
सांस्कृ�तक �वभाग अहवाल 

शैश��णक वषर्  २०१७-१८ 

स्वामी मुक्तानंद �व�ान महा�वद्यालयाच्या सांस्कृ�तक �वभागाचं अहवाल सादर करताना मला अत्यानंद होत 

आहे. श�ै�णक वषर् २०१७- १८ मध्ये सांस्कृ�तक �वभागाच्या वतीने �व�वध उपक्रमाचे आयोजन केले होते.  

• २० ऑगस्ट २०१७ रोजी सदभावना �दवस, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या प्र�तमेला पुष्पहार अपर्ण 

करून व सदभावना �दवसाची  प्र�त�ा  घेऊन  साजरा कारणात आला.  

• �द. २५ ते 29  ऑगस्ट २०१७ या पाच �दवशीय स्वामी मुकानंद श�ै�णक संकुलामध्ये  राष्ट्र�य गणेश 

महोत्सव  साजरा करण्यात आला. यातील सांस्कृ�तक कायर्क्रमामध्ये महा�वद्यालयातील �वद्याथ्या�नी 

सामू�हक व वैयिक्तक नतृ्य सादर करून  पे्र�कांचे ल� वेधून घेतले, तर प्रा. अजय �त्रभुवन यांनी रंगारंग 

कायर्क्रम सादर केला. 

• �द. ५ सप्ट�बर २०१७ रोजी �श�क �दन साजरा करण्यात आला. या �दवशी महा�वद्यालयाच्या 

�वद्याथ्या�नी प्राध्यापकांची भू�मका अंगीकारून �शक�वण्याचे कामकाज पार पाडले. भारताच ेमाजी 

राष्ट्रपती डॉ . राधाकृष्ण सवर्पल्ल� यांचे प्र�तमा पूजन करून  �वद्याथ्या�नी �श�क�दनाच्या महत्व 

�वशद केले. त्याचबरोबर महा�वद्यालयातील प्राध्यापकांचा यथो�चत सन्मान करण्यात आला.  

• �द. २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्र�पता महात्मा गाधंी व  माजी पंतप्रधान लालबहादरू शास्त्री  

जयंती  प्र�तमा पूजन करून साजर� करण्या आल�.  

• �द. १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माजी राष्ट्रपती डॉ अब्दलु कलाम यांचा जन्म�दवस वाचन पे्ररणा 

�दवस म्हणून साजरा करण्यात आला. या वेळी राष्ट्रपती डॉ अब्दलु कलाम यांच्या प्र�तमेला 

पुष्पहार अपर्ण करून �वद्याथी मनोगत, प्राध्यापक  मनोगत ,राष्ट्रपती डॉ अब्दलु कलाम यांची 

घोष वाक्यांच ेवाचन करण्यात आले.तसेच डॉ. प्रसाद कुलकण� संस्कृत �वशारद यांनी �वध्यात्यार्ना  

वाचन पे्ररणा �दनाचे महत्व �वशद केले. 

• �द. ७ ते १०  फेब्रुवार� २०१८ या कालावधीत  चॉकलेट , ब्लॅक अँड व्हाईट , �पकं, कॅप  ब�गल,    

,�मसमॅच, टॅ्र�डशनल  डजे साजरे करण्यात आले. त्याच बरोबर  पोस्टर , थीम मेहंद�, थीम 

रांगोळी, काव्य वाचन, �वनोद सांगा ,  �ममीकर� ,उस्फुतर्  वक्ततृ्व , स्मरण स्पधा�चे आयोजन 

करण्यात आले  �द.  १० फेब्रुवार� २०१८ रोजी द.ु ३. वा.शलेा पागोटे वाचन व  ब��स �वतरणाचा 

कायर्क्रम घेण्यात आला.  या मध्ये उपरोक्त स्पधार्मधं्ये  यशस्वी झालेल्या प्रथा, द्�वतीय ,ततृीय 

क्रमांकाच्या �वध्याथ्या�ना व यशस्वी खेळाडूनंा  प्रमाणपत्र व मेडल व पुस्तके भेट देऊन 

गौर�वण्यात आले. 



• �द. १९ फेब्रुवार� २०१८ रोजी स्वामी मकु्तानंद श�ै�णक संकुलामध्ये छत्रपती �शवाजी महाराज 

जयंती मोठ्या उत्साहात साजर� करण्यात आल�. यावेळी सवर् प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कमर्चार� 

उपिस्थत होत े     

• �द. २७ फेब्रुवार� २०१८ रोजी मराठ� भाषा गवर् �दन साजरा करण्यात आला. या वेळी कुसुमाग्रज  

�व. वा. �शरवाडकर यांच्या प्र�तमेला पुष्पहार अपर्ण करून प्रमुख अ�तथी डॉ. भाऊसाहेब गमे, 

प्राचायर्, जनता महा�वद्यालय यांनी मराठ� भाषा व �तचे महत्व व वै�शष्ट्य �वशद केले. 

•   �द. १४ ए�प्रल  २०१८ रोजी स्वामी मुक्तानंद श�ै�णक संकुलामध्ये भारतीय राज्य घटनेचे 

�शल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मोठ्या उत्साहात साजर� करण्यात आल�. यावेळी सवर् 

प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कमर्चार� उपिस्थत होत े  

उपरोक्त सवर् सांस्कृ�तक कायर्क्रम यशस्वी होण्याक�रता संस्थाचालक महा�वद्यालचये प्राचायर् , 

प्राध्यापक वृंद, प्राध्यापकेतर  कमर्चार�  व �वद्याथ्या�चे बहुमोलाचे सहकायर् लाभले. या सवा�च्या 

ऋणात राहून अहवाल लेखनास पूणर् �वराम देतो.  

 

              सांस्कृ�तक काक्रर् म �वभाग प्रमुख  

         प्रा. अजय �त्रभुवन  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
 

 

 



 

 

 

 



   

 

 



         

 

 

 


