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वििेकानंद महाविद्यालयात भक्ती गीत गायन स्पर्धचेे थाटात उद्घाटन 

वििेकानंद शिक्षण संस्थेचे  आद्यसंस्थापक शिक्षण महर्षी मा. कै. पंढरीनाथ पाटील 

(भाऊ) ढाकेफळकर यांच्या स्मशृिप्रीत्यथथ आयोजिि विभागीय भक्तीगीि गायन स्पर्धचेे उद्घाटन 

वििेकानंद कला सरदार दशलपशसंग िाजणज्य ि विज्ञान महाविद्यालयाच्या सभागहृाि आि  

ददनांक 6 िानेिारी 2020 रोिी  प्रा. डॉ. िैिाली देिमुख संगीि विभाग प्रमुख, िासकीय ज्ञान 

विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद, यांच्या हस्िे संपन्न झाले. 

         मान्यिरांच्या हस्िे दीपप्रज्िलन करून िसेच कै. पंढरीनाथ पाटील (भाऊ) ढाकेफळकर ि 

स्िामी वििेकानंद यांच्या प्रशिमेस पुषपांिली अपथण करुन कायथक्रमाची सुरुिाि झाली. 

         सदर उद्घाटन सोहळ्यासाठी वििेकानंद शिक्षण संस्थेचे कोर्षाध्यक्ष मा. िुर्षार भाऊ शिसोदे 

िसेच वििेकानंद शिक्षण संस्थेचे प्रिासकीय अशर्धकारी मा. प्रभाकरराि मोरे यांची वििेर्ष 

उपजस्थिी होिी. 

         कायथक्रमाचे अध्यक्षस्थान वििेकानंद कला सरदार दशलपशसंग िाजणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालयाचे प्राचायथ प्रोफेसर श्याम शिरसाट यांनी भूर्षविले. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे 

उपप्राचायथ डॉ. दादाराि िेंगुळे, डॉ. रािेंद्र िेिुळ िसेच कशनष्ठ महाविद्यालयाच्या उपप्राचायथ 

श्रीमिी िुभांगी गोडबोले यांची व्यासपीठािर उपजस्थिी होिी. 

         सदर कायथक्रमाि डॉ. िैिाली देिमुख यांनी संगीिाचे िीिनािील महत्त्ि वििद करून 

कायथक्रमाचे उद्घाटन झाल्याची औपचाररक घोर्षणा केली. कोर्षाध्यक्ष मा. िुर्षारभाऊ शिसोदे यांनी 

आपल्या भार्षणािून स्पर्धसेाठी स्पर्धथकांना िुभेच्छा ददल्या. प्राचायथ प्रोफेसर श्याम शिरसाठ 

यांनी स्पर्धचे्या आयोिनामागील भूशमका स्पष्ट करून स्पर्धथकांना समयोशचि मागथदिथन केले ि 

अध्यक्षीय समारोप केला. 



       भक्तीगीि गायन स्पर्धचेे हे 16 िे िर्षथ असून सदर स्पर्धाथ 6 ि 7 िानेिारी रोिी ियोगट 7 िे 

15 िर्षथ, 16 िे 30 िर्षथ ि 30 िर्षाांपेक्षा अशर्धक अिा िीन गटाि संपन्न होणार आहे. स्पर्धसेाठी 

एकूण 250 संघांनी सहभाग नोंदविण्याचे संयोिकांनी याप्रसंगी सांशगिले.  

          कायथक्रमाचे प्रास्िाविक प्रा. श्री गणेि दळे यांनी केले िर सूत्रसंचालन प्रा. श्री आर िी 

सूयथिंिी यांनी केले. कायथक्रमाच्या िेिटी प्रा. कृषणा भुमरे यांनी आभार प्रदिथन केले. 

           स्पर्धसेाठी लाभलेले पररक्षक श्री नागेि वपंपळे, श्री िेख आररफ, श्री भागिि ढोले ि डॉ 

िुकाराम िांढरे यांचा प्राचायथ यांच्या हस्िे सत्कार करण्याि आला. 

          कायथक्रमाच्या यिजस्ििेसाठी प्राचायथ यांच्या मागथदिथनाखाली संगीि विभागप्रमुख श्री 

आनंद पाटील, श्री गणेि दळे, श्री िार्धि, श्री डोलारे, श्री आघाडे, श्री िसंि गुळशभले ि 

महाविद्यालयािील सिथ शिक्षकांनी पररश्रम घेिले. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


