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ऑनलाईन वनबंध स्पधाय  

ववद्यार्थ्ाांमधे्य मराठी सावहत्यववषयक आवभरूची वनमायण व्हावी या दृष्टीकोनातून मराठी वाङमय मंडळाची 

स्थापना करण्यात आली. 

       ववद्याथायच्या सुप्त प्रवतभेला वाव वमळावा म्हणून लेखन-वाचन ववषयक काययक्रमांचेही आयोिन 

दरवषीप्रमाणे या सत्रातही करण्यात आले. ववद्यार्थ्ायसाठी ऑनलाईन वनबंध स्पधाय गुरुवार वद. १४ िानेवारी 

२०२१ ते सोमवार वद. १८ िानेवारी २०२१ दरम्यान आयोवित करण्यात आली होती. या स्पधेचे ववषय 

‘मातृभाषा आवण अवभव्यक्ती’ व ‘ ऑनलाईन विक्षण-संधी आवण मयायदा’ हे होते. सवय ववद्याथाांनी छान वनबंध 

वलहले होते. श्री. सतीि पवार ( सरार्फ नाईट कॉलेि ) आवण कुु़  समृद्धी रूमडे ( सोमैया इंटरनॅिनल सू्कल 

) या परीक्षकांनी उतृ्कष्ट वनबंध वनवडून स्पधेचे वविेते िाहीर केले.  

 

'मराठी भाषा संवधयन पंधरवडा’ वनवमत्त कववता वाचन काययक्रम  

 महाराष्टर िासन व मंुबई ववद्यापीठ वनदेवित मराठी भाषा संवधयन पंधरवड्याचे औवचत्य साधून मराठी 

भाषेच्या संवधयनाच्या दृवष्टने ‘ऑनलाईन कववता वाचन’ काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. 

काययक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या प्रा. चैताली धनू यांनी सदर काययक्रमाची प्रस्तावना सादर केली, उपस्स्थत मान्यवर व 

ववद्याथी यांचे स्वागत करून काययक्रमास सुरूवात झाली. प्रमुख पाहुण्या प्राचायाय सौ. गे्रसी वडसूझा यांनी मराठी 

भाषेचे महत्त्व ववद्याथाांना सांवगतले. मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. श्री. िैलेि पळसुले देसाई सर यांनी वनवेदन, वृत्त लेखन, 



भाषांतर, अिा अनेक ववववध के्षत्रात मराठी भाषकांना रोिगाराच्या संधी खुणावत असल्याचे त्यांनी 

सांगीतले.  

           या काययक्रमात ववद्यार्थ्ायनी स्वरवचत तसेच अन्य प्रवसद्ध कववतांचे वाचन केले.सदर काययक्रमात 

महाववद्यालयातील प्राध्यापकांनी कववता सादर केल्या. प्रा. सौ. प्रवणता कामत यांनी ववद्यार्थ्ायना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी संुदर कववतांचे सादरीकरण केले. ववद्यार्थ्ायच्या सुप्त प्रवतभेला वाव वमळावा म्हणून लेखन-वाचन 

या काययक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. 

 मराठी भाषा वदन  

वद. २७ रे्फबु्रवारी २०२१ रोिी म्हणिेच कुसुमाग्रि उर्फय  वव. वा. विरवाडकर यांच्या िन्मवदवस स्मारणाथय 

‘मराठी भाषा वदन’ सािरा करण्यात आला.  

 काययक्रमाची सुरूवात सकाळी ११.०० वािता करण्यात आली.  प्रमुख पाहुणे, प्राचायय व सवय प्राध्यापक यांनी 

वदपप्रज्वलन केले. प्रा. चैताली धनू यांनी काययक्रमाची प्रस्तावना सादर करून, उपस्स्थतांचे स्वागत केले व काययक्रमास 

प्रारंभ करण्यात आला. काययक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रज्योत कदम या ववद्यार्थ्ायने केले.  

     प्रमुख पाहूणे प्रा. सौ. मीनल मॅडम यांनी आपल्या भाषणात मराठी भाषेच्या अस्स्तत्वाववषयी प्रश्न उपास्स्थत 

केले. गावखेड्यातील बोलीनंी मराठीला समृध्द आवण श्रीमंत केले असल्याचे प्रा. सौ. मीनल मॅडम यांनी 

सांवगतले व यानंतर प्रा. सौ. गे्रसी वडसोझा मॅडम व अध्यक्ष प्रा. श्री. िैलेि पळसुले देसाई सरांचे भाषण झाले. 

यांनी मराठी भाषेचे महत्त्व पटवून वदले.  

यानंतर मराठी वाङमय मंडळाच्या सवय सदस्यानी मराठी भाषा ववषयी आपआपले ववचार मांडले. काही 

प्राध्यापकानी मराठी भाषेवर कववता सादर केल्या. त्यानंतर महाववद्यालयातील ववद्यार्थ्ाांनी कववता व पोवाडा 

सादर केले. मानसी िाधव या ववद्याथीनीने आभार प्रदियन केले. त्यानंतर  राष्टर गीत म्हणून अध्यक्षांनी 

काययक्रमाची सांगता केली.  
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