
1 

 
 
 

साांस्कृतिक कार्य सांचालनालर्, महाराष्ट्र शासन 
आणि 

महाराष्ट्र महातिद्यालर्, तनलांगा. िा. तनलांगा ति. लािरू 
याांच्या सांयकु्त णिद्यमान े

बाबुिी, गतिमा आति पुलां र्ा महात्रर्ींच्र्ा िन्मशिाब्िी िर्ायतनतमत्त 
लेखन - काव्य आणि सांगीत काययशाळा 

णनयोजन /आढािा बैठक 

 

 महाराष्ट्र शासन साांस्कृणतक कायय सांचालनालय, मुांबई आणि महाराष्ट्र महाणिद्यालय, णनलांगा ता. णनलांगा, 

णज.लातरू याांच्या सांयकु्त णिद्यमाने आयोणजत बाबजुी, गणिमा, पलुां या महात्रयींच्या जन्मशताब्िी िर्ायणनणमत्त णि. १६ 

जानेिारी २०१९ रोजी होिा-या लेखन, काव्य, आणि सांगीत काययशाळेचे णनयोजन करण्यासाठी पणहली णनयोजन बैठक 

णि. ०७ जानेिारी २०१९ रोजी ि.ु ०१,०० िाजता स्टाफरुम मध्ये प्राचायय डॉ. व्ही. एल. एरांडे याांच्या अध्यक्षतेखाली 

बोलािण्यात आली. या बैठकीत काययशाळा समन्ियक, डॉ. हांसराज भोसले याांनी काययशाळेस्िरुपा णिर्यी मुांबई येथे 

झालेल्या बैठकीचा ितृ्ताांत सिय स्टाफच्या समोर माांडला. महाराष्ट्रात या काययशाळेची सरुुिात लातरू णजल्यातील सांणजिनी 

महाणिद्यालयातनू णडसेंबर मणहण्यात झालेली असनू, उियररत महाणिद्यालयात णडसेंबर ि जानेिारीमध्ये त्या-त्या णिद्यापीठ 

काययके्षत्रातील णनिडक १०० महाणिद्यालयात लेखन, काव्य, आणि सांगीत काययशाळेचे आयोजन करण्यात येिार 

असल्याचे प्राचायय आणि स्टाफला अिगत करुन णिले. 

 लातरू णजल्यात तीन महाणिद्यालयात ही काययशाळा घेतली जािार आह.े त्यामध्ये १) चाकूर तालकु्यात सांजीिनी 

महाणिद्यालय, चापोली. २) उिगीर तालकु्यात महाराष्ट्र उियणगरी महाणिद्यालय, उिगीर आणि ३) णनलांगा तालकु्यातील 

महाराष्ट्र महाणिद्यालय, णनलांगा. या आमच्या महाणिद्यालयाचा त्यात समािेश आह.े याचा आम्हाला अत्यानांि आणि 

अणभमान आह.े 

 या णनयोजन आढािा बैठकीला िररष्ठ महाणिद्यालयातील पढुील प्राध्यापक उपणस्थत होते. 

1) प्राचायय, डॉ. व्ही. एल. एरांडे - अध्यक्ष 

2) उपप्राचायय, डॉ. एम. एन. कोलपकेू   

3) डॉ. हांसराज भोसले, समन्ियक 

4) डॉ. जे. के. डािळे 

5) डॉ. एम. आर. गोसािी 

6) डॉ. एस. जी. कुलकिी 

7) डॉ. एम. एम. चौधरी 

8) डॉ. डी. एच. जाधि 

9) डॉ. सी. जे. किम 

10) डॉ. बी. एम. िाघमारे 

11) डॉ. जी. पी. शेंडगे 

12) डॉ. बी. एस. गायकिाड 

13) डॉ. बी. आर. गायकिाड 

14) डॉ. ए. एम. मळुजकर 

15) डॉ. ए.बी. धालगडे 

16) डॉ. डी. एस. चौधरी 

17) डॉ. एन.व्ही. णपनमकर 

18) डॉ. एस. एस. ििेनाळकर 

19) डॉ. व्ही. पी. साांडूर 

20) डॉ. एस. जी. बेंजलिार 

21) प्रा. एस.एस. बिनाळे 

22) प्रा. मीनाक्षी बोंडगे 

 णि. १४/०१/२०१९ रोजी काययशाळेचे णनयोजन आयोजन करण्यासाठी िसुरी बौठक घेण्यात येईल असे बौठकीच े

