाच
संपूणि वािावरण चिन्यमय बनून गल ह ि.
मह त्सवाच उद्घाटन संस्थाध्यक्ष माजी राज्यमंिी मा. रवींद्र मान यांच्या हस्ि दीपप्रज्वलन क न करण्याि आल.
याप्रसंगी व्यासपीठावर कायािध्यक्षा स . नहा मान, जान्हवी मान, प्राचायि डॉ. महि िागवि, मंबई ववद्यापीठाच
सांस्कृतिक समन्वयक प्रा. तनलि साव, शिवाजी ववद्यापीठाच ववद्याथी ववकास वविाग संचालक डॉ. आर व्ही गरव,

मंबई ववद्यापीठाच ववद्याथी ववकास वविागाच माजी संचालक डॉ. प्रम द पाबरकर, समन्वयक प्रा. आनंद आंबकर,
सहसमन्वयक प्रा. राहल क िवडकर उपस्स्थि ह ि. याप्रसंगी सवि मान्यवरांच संस्थिर्फे यथ धचि स्वागि करणि
आल.
उद्घाटनप्रसंगी प्रा. साव म्हणाल कक, यवा मह त्सव हा अशियांत्रिकी महाववद्यालयामध्य प्रथमच ह ि आह. अस
उपक्रम आत्मववश्वास वाढववण्याची

व जीवन जगण्याची

कला शिकववणार असिाि. प्राचायि डॉ. महि िागवि

यांनी अिा मह त्सवामळ ववदयार्थयािना त्यांच कला गण प्रदशििि करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध ह ि व त्यािून म ठ
कलाकार तनमािण ह िाि अस सांधगिल. त्यांनी महाववद्यालािर्फे सवाांच स्वागि क न ििच्छा ददल्या. मा. मान
साहब आपल्या अध्यक्षीय िाषणाि म्हणाल कक, अिा मह त्सवािन
ू नवा ज ि शमळि िसच यिापयिाची चवही
कळि आणण त्यािून सहिागी ववद्यार्थयाांना नवा धडा शमळि . िाषणाच्या िवटी सवािना सयि शमळाव अिी
सददच्छा त्यांनी व्यक्ि कली.
त्यानंिर महाववद्यालयाच्या सिागह
ृ ामध्य सहिागी स्पधिकांच्या गायन, स्कचीग, पें दटंग, क्ल मॉडशलंग, क लाज,

महं दी, रांग ळी, कथाकथन, एकपािी नाटक, हास्यप्रधान कथानक यासारख्या १५ वववीध कला प्रकारांच्या स्पधाि
घण्याि आल्या. यामध्य दक्षक्षण रत्नागीरी या प्रादशिक वविागािील लांजा, राजापूर, रत्नागीरी, संगमश्वर या चार
िालक्यािील १५ महाववद्यालयामधून जवळपास ४५० ववद्यार्थयाांनी सहिाग नोंदवला. सवि स्पधाांच परीक्षण ववद्यापीठ

तनयक्ि परीक्षकांनी कल. सारगमपा र्फम प्रल्हाद जाधव, ववजय जाधव, तनिीन कणी, प्रशसध्द िबला वादक वववक
िागवि, गायक नील माधव म हपािा व कृष्ट्णा बोंगाण,

तनलि पवार, ववनायक ददवकर, ग रव दांडकर, उपें द्र दाि,

ददगंबर राण, ददनि गायकवाड, िरि सावल, राजशिके यासारख्या

टलस्व्हजनच्या ववववध वादहन्यांवरील माशलका व

कायिक्रमामधील अशिनि व कलाकारांनी परीक्षक म्हणून काम पादहल. मह त्सवाच्या समार प प्रसंगी त्यांनी उपस्स्थि
ि णांना मागिदििन कल व

आपलीही कला पि क न सवािना मंिमग्ध कल.

सायंकाळच्या िवटच्या सिाि, ि णाईच्या

आवडत्या

अिा ल कनत्ृ य स्पधाि महाववद्यालयाच्या प्रिस्ि प्रांगणाि,

ददव्यांच्या प्रकािझ िाि व सवाांच्या उपस्स्थिीि घण्याि आल्या. यामध्य सहिागी ववद्याथी गटांनी ववववध
ल कगीिांवर बहारदार व मनम हक नत्ृ य सदर क न उपस्स्थिांच्या ड ळयांच पारण र्फडल.
समार पप्रसंगी मा. मान साहब व ववद्यापीठांच मान्यवर अधधका-यांच्या हस्ि सवि ववजत्या ववद्यार्थयाांना प्रिस्िीपिक
प्रदान करण्याि कली. िसच इिर ववद्यार्थयाांनाही सहिाग प्रमाणपि वविरीि करण्याि आली. ग गट ज गळकर
महाववदयालय रत्नागीरीच्या ववद्यार्थयाांनी प्रथम क्रमाकांची दहा, द्वविीय क्रमांकाची िीन िसच िि
ृ ीय व उत्िजनाथि

प्रत्यकी एक अिा एकूण पंधरा पारीि वषकासह या यथ र्फस्स्टवलमध्य आपला ठसा उमटवला िर दव खच्या आठल्य

सप्र महाववदयालयान प्रथम क्रमाकांची साि, द्वविीय क्रमांकाची द न िसच िि
ृ ीय व उत्िजनाथि प्रत्यकी एक अिी
एकूण बारा पारीि वषक शमळववली.

िारि शिक्षण मंडळाच्या

कला, वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय रत्नाधगरी,

एस पी हगिट्य महाववदयालय रत्नाधगरी िसच किन लक्स अशियांत्रिकी महाववद्यालय रत्नाधगरी यांनी प्रत्यकी सहा
पाररि वषक शमळवली.
राजेंद्र मान अशियांत्रिकीच्या ववद्यार्थयािनी वस्टनि ग्रप गीिगायनामध्य आणण पष्ट्कर बरि व खिबू रॉय यांनी डडबट
मध्य प्रथम क्रमांक प्राप्ि कल िर

याच महाववद्यालयाच्या क स्िि आंबकरन क लाज मध्य िि
ृ ीय िर ईश्वरी

नाईक दहन वक्ित्ृ व स्पधेि ितृ िय क्रमांकाच पाररि वषक प्राप्ि कल.
ववद्यापीठाच्या पदाधधका-यानी महाववद्यालयाचा पररसर

रमणीय व तनसगिरम्य असल्याच नमूद कल िसच

महाववद्यालयान कलल्या या मह त्सवाच्या उत्िम तनय जनाबद्दल महाववदयालय व्यवस्थापन, प्राध्यापक वगि व
ववद्याथी प्रतितनधींच आिार मानल. मा. मान साहबांनी आजचा िारि हा ि णाईचा दि असल्याच आज खंर खरीच
अनिवल्याच सांगून अिा कायिक्रमांसाठी महाववदयालय यापढही सहकायि करल अस सांधगिल.
आिार प्रदििन या यवा मह त्सवाच महाववद्यालय समन्वयक प्रा. गणि जागष्ट्ट यांनी कल. महाववद्यालयाच सवि
प्राध्यापक, कमिचारी िसच ववद्याथी प्रतितनधींनी मह त्सवाच्या यिस्वीिसाठी पररश्रम घिल.

