
 
 

पुणे जिल्हा जिक्षण मंडळाचे 

मामासाहबे मोहोळ महाविद्यालय, 

पौड रोड,पणु-े३८ 

मराठी जिभाग िाजषिक अहिाल २०१९-२०२० 

 

१.पोस्टर प्रदििन स्पर्ाि  

 

पद्मविभषूण शरदचंद्रजी पिार यांच्या िाढवदिसाविवमत्त पोस्टर प्रदशशि स्पर्ाश वद.१२/१२/२०१९ रोजी 

महाविद्यालात आयोवजत करण्यात आली.मराठी विभागातील १० विद्यार्थयाांिी यामध्ये सहभाग घतेला.शाश्वत कृषी 

पद्धती,स्िच्छता आवण आरोग्य,संसार्ि व्यिस्थापि,औद्योवगक विकास,भविष्कालीिपररिहि आवण संचार,शकै्षवणक 

खळे आवण गवणतीय प्रवतकृती इत्यादी विषयाच्या अिषुगंािे स्पर्ाश घणे्यात आल्या.या स्पर्ेत मराठी विभागातील 

पढुील विद्यार्थयाांिी सहभाग घेतला. 

 

१.अजिंक्य काटे  

२.सागर गायकिाड 

३.रोजहणी िेंडे  

४.नेहा म्हाते्र  

५.अजनल सोनािणे  

६.रेश्मा जनंबाळकर 

७.िुभांगी मोहोळ 

८.मैलारी खरची  

९.फाले प्रजिमा 

१०.रोजहणी पिार    

 

यापैकी सागर गायकिाड एम.ए वितीय िषश या विद्यार्थयाशिे प्रथम क्रमांक पटकािला.रोवहणी शेंडे ि अवजकं्य 

काते या विद्यार्थयाांिी अिकु्रम े वितीय आवण ततृीय क्रमांक पटकिला. या पोस्टर प्रदशशिासाठी मराठी विभाग प्रमखु 

डॉ.विजय बालघरे,प्रा.सशुील र्सकटे ,प्रा.वकरण गाढि ेयांिी मागशदशशि केले. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

२. मराठी भाषा संिर्िन पंर्रिडा अहिाल (०१ िाने २०२० िे १५ िाने २०२०) 

 

 

पणु े वजल्हा वशक्षण मडंळाच्या मामासाहबे मोहोळ महाविद्यालयात जदनांक ०१ िानेिारी २०२० िे १५ 

िानेिारी २०२० या कालािर्ीमध्ये मराठी भाषा सिंर्िन पंर्रिडा विविर् उपक्रमांिी साजरा करण्यात आला. 

त्या अतंगशत जद.०३ िाने २०२० रोजी महाविद्यालयात काव्यिाचन ि कथा अजभिाचन करण्यात आले.या 

कायशक्रमाच्या सरुुिातीस पवहल्या मवहला वशवक्षका ि समाज सरु्ारक साजित्रीबाई फुले यांना तयांच्या 

ियंिीजनजमत्त अजभिादन करण्याि आले. महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांिी त्यांिा आिडलेल्या कवितांचे िाचि 

केले तसेच त्यांच्यासाठी अवभजात कथांचे अवभिाचि करण्यात आले. विद्याथी काव्य आवण कथांमध्ये रममाण 

झाले. 

जद.०७ िाने २०२० रोजी िुद्धलेखन आजण हस्िाक्षर स्पर्ाि घणे्यात आल्या. आजच्या या र्ािपळीच्या 

यगुात आपण आपल्या भाषालेखिाबाबतीतही फारसे जागरूक िाही, त्यामळेु अिेक शब्द आपण चकुीच्या पद्धतीिे 

उच्चारतो तसेच त्यांचे लेखिही चकुीच्या पद्धतीिे करतो म्हणिूच मराठी विभागामाफश त शदु्धलेखि स्पर्ाश दखेील 

