
   रयत शिक्षण ससं्थचे,े  

आर्टस् सायन्स अडँ कॉमसट कॉलजे रामानदंनगर (बलुी) 

                                                     सासं्कृशतक शिभाग                               ददनाकं:-०५/०९/२०२० 

                                            ५, सप्र्ेंबर शिक्षक ददन अहिाल 

                   ५ सप्र्ेंबर २०२० सिटपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मददन आशण  शिक्षक ददन आर्टस, सायन्स अँड कॉमसट कॉलेज रामानंदनगर 

(बुली) या महाशिद्यालयात उत्साहात ऑनलाइन (गुगल मीर्) पद्धतीने  साजरा करण्यात आला .या कायटक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रोफेसर डॉ. 

बाबासाहेब बंडगर माजी कुलगुरू पुण्यश्लोक अशहल्यादेिी होळकर सोलापूर शिद्यापीठ सोलापूर हे लाभले.तर कायटक्रमाचे अध्यक्ष स्थान 

महाशिद्यालयाचे आदरणीय प्राचायट डॉ.एल.डी. कदम यांनी भूषशिले. 

                        या कायटक्रमाची सुरुिात डॉ. सिटपल्ली राधाकृष्णन यांच्या प्रशतमा पूजनाने ि कमटिीर भाऊराि पार्ील (अण्णा) यांच्या 

पुतळ्यास पुष्पहार अपटण करून करण्यात आली. या कायटक्रमाचे प्रास्ताशिक प्रा ददलीप कोने यांनी केले. तर पाहुण्यांचा पररचय प्रा.डॉ. 

के.बी. भोसले कायटक्रम अशधकारी राष्ट्रीय सेिा योजना शिभाग यांनी केला. या कायटक्रमांमध्ये डॉ. बाबासाहेब बंडगर यांनी शिक्षकांची महती 

िेगिगेळ्या उदाहरणामंधून साशंगतले तसेच शिद्यार्थयाांमध्ये नम्रता अगंी करण्यासाठी शनसगाटच ेिेगिेगळे दाखले देण्यात आले. उदाहरणाथट 

फळ झाड लागलेले झाड झुकले जाते. ि फळ नसलेले झाड तार् राहते. म्हणून शिद्यार्थयाांनी नम्रता धारण करािी अिी रामानंदनगर 

महाशिद्यालयात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना डॉक्र्र बाबासाहेब बंडगर यांनी साशंगतले. 

                       अध्यक्ष मनोगतात महाशिद्यालयाच ेआदरणीय प्राचायट डॉ.एल.डी. कदम यांनी शिक्षक ददनाचे औशचत्य साधून राष्ट्रमाता 

साशित्रीबाई फुले ि क्रांती ज्योती महात्मा फुले यांचा आदिट डोळ्यासमोर ठेिून सिट शिक्षक बंधू भशगनींनी आपले आचरण ठेिािे असे सांगून 

उपशस्थतांना िुभेच्छा ददल्या िेिर्ी कायटक्रमाचे आभार प्रा. प्रशतभा पुदाले चेअरमन सांस्कृशतक शिभाग यांनी मांडले कायटक्रमाचे सूत्रसंचालन 

प्राध्यापक नम्रता कांबळे यांनी केले राष्ट्रगीताने कायटक्रमाचा सागंता समारोह संपन्न झाला. 

 

 

 

                                                                                                                     

            

       प्रशतमेचे पूजन करताना आ. प्राचायट ि सहकारी प्राध्यापक                     मा. प्राचायाांचे स्िागत करताना सहकारी प्राध्यापक 

 

 

 

शनष्पत्ती :1.शिक्षकांचा आदर करािा शह शिकिण शमळाली.                                                              

2. शिद्याथी दिेमध्ये नम्रता अगंीकारण्याचे महत्ि 

शिद्यार्थयाांना पर्ले. 

  लाभाथी संख्या :१७४  



              
   कमटिीर  भाऊराि पार्ील याचं्या पुतळ्यास पषु्पहार अपटण केला .                                 डॉ.सिटपल्ली राधाक्रीष्णन याचं्या जयतंीशनशमत्त प्रशतम                   

शिक्षक ददनाशनशमत्त कायाटलयीन अधीक्षक याचंा सत्कार करताना                                   शिक्षक ददनाशनशमत्त प्राचायट डॉ.एल.डी.कदम याचंा सत्कार करतान 

 

                
      शिक्षक ददनाच्या कायटक्रमािळेी मनोगत व्यक्त करताना प्रमखु                                   शिक्षक ददनाच्या कायटक्रमािळेी पाहुण्याचं ेस्िागत ि  

पाहुण ेप्रोफेसर डॉ.बी.पी.बडंगर                                                                        प्रास्ताशिक करताना प्रा.ददलीप कोन.े     

                                                                
शिक्षकदिनाननशित्त आिरणीय प्राचायय डॉ. एल.डी.किि साहेब बोलताना 

                      