अध्यक्ष, मा. प्राचायय, डॉ. व्ही. एल. एरांडे याांनी साांणगतले ि या बैठकीत काययशाळेच्या यशस्िी आयोजनासाठी पढुील 

सणमत्याचे गठन करण्यात आले. 
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 १) लेखन काययशाळा 

  १) डॉ. बी. एस. गायकिाड (मराठी णिभाग) 

  २) डॉ. व्ही. पी. साांडूर    (लोकप्रशासन णिभाग) 

      उमाजी तोरकड   (सेिक ) 

 २) काव्य काययशाळा 

  १) डॉ. एन. व्ही. पीनमकर   (िाणिज्य णिभाग ) 

  २) डॉ. एस. जी. बेंजलिार  (इणतहास णिभाग ) 

      ज्ञानेश्वर खाांडेकर  (सेिक) 

 ३) सांगीत काययशाळा 

  १) डॉ. ए. एम. मळुजकर    ( इांग्रजी णिभाग ) 

  २) प्रा. जे. पी. शेंडगे   ( िनस्पतीशास्त्र णिभाग ) 

      प्रकाश सरुिसे    (सेिक ) 

 िरीलप्रमािे िोन प्राध्यापकाची एक सणमती करुन कामाची णिभागिी करण्यात आली. 

 णि. १४/०१/२०१९ रोजी पिूयसचूननेसुार काययशाळा समन्ियक, डॉ. हांसराज भोसले ि लेखन, काव्य, सांगीत 

काययशाळेसाठी गणठत केलेल्या सणमतीच्या सिस्याांची बैठक प्राचायय कक्षात सकाळी १०.३०  िाजता बोलािण्यात आली. 

अध्यक्ष म्हिनु मा. प्राचायय डॉ. व्ही. एल. एरांडे याांनी काययशाळेच्या उद्घाटनाच ेस्थळ णनणितीसांिभायत ि  ि नांतर स्ितांत्रपि े

तीन सभागहृात तीन काययशाळा घेण्यात याव्यात त्यासाठी लागिारी सिय सणुिधा महाणिद्यालयाकडुन णिली जाईल. त्याच े

योग्य णनयोजन करण्यासाठी मागयिशयन ि सचूना केल्या. त्या त्या सणमतीतील सिस्याांनी काययशाळेचे समन्ियक डॉ. हांसराज 

भोसले याांच्या मागयिशयनाखाली, सिेकाांना सोबत घेऊन बैठक व्यिस्था स्टेज व्यिस्था, साऊां ड णसस्टीम, माईक व्यिस्था, 

बॅनर, प्रणशक्षिाथी बॅचसे, मागयिशयकाांची व्यिस्था इ. जबाबिारी व्यिणस्थत पार पाडािी अस ेआिाहन केले. 

 या बैठकीला पढुील प्राध्यापक उपणस्थत होते. 

  डॉ. व्ही. एल. एरांडे   प्राचायय तथा काययशाळा अध्यक्ष  

डॉ. हांसराज भोसले    काययशाळा समन्ियक 

  डॉ. बी. एस. गायकिाड    मराठी णिभागप्रमखु   

  डॉ. ए. एम. मळुजकर   इांग्रजी णिभागप्रमखु   

  प्रा. जी. पी. शेंडगे    िनस्पतीशास्त्र णिभाग   

  डॉ. एन. व्ही. पीनमकर   िाणिज्य णिभाग 

  डॉ. एस. जी. बेंजलिार   इणतहास णिभागप्रमखु  

डॉ. व्ही. पी. साांडूर           लोकप्रशासन णिभागप्रमखु  

प्रकाश सरुिसे     सेिक 

  ज्ञानशे्वर खाांडेकर     सेिक 

  उमाजी तोरकड    सेिक 
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काययशाळा अहिाल 