घणे्यात आली तसेच आज आपण आपल्या अक्षराकडे फारसे लक्ष दते िाही म्हणिू हस्ताक्षर स्पर्ाश आयोवजत 

करण्यात आली होती. यामध्ये समुारे १०३ विद्यार्थयाांिी सहभाग घतेला.हस्ताक्षर स्पर्ेत गािडूसे विवकता विठ्ठल वहिे 

प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.आवशष अविल शळेके ि कृतीक विलास खळे यांिी अिकु्रम ेवितीय ि ततृीय क्रमांक प्राप्त 

केला.शदु्धलेखि स्पर्ेत तोंडे प्रतीक्षा चंद्रकांत या विद्यावथशिीिे प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.तर रेश्मा दशरथ विंबाळकर ि 

खराद िभैि विठ्ठल यांिी अिुक्रम ेवितीय ि ततृीय क्रमांक प्राप्त केला 

 जद.०८ िाने २०२० रोजी हरिि चाललेले िब्द ि म्हणी यांचे सिके्षण करण्यात आले.मराठी भाषमेध्ये 

कालािरुूप अिेक शब्द हरित चाललेले आहते त्याऐिजी ििीि शब्द येत आहते तसेच अिेक म्हणीही आज हरित 

चाललेल्या आहते. ििीि म्हणी रुढ होत आहते म्हणिू हरित चाललेले शब्द ि म्हणी यािरही महाविद्यालयातील 

विद्यार्थयाांिी सिके्षण करूि अिेक शब्द ि म्हणचचे जति मराठी विभागाच्या ितीिे करण्यात आले.  

 



याच कायशक्रमाचा भाग म्हणिू महाविद्यालयाच्या मराठी विभागाच्या ितीिे जद.१३ िाने २०२० रोजी किी 

संिोष गाढिे यांनी 'कजििेचा गाि' हा  कायशक्रम सादर केला. त्यांच्या 'माय मराठी', 'ऊसतोड कामगाराची 

कविता' या कवितांिा महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांिी उत्स्फूतश दाद वदली. 

 

 

 

 

 

 

 

 जद. १४ िाने २०२० रोजी डॉ.रािेंद्र थोराि यांनी 'लघुपट आस्िाद' या विषयािर महाविद्यालयातील 

विद्यार्थयाांशी संिाद सार्ला.यामध्ये वचत्रपट ि लघपुट के्षत्रांमर्ील व्यािसावयक संर्ी त्यांिी सहजसोप्या उदाहरणांिी 

विद्यार्थयाांिा पटििू वदल्या तसेच लघपुट, वचत्रपट कसा पहािा याबद्दलही महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांिा मागशदशशि 

केले. याचाच एक भाग म्हणिू राष्रीय ि आतंरराष्रीय परुस्कारप्राप्त लघपुट विद्यार्थयाांिा दाखविण्यात आले. यामध्ये 

सपु्रवसद्ध वदग्दशशक ि अवभिेते िागराज मजंळेु यांचा 'जपस्िुल्या' हा लघुपट िसेच 'गल्ला' हा लघपुट 

महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांिा दाखविण्यात आला. त्यांिीही याला उत्स्फूतश प्रवतसाद वदला. सदर कायशक्रमाचे 

यशस्िी आयोजि प्राचायश डॉ. बाळकृष्ण झािरे यांच्या मागशदशशिाखाली मराठी जिभागप्रमुख डॉ. जििय  

बालघरे,प्रा. सुिील र्सकटे, प्रा. जकरण गाढिे यांिी केले. या कायशक्रमासाठी डॉ.वशिाजी वशदं,े प्रा. हररदास 

खसेे,डॉ.योगशे पिार ,प्रा. लक्ष्मण उवकरडे, प्रा.अशोक शेळके, डॉ. रूपाली शेंडकर,डॉ.प्रकाश ह बंाड,प्रा,तािाजी 

जार्ि.वशक्षक ि वशक्षकेतर कमशचारी उपवस्थत होते. 

 


