
                                                                                         
रयत शिक्षण ससं्थचेे                                            

आर्टस,् सायन्स अडँ कॉमसट कॉलजे रामानदंनगर (बलुी) 

सासं्कृशतक शिभाग 

           महाशिद्यालयात प्रशतिर्ाटप्रमाणे पद्मभूर्ण डॉ. कमटिीर भाऊराि पार्ील यांच्या 133 व्या जयंती 

सोहळ्याशनशमत्त यािर्ी शिशिध स्पधाांचे ऑनलाईन पद्धतीनेआयोजन करण्यात आले. त्यात त्या त्या स्पधेच्या चेअरमन 

कडून स्पधेचा अहिाल घेण्यात आला. स्पधेत प्रथम, शितीय ि तृतीय क्रमांक यांच्या शिद्यार्थयाांची नािे जाहीर करण्यात 

आली. 

स्पधाट क्र.१ –रागंोळी स्पधाट                                                                                                                        

           शिद्यार्थयाांच्या कलागुणांना िाि देण्यासाठी रांगोळी स्पधाट घेण्यात आली. त्यांच्याकडून रागंोळी काढत असताना 

चा शहहशडओ सकंशलत करण्यात आले. त्याचे परीक्षण करून प्रथम, शितीय ि तृतीय क्रमांक काढण्यात आले. यासाठी 

परीक्षक म्हणून प्रा. डॉ. गौरी पार्ील, प्रा. नीता पार्ील ि प्रा.शप्रयांका शजरगे यांनी काम पाशहले. तर या कशमर्ीचे 

चेअरमन म्हणून  डॉ. नशमता पार्ील यांनी कामकाज पार पाडले. गुणानुक्रमे  

१. प्रथम क्रमांक –कु. श्र्िेता िासुदेि िासुदेि सािंत (बी.एस्सी २ ), 

२. शितीय क्रमांक –कु. कोमल सुधीर पार्ील (बी.एस्सी ३ )  

३. तृतीय क्रमांक-कु. नम्रता सुशनल चौगुले (बीएस्सी 2) 

स्पधाट क्र.२ - मेहदंी स्पधाट  

      मेहंदी स्पधाट ही  शिद्यार्थटनींना जीिनात उपयोगी पडणारी कला म्हणून या स्पधेचे आयोजन करण्यात आले. 

कशमर्ीचे चेअरमन म्हणून प्रा. नंदा बोराडे यांनी पररश्रम घेतले. मेहंदी काढत असताना शिद्यार्थटनींकडून शहहशडओ 

संकशलत करून परीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. परीक्षक म्हणून प्रा. से्नहल क्षीरसागर, प्रा.डॉ. िशनता राऊत ि प्रा. 

नंदा बोराडे यांनी कामकाज पाशहले. त्यात पुढील प्रमाणे शनकाल जाहीर करण्यात आला 

१. प्रथम क्रमांक- कु. प्रतीक्षा शिलास पार्ील( बी.कॉम ३ )  

२.शितीय क्रमांक- कु. नम्रता सुशनल चौगुले (बी.एस्सी 2 

३. तृतीय क्रमांक – कु. िैष्णिी शिलास मोशहते (बी.सीए 3) 



स्पधाट क्र.३-पषु्परचना स्पधाट 

      या स्पधेच्या माध्यमाने  शिद्यार्थयाांना कलात्मक पद्धतीने फुलांची मांडणी करता येते का? त्यांच्याकडील संिेदनक्षमता 

तपासण्यासाठी ही स्पधाट घेण्यात आली. या स्पधेचे चेअरमन प्रा. से्नहा िाघ या होत्या.तर परीक्षक म्हणनू प्रा. शप्रयांका 

शजरगे ,प्रा.अशभजीत माने ,प्रा.ददनेि ससाणे यांनी कामकाज पाशहले. स्पधेतील यिस्िी स्पधटक शनिडण्यात आले . 

१.प्रथम क्रमांक- कु. नम्रता सुशनल चौगुले( बी.एस्सी 2) 

२. शितीय क्रमांक-कु. मैशथली सतीि जाधि (बी.एस्सी  १ )  

३.तृतीय क्रमांक (शिभागून )- कु.संजीिनी भास्कर देिमुख (बी.एस्सी.१ ), 

                                          कु. कोमल सुधीर पार्ील (बी.एस्सी .३ ) 

स्पधाट क्र.४ - शनबधं स्पधाट 

       शिद्यार्थयाांच्या शिचाराला िाि शमळािा आशण ते प्रत्यक्ष िब्दबद्ध हहािे ि ि कलात्मक लेखन साशहत्याची आिड ि 

मांडणीचे कौिल्य तपासण्यासाठी ही स्पधाट घेण्यात आली .स्पधेचे चेअरमन म्हणून प्रा. तेजस चहहाण यांनी पररश्रम 

घेतले. तर परीक्षक म्हणून प्रा. ददलीप कोने म, प्रा.महेि ददघे ,प्रा. युिराज साबळे यांनी परीक्षण केले.त्यातून हंस 

शनरीक्षरी  पद्धतीने यिस्िी स्पधटकांची शनिड करण्यात आली. 