साांस्कृणतक कायय सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन 

आणि 

महाराष्ट्र महाणिद्याल, णनलांगा. ता. णनलांगा णज. लातरू 

याांच्या सांयकु्त णिद्यमान े

बाबजुी, गणिमा आणि पलुां याां महात्रयींच्या जन्मशताब्िी िर्ायणनणमत्त 

लेखन - काव्य आणि सांगीत काययशाळा 

णि. १६ जानेिारी २०१९ 
 

 साांस्कृणतक कायय सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र महाणिद्यालय, णनलांगा याांच्या सांयकु्त ितीन े

आयोणजत लेखन, काव्य आणि सांगीत काययशाळेचे उद्घाटन णि. १६ जानेिारी २०१९ रोजी सकाळी ठीक १०.३० िाजता 

महाणिद्यालयाच्या मखु्य खलु्या सभागहृात, माांडि टाकून मान्यिराांच्या उपणस्थतीत िीप प्रज्िलन करुन करण्यात आले. 

उद्घाटन सोहळ्यासाठी उद्घाटक म्हिनु, सांस्थाध्यक्ष ि महाराष्ट्र राज्याचे, माजी मखु्यमांत्री मा. डॉ. णशिाजीराि पाटील 

णनलांगेकर साहबे, ह ेउपणस्थत होते. तसेच महाणिद्यालयाचे प्राचायय डॉ. व्ही. एल. एरांडे, ह ेअध्यक्ष होते. तर उपणस्थतीमध्य े

लेखन, काव्य, सांगीत काययशाळेसाठी तज्ञ मागयिशयक  म्हिनू आलेले परभिीचे किी डॉ. केशि खटींग ि डॉ. कल्याि 

किम, सांगीतकार गायक डॉ. पांजाब आांभोरे, िािक डॉ. व्ही. एम. िेशमखु ि पांकज णशरभाते आणि काव्यसमीक्षक, 

गझलकार डॉ. सांतोर् कुलकिी आणि अजय पाांडे ह ेउपणस्थत होते. 

 त्याचबरोबर महाणिद्यालयाचे उपप्राचायय डॉ. एम. एन. कोलपकेू, कणनष्ठ णिभागाचे उपप्राचायय, प्रा. पी. पी. 

गायकिाड ि काययक्रमाचे समन्ियक डॉ. हांसराज भोसले याांची प्रमखु उपणस्थत होती.  

 

 लेखन काव्य आणि सांगीत काययशाळेचे प्रास्ताणिक समन्ियक डॉ. हांसराज भोसले याांनी केले. प्रास्ताणिकपर 

मागयिशयनमध्ये, डॉ. भोसले याांनी सिय मान्यिराांचे महाणिद्यालयाच्या ितीने समन्ियक म्हिनू स्िागत केले ि काययशाळेची 

रुपरेखा णिद्यार्थयाांच्या समोर माांडली. प्रत्येक काययशाळेसाठी १०० णिद्यार्थयाांची मयायिा असनू प्रथम येिा-यास प्रथम 

प्राधान्य या णनयमानसुार नािनोंििी झालेली असनू एकाच णिद्यार्थयाांना एकाच िेळी तीन्ही काययशाळेसाठी नाि नोंििी 

करता येिार नाही. आिडीच्या एकाच 

काययशाळेत णििसभर सहभाग घ्यािा लागेल. 

सांगीत, लेखन ि काव्य या णिर्यािरील ही 

काययशाळा उद्घाटन समारांभ सांपल्यानांतर 

११.३० िाजता िेगिेगळ्या तीन स्ितांत्र 

िालनात सरुु होईल. िालन क्र. २२ मध्य ेकाव्य 

लेखन काययशाळा सरुु होईल. िालन क्र. २८ 

मध्ये लेखन काययशाळा सरुु होईल. िालन क्र. 

२७ मध्ये सांगीत काययशाळेचे सत्र सरुु होतील. 

या सांिभायत प्रणशक्षिाथी णिद्याथी ि 
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मागयिशयकासाठी काययशाळेच्या काययक्रम पणत्रकेचे स्िरुप प्रास्ताणिकातनू स्पष्ट करुन णिले. ि णिद्यार्थयाांनी णििसभर िोन 

सत्रात चालिा-या या काययशाळेचा आनांि घ्यािा असे आिाहन करून शभुेच्छा णिल्या. महाराष्ट्र शासनाच्या ितीन ेही 

काययशाळा महाणिद्यालयात घणे्यासाठी परिानगी िेऊन सांस्था आणि प्राचायय याांनी णिद्यार्थयाांसाठी काम करण्याची मोठी 

सांधी उपलब्ध करून णिल्या बद्दल सांस्थाअध्यक्ष मा. डॉ. णशिाजीराि पाटील णनलांगेकर साहबे ि प्राचायय डॉ. व्ही. एल. 

एरांडे याांच ेणिशेर् आभार मानले. या काययशाळेच्या माध्यमातनू बाबजुी गणिमा ि पलुां या महात्रयींच्या जन्मशताब्धी णनणमत्त 

णिद्यार्थयाांच्या मनामध्ये साणहत्य, काव्य ि सांगीत या कलेणिर्यीच्या स्मतृी पनु्हा जागितील असा आशािाि व्यक्त केला. 

उद्घाटनपर मागयिशयन करताांना सांस्थेच े

सांस्थापक अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्याचे माजी 

मखु्यमांत्री डॉ. णशिाजीराि पाटील णनलांगेकर साहबेाांनी 

काययशाळेचे उद्घाटन झाले अशी औपचाररक घोर्िा 

करून काययशाळेला शभुेच्छा णिल्या. यािेळी डॉ. 

णनलांगेकर साहबे म्हिाले की, ग्रामीि भागातील 

णिद्यार्थयाांना उच्च णशक्षि घेता यािे. यासाठी  महाराष्ट्र 

णशक्षि सणमतीची  स्थापना १९७० साली करण्यात 

आली असल्याचे साांगीतले अशा काययशाळेतनू 

ग्रामीि भागातील णिद्यार्थयाांपयांत कलेचा प्रसार होण्यास मित होते. ि यातनू काही कलाकार णनमायि होण्यास मित होईल 

णिद्यार्थयाांनी या काययशाळेचा परेुपरू उपयोग करूि घ्यािा, असे मागयिशयन केले. 

काययशाळेचे अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त 

करताना महाणिद्यालयाचे प्राचायय डॉ. व्ही. एल. 

एरांडे म्हिाले की, नाांिेड णिद्यापीठाशी सांलग्नीत 

आमचे ह े महाणिद्यालय आह.े उच्च णशक्षि 

सहसांचालन ि महाराष्ट्र शासनाच्या कायय 

सांचालनालय कायायलयाने आमच्या 

महाणिद्यालयाची णनिड केली याचा आम्हाला 

आनांि  आह.े स्िारातीम नाांिेड णिद्याणपठातील 

ग्रामीि भागातील  उत्कृष्ट महाणिद्यालय 

परुस्कार प्राप्त, तीन हजारापेक्षा जास्त णिद्याथी  

सांख्या असलेले आमच ेएकमिे महाणिद्यालय असल्याची पाहुण्याांना जािीि करुन णिली.   

णिद्यार्थयाांच्या कलागिुाांना िाि िेण्यासाठी आमची सांस्था नेहमीच अग्रिी असते. आज या काययशाळेसाठी 

महाराष्ट्रातील त्या त्या के्षत्रातील जािकार तज्ञ मांडळी मागयिशयक म्हिनू येथे आलेली आहते. त्याांच्या ज्ञानाचा णिद्यार्थयाांना 

णनणित फायिा होईल. म्हिनू णिद्याथी णमत्राांनो तमु्हाला जे जे येते,  ते सािर करा जे येत नाही, ते या काययशाळेतनू 

मागयिशयकाांशी चचाय करून आत्मसात करून घेण्याचा प्रयत्न करा. णििसभर चालिा·या या काययशाळेतनू तमुची साणहत्य, 

सांगीत, ि काव्याची भकु भागिनू घ्या. साणहत्य, सांगीत आणि काव्य या कलेची णजिनात साधना करा कारि सध्याचे यगु 

ह ेकेलेचे यगु आह ेत्यासाठी या काययशाळेचा परेुपरू लाभ घ्या. आमच्या महाणिद्यालयीन णजिनात आम्ही उपाशी राहून 