 १.प्रथम क्रमांक –कु. कोमल सुधीर पार्ील( बी.एस्सी.३ ) 

 २. शितीय क्रमांक-कु. नम्रता सुशनल चौगुले (बी.एस्सी 2) 

 ३. तृतीय क्रमांक –कु. ऋतुजा धनंजय पार्ील (बी.कॉम 2) 

स्पधाट क्र.५ -िकृ्तत्ि स्पधाट 

       काही शिद्यार्थयाांना उत्कृष्ट लेखन करता येते पण चारचौघात शिचाराची मांडणी करताना ि परखड शिचार 

मांडताना गडबडून जातात. शिद्यार्थयाांमध्ये सभाधीर्पणा यािा म्हणून या स्पधेचे आयोजन करण्यात आले. या कशमर्ीचे 

चेअरमन प्रा.डॉ.उज्िला पार्ील या होत्या. ि परीक्षक म्हणून प्रा.डॉ.तानाजी भोसले, प्रा. शनतीन कंुभार ि प्रा.कु. नम्रता 

कांबळे यांनी परीक्षण केले. त्यातून गुणानुक्रमे क्रमांक काढण्यात आले . 

१. प्रथम क्रमांक –कु.योशगता सुभार् जाधि (बी.एस्सी.२ )  

२.शितीय क्रमांक-कु. अशनकेत हनुमंत जाधि (बी.एस्सी .३ ) 

३. तृतीय  क्रमांक –कु.कोमल सुधीर पार्ील (बी.एस्सी.३ ) 

 

 



स्पधाट क्र.६ -काव्यिाचन स्पधाट  

       गेयात्मक रचना करणे ही िार्ते तेिढी सोपी कला नाही तर यांना प्रशतभेचा कस लागतो म्हणून किी हा जन्मािा 

लागतो घडिता येत नाही पण जन्मजात लाभलेली प्रशतभा कायाटशन्ित करण्यासाठी काव्य लेखनाच्या माध्यमातून 

तपासता येते. म्हणून या स्पधेचे आयोजन करण्यात आले. यासाठी चेअरमन म्हणून प्रा. डॉ. के. बी. भोसले हे होते. तर 

परीक्षक म्हणून प्रा.डॉ. अिोक खाडे ,प्रा.धनेि गिारी ि प्रा.कु. से्नहा िाघ यांनी परीक्षण केले ि गुणानुक्रमे तीन 

स्पधटकांची शनिड करण्यात आली. 

१. प्रथम क्रमांक- कु. प्रतीक्षा शिलास पार्ील( बी.कॉम. ३) 

२. शितीय क्रमाकं- कु. प्राजक्ता ददनकर जाधि (बी.कॉम 2) 

३. तृतीय क्रमांक-कु. स्िप्नाली तानाजी माने (बी.कॉम 2) 

 

               पद्मभूर्ण डॉ. कमटिीर भाऊराि पार्ील यांच्या 133 व्या जयंतीचे औशचत्य साधून महाशिद्यालयात जयंती 

सोहळा पार पाडण्यात आला. त्यागमय जीिनाची अखंड गाथा म्हणजे कमटिीरांचे ि रयत माऊली िशहनींचे जीिन 

होय.स्िाशभमानाने या जळत्या ज्िालामुखीने बहुजनांच्या उत्थानासाठी अहोरात्र कष्ट केले. साऱ्या महाराष्ट्राला 

ज्ञानप्रकािाचे लेणे देऊन दीपिले. त्यांचे कतृटत्ि अत्यंत देदीप्यमान असल्यामुळे त्यांच्या ऐशतहाशसक कायाटमुळेच 

समाजाला कमटिीर अण्णा ि सौ. िशहनी स्फुतीस्थान िार्तात. सिटसामान्य समाजात सरस्ितीच्या िीणेचा झंकार 

त्यांनीच पोहोचशिला. आम्हीही शिकू िकतो अस े अशस्मता शनमाटण करणाऱ्या या दांपत्याला अशभिादन ! युगपुरुर् 

काळाच्या खांद्यािर बसून आपल्या उज्िल कायाटची पताका जगभर पसरशितात आशण जनमनािर नि जागृतीच्या सूयट 

दकरणाचंा िर्ाटि करीतच राहतात. म्हणून महाशिद्यालयात त्यांच्या जयंतीशनशमत्त शिशिध स्पधाट घेण्यात आल्या. याकामी 

महाशिद्यालयाचे आदरणीय प्राचायट डॉ.एल.डी.कदम यांचे मोलाचे मागटदिटन ि प्रोत्साहन शमळाले. महाशिद्यालयाच े

उपप्राचायट डॉ. हही. बी पार्ील (शिज्ञान शिभाग),प्रा. डॉ. के. बी. भोसले (कला ि िाशणज्य शिभाग) यांचे सहकायट लाभले. 

तर स्पधाट कशमर्ीचे सिट चेअरमन ि त्यांचे सदस्य यांच्या सहकायाटमुळेच स्पधाट यिस्िी झाल्या. तसेच सांस्कृशतक 

कशमर्ीचे सिट सदस्य यांचेही सहकायट लाभले. त्यामुळे त्यांचेही आभार मानते. याकामी प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष सहकायट 

करणाऱ्यांचे  मी मनःपूिटक आभार मानते. 

 

 

 

 

                                        

 



िकृ्तत्ि स्पधतेील क्षणशचत्र े: 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  महेदंी स्पधचे ेछायाशचत्र:े 

         

रागंोळी स्पधचे ेफोर्ो : 

             

 

 

 

 

 

 

 



 काव्यिाचन स्पधाट : 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 



पषु्परचना स्पधाट : 

          

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                                  

 