ज्ञानसाधना केली. तमुच्या जेिनाची व्यिस्था महािणिद्यालयाने केलेली आह.े तेव्हा भरल्या पोटाने तमु्ही या काययशाळेचा 

आनांि घ्यािा. असे आिहान केले  
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यािेळी काययशाळेसाठी उपणस्थत असिा-या मागयिशयकाांपकैी प्रातीणनणधक िोन मागयिशयकाांनी  आपली मनोगते 

व्यक्त केली त्यामध्ये किी डॉ. केशि खटींग याांनी भारिार कणिता सािर केली.  तर डॉ. पांजाब आांभोरे याांनी मराठिाडा 

गीताचे सािरीकरि करून णििसभर चालिा-या काययशाळेची झलक उद्घाटनपर काययक्रमातनू िाखिनू णिली. उद्घाटन 

काययक्रमाचे सतू्रसांचालन डॉ. एन.व्ही.पीनमकर याांनी केले तर आभार जी. जी. णशिशेट्टे याांनी मानले.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेखन काययशाळा :-  

हॉल क्रमाांक २८ मध्ये लेखन काययशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले होते. उद्घाटन समारांभानांतर ११.३० िाजता 

लेखन काययशाळेला सरुुिात झाली ती  िोन सत्रात पार पडली. पणहल्या सत्रात किी केशि खटींग याांनी कथा, कणिता, 

काांिबरी, ललीतलेखन, नाटक या िाङ्मय प्रकाराचे लेखन कसे करायचे यािर सखोल असे मागयिशयन केले. लेखनासाठी 

णशक्षि असािेच असे नाही, तर अनभुिातनू मािसू शब्िणनमीती करू शकतो. खानिेश कन्या बणहनाबाई याांनी णनसगायच्या 

शाळेत णशक्षि घेऊन शब्िाांची बाांधिी केली. लेखन कौशल्याची िाढ कधीही झपाटयाने होत नाही ती प्रयत्नाांनी त्यात हळू 

हळू िाढ होत असते. लेखक होण्यासाठी आधी उत्तम िाचक व्हाि ेलागते. काव्य णनमीतीसाठी आधी कणिता ऐकािी 

लागते असा महत्त्िपिुय सल्ला किी केशि खटींग याांनी णिद्यार्थयाांना णिला.  

लेखन काययशाळा चचायत्मक पध्ितीन ेपार पडली णिद्यार्थयाांच्या मनात णनमायि झालेले प्रश्न आणि त्या प्रश्नाांना उत्तरे 

अशा खलु्या िातािरिात ही काययशाळा झाली 

िाचन करताना पसु्तकाांना धमायचे लेबल लाि ूनये, 

लेखन करिा·यान ेकधीही प्रणसध्िीची हाि करू नये, 

चाांगले णलहण्यासाठी जात, धमय, भार्ा  याच्या 

पणलकडे जाऊन िाचन िाचकाांनी केले पाणहजे अस े

साांगनू बोलण्याची आणि लेखनाची भार्ा िेगळी 

असते ती समजनू घेतली पाहीजे. िास्तिाच्या जिळ 

गेल्याणशिाय चाांगले लेखन करता येत नाही अस े

मोलाच ेमागयिशयन केले. ि.ु १.३० िाजता पणहले सत्र 

सांपले.  
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िपुारी २.३० िाजता सरुू झालेल्या िसु·या सत्रात 

डॉ कल्याि किम याांनी जहीरात लेखन, अहिाल लेखन, 

बातमी कशी तयार करािी यािर णिद्यार्थयाांचे लक्ष केद्रीत 

करुन, जाहीरातीचे लेखन करताना कोिती काळजी घेतली 

पाहीजे, बातमी णलहीताांना ि तयार करताना कोित्या गोष्टी 

आिश्यक असतात यािर सणिस्तर असे मागयिशयन केले ि 

णिद्यार्थयाांना काही णिर्य िऊेन त्याांच्याकडून प्रात्यणक्षक 

करून घेतले त्यानांतर िरुुस्तापर  पनु्हा मागयिशयन केले. लेखन 

काययशाळेचे सांचलन डॉ. बी. एस. गायकिाड ि डॉ. णिठ्ठल 

साांडूर ि सिेक उमाजी तोरकड याांनी केले. लेखन 

काययशाळेत ८९ णिद्यार्थयाांनी सहभाग नोंििला.  

काव्य काययशाळा :-  

काव्य काययशाळेचे आयोजन हॉल क्र. २२ मध्ये करण्यात आले होते. या काययशाळेसाठी ख्यातनाम सणमक्षक डॉ. 

सांतोर् कुलकिी तथा श्री अजय पाांडे सर साधनव्यक्ती मागयिशयक म्हिनु उपणस्थत होते. या काययशाळेची सरुुिात 

मान्यिराांच्या स्िागताने झाली उद्घाटन काययक्रमानांतर पणहल्या सत्राला सरुुिात ठीक ११.३० िाजता करण्यात आली. 

पणहल्या सत्रात डॉ. सांतोर् कुलकिी याांनी किीतेचा उगम कसा होतो, किीतेची सरुुिात कशी होते. आणि किीतेमागची 

मानसशास्त्रीय कारिे कोिती असतात याची चचाय केली. किीतेला णतच्या मतुय रुपात येण्यापिूी, सपु्त रुपात जन्मािे लागते, 

अनेक णिर्य, प्रतीके , रुपके याांचा िापर करुन लय आणि ताल साांभाळत किीतेचा प्रिास सरुु राहतो असे डॉ. कुलकिी 

याांनी स्पष्ट केले. याच सत्रात श्री. अजय पाांडे याांनी भारतीय कणितेचा उिय कसा झाला, णतचा इणतहास कसा आह ेयाची 

सणिस्तर चचाय केली. भारतातील अनेक राजे काव्यशास्त्राचे सांिधयक होते ि त्यामळेु काव्यशास्त्राचा उिय आणि णिकासािर, 

िेगिेगळ्या सांस्कृतींचा कसा प्रभाि झाला ते त्याांनी स्पष्ट केले. ि.ु ०१.३० िाजता पणहल्या सत्राचा समारोप झाला. 

 एक तासाच्या मध्यांतरानांतर पनु्हा िसु·या सत्राला ि.ु 

०२.३० िाजता सरुुिात झाली. डॉ. सांतोर् कुलकिी याांनी किीता 

आणि व्याकरि याांचा परस्पर सांबांध सखोलपिे माांडला. 

व्याकरिाचा कणितेिर होिारा परीिाम त्याांनी सोिाहरि स्पष्ट 

केला. व्याकरिाचा अभ्यास न करता किीता करता येत नाही ह े

त्याांनी आिजूयन स्पष्ट केले. त्याांनी व्याकरिातील अनके बारकाि े

स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. शबिाांची सांख्या, काळ,  भािनचेी 

णिशा ईत्यािी किीतेच्या एकूि रचनेिर कसा पररिाम होत जातो ह े

त्याांनी उिाहिाांसह स्पष्ट केले. श्री अजय पाांडे सराांनी किीतेतील मात्रा आणि ितृ्त याांिर प्रकाश टाकला. किीतेतील मात्रा 

णकती असतात त्यािर किीतेचा छांि आणि कणितेतील ताल ठरत 

असते. त्यामळेु किीता रचत असताना किीतेच्या मात्राांचा णिचार 

करिे गरजेचे असते.  

 िसु·या सत्राच्या शिेटी णिद्याथी आणि साधन व्यक्ती 

याांच्यात सांिाि साधला गेला. काही णिद्यार्थयाांनी स्ित:च्या 

कणिता साधन व्यक्तींना िाखिल्या ि त्यात काही िरुुस्त्या करुन 

घेतल्या. अांतीम भागता उपणस्थत णिद्यार्थयाांना प्राणतणनधीक 

स्िरुपात प्रमािपत्र णितरि करण्यात आले ि काव्य काययशाळेचा 

समारोप सायां. ०५.३० िाजता करण्यात आला. काव्य लेखन 



7 

काययशाळेत ४० णिद्यार्थयाांनी सहभाग घेतला होता  या काययशाळेचे सांचलन  डॉ. नरेश णपनमकर ि डॉ. सभुार् बेंजलिार 

तसेच सिेक ज्ञानेश्वर खाांडेकर याांनी केले.    

सांगीत काययशाळा :-  

 हॉल क्र. २७ मध्ये सांगीत काययशाळेच्या सत्राच े

अयोजन करण्यात आलेले होते. सिय प्रथम सांगीत 

काययशाळेची सरुुिात श्री. पांकज णशरभाते याांच्या 

व्हायोणलनमधनू णनघिा·या आकाशिािीच्या णसग्नचेर 

ट्यनुने करण्यात आली. त्यानांतर डॉ. व्ही. एम. िेशमखु 

(िािक) डॉ. पांचाब अांबोरे (हामोणनयम िािक ि गायक) 

याांनी णिद्यार्थयाांना तबला, पटेी, ि व्हायोणलन या िािकाची 

माणहती िेत सांगीताशी मािसाचे नाते कसे घट्ट जळुलेले 

आहते ते साांणगतले. त्यानांतर णिद्यार्थयाांना भािगीत, 

भक्तीगीत,  शब्िप्रिान गायके, सांगीत प्रधान गीत, सरु ि ताल याची सखोल माणहती िेत िेगिेगळ्या रागाांचा पररचय करुन 

णिला. सांगीत काययशाळेमध्ये णिद्यार्थयाांना अगिी हळूिारपिे सामािनू घेत सांगीताचे प्राथणमक धडे णिले. 

 या काययशाळेसाठी एकूि १६४ णिद्यार्थयाांनी 

सहभाग नोंििला. या काययशाळेच्या समारोप 

काययक्रमामध्य े सहभागी णिद्यार्थयाांनी आपल्या प्रणतणक्रया 

णिल्या. त्यात ते या काययशाळेतनू भरपरू काही णशकले ि ते 

सांगीताचे ब·यापौकी जानकार झाले असल्याच्या प्रणतणक्रया 

णिद्यार्थयाांना णिल्या. सिय सहभागी णिद्यार्थयाांना प्रमािपत्राच े

िाटप करण्यात आले. 

 मा. प्राचायय डॉ. व्ही. एल. एरांडे याांच्या 

आिेशानसुार ि  काययशाळेचे समनियक डॉ. हसराज 

भोसले याांच्या मागयिशयनाखाली सांगीत काययशाळेचे  णनयोजन प्रा. डॉ. ए. एम. मळुजकर ि प्रा. जी. पी. शेंडगे ि सिेक 

प्रकाश सरुिसे याांनी केले. लेखन, काव्य आणि सांगीत या तीन्ही काययशाळेत एकूि २९३ सहभागी णिद्यार्थयाांच्या मौणखक 

ि लेखी अणभप्रायानसुार ि णिद्यार्थयाांनी  णिलेल्या साांणघक तथा रणसकी प्रणतसािानसुार ही काययशाळा अत्यांत यशस्िी पार 

पडली. असे णसध्ि होते.  

 काव्य, लेखन, सांगीत काययशाळेचे आभार, काययशाळा समन्ियक, डॉ हांसराज भोसले याांनी माांडले.  

समारोप :-  

सांगीत, काव्य आणि लेखन काययशाळेचा समारोप सायांकाळी ५.३० िाजता प्राचायय, समन्ियक ि प्रमखु 

मागयिशयकाच्या उपणस्थतीत त्या त्या िालनामध्ये प्रातीणनधीक स्िरूपात णिद्यार्थयाांना प्रमािपत्र िऊेन करण्यात आला. 

शेिठी काययशाळेचे समन्ियक डॉ. हांसराज भोसले याांनी सिाांचे आभार माननू अध्यक्षाांच्या परिानगीने काययशाळेचा 

समारोप केला.  
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काययशाळेतील इतर काही क्षिणचत्र े
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लखेन- काव्य-सांगीत काययशाळेची ितृ्तपत्र माध्यमाांनी घतेललेी िखल 
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अहिाल लेखन  

१) प्रा डॉ. हांसराज भोसले 

२) गोपाळ भोपी (फोटो छायाांकन) 


