आनंदयात्री
मू.जे.महाविद्यालयाला स्िायत्तता प्रदान करािी असा प्रस्ताि प्राचायय डॉ.उदय कुलकर्णी याांनी
किययत्री बहहर्णाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.पी.पी.पाटील याांचक
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रोजी सुपूदय केला. तसेच,

अण्र्णासाहे ब डॉ.जी.डी.बेंडाळे

याांच्या

जीिनचररत्रािरील चांद्रकाांत भांडारी ललखित "आनांदयात्री" या स्मयृ तग्रांथासह "आठिर्णीांची ह्रद्द
पाने" या शलशकाांत िडोदकर आखर्ण चांद्रकाांत भांडारी याांनी सांपाहदत केलेल्या पुस्तकाांचे प्रकाशन
मान्यिराांच्या हस्ते करण्यात आले.

"आनांदयात्री" डॉ.जी.डी.बेंडाळे याांच्या जन्मशताब्दी समारोपाच्या प्रकट काययक्रमावप्रत्यथय
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म.ू जे.महाविद्यालयातील

वििेकानांद भिनाच्या प्राांगर्णात करण्यात आले होते. या िेळी हे महत्िपर्ण
ू य काययक्रम झाले. या
प्रसांगी प्रमुि अयतथी म्हर्णून विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुर्णभाई गुजराथी, माजी महसूल
मांत्री आ.एकनाथराि िडसे, कुलगुरू डॉ.पी.पी.पाटील, माजी कुलगुरू डॉ. के.बी.पाटील, केसीई

सांस्थेचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रकाश पाटील, प्रख्यात गायक राहुल दे शपाांडे (पुर्णे), छबबलभाई शहा,
दलूभाऊ जैन, डॉ.अरुर्णाताई पाटील उपस्स्थत होते.
प्रस्तािना केसीई सांस्थेचे अध्यक्ष नांदकुमार बेंडाळे याांनी केली. ते म्हर्णाले की, माझे

वपता डॉ.जी.डी.बेंडाळे

याांच्या प्रेरर्णेने मी िांबीरपर्णे उभा आहे . मी त्याांच्या िैभिशाली

वपतछ
ृ त्रछायेत जन्मलो ि िाढलो. डॉ. बेंडाळे याांना शास्त्रीय सांगीत, नाट्य, लशल्पकला अशा

सजयनशील लललत कलाांची आिड होती. म्हर्णून आजचा "आनांदघनस्मत
ृ ी" हा काययक्रम आहे.
ां ग्लोबली, ऐक्ट लोकली" (think globaly, act localy) अशी मल्
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ु विर्णारी विचारसरर्णी पढ
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काळात अांगीकारत आहे . तसेच, िान्दे शकन्या बहहर्णाबाई चौधरी आखर्ण गौतम बद्
ु ध तत्िज्ञान
अशा २ व्याख्यानमाला घेर्णार आहे त.

गेली १० िर्षे मी सांस्थेचा अध्यक्ष असलो तरी माचय २०२३ पयंतचा कालािधी पर्ण
ू य

करून सांस्थेपासन
अललप्त होर्णार आहे . माझे नांतर िारस म्हर्णन
कुठलीही घरार्णेशाही,
ू
ू
सत्ताशाही ि कुटुांबातील कोर्णीही असर्णार नाही, असे अध्यक्ष नांदकुमार बेंडाळे याांनी यािेळी
जाहीर केले. लशिाय, उच्च विचारसरर्णीच्या, भारतीय सांस्कृतीच्या ऋवर्षतल्
ु य व्यक्तीने सांस्था
अध्यक्षपद सक्षमपर्णे साांभाळािे अशी अपेक्षा त्याांनी व्यक्त केली.

"आनांदघनस्मत
ृ ी" काययक्रमाचे दीपप्रज्िलन करून उद्घाटन झाले. यानांतर "आनांदयात्री"

या स्मयृ तग्रांथासह "आठिर्णीांची ह्रद्द पाने" या पुस्तकाांचा पररचय लेिकाांनी करून हदला.नांतर

पुस्तकाांचे प्रकाशन झाले. मू.जे.महाविद्यालयाच्या स्िायत्तत्तेचा
याांचक
े डे प्राचायय डॉ. कुलकर्णी याांनी यािेळी सोपविला.
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पोहोचविल्याबद्दल प्राचायय अविनाश काटे आखर्ण ५० जर्णाांच्या चमच
ू ा मान्यिराांनी सत्कार

केला. अरुर्णभाई गज
ु राथी आखर्ण आ.िडसे याांनी सांस्थेच्या िाटचालीबाबत सहदच्छा व्यक्त
करीत विद्याथी आखर्ण लशक्षक करीत असलेल्या स्तत्ु य उपक्रमाांचे कौतक
केले. तसेच,
ु

अण्र्णासाहे ब डॉ.जी.डी.बेंडाळे याांच्याविर्षयी गौरिोदगार काढत त्याांच्या काही स्मत
ृ ी जागविल्या.

डॉ. जी.डी.बेंडाळे याांचे जीिन प्रेरर्णादायी असून िान्दे शाचे ऐयतहालसक व्यस्क्तमत्ि आहे त.
त्याांच्या विचाराांचा जागर झाला पाहहजे अशी अपेक्षा त्याांनी व्यक्त केली.

कुलगुरू डॉ.पी.पी.पाटील याांनी केसीई सांस्थेचे कौतुक करीत िान्दे शाच्या नव्हे तर

दे शाच्या शैक्षखर्णक विकासात महत्िाचे योगदान हदल्याचे साांगत स्िायत्तत्तेनांतर विकासाची

अथधक गती येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. डॉ.जी.डी.बेंडाळे याांच्या विचाराांना पुढे नेर्णारी
िैचाररक हदशा सांस्थेच्या प्रत्येक घटकाने ठे िािी असे आिाहन केले.

यािेळी स्जल्हाथधकारी ककशोर राजे यनांबाळकर, माजी आ.लशरीर्ष चौधरी, माजी प्राचायय
अयनल राि, िासदार रक्षा िडसे, जीिनताई झोपे, केसीई सांस्थेचे सदस्य, सांचालक,
समन्ियक, डॉ.बेंडाळे याांचे पररिारातील सदस्य, विविध शािाांचे प्राचायय, प्राध्यापक आहद
मान्यिर उपस्स्थत होते. सूत्रसांचालन प्रा.भाग्यश्री भलितकर याांनी तर आभार आयएमआर

सांस्थेच्या सांचाललका डॉ.लशल्पा बेंडाळे याांनी मानले. सुप्रलसद्ध गायक राहुल दे शपाांडे (पुर्णे)
याांनी यानांतर सुगम सांगीत, शास्त्रीय गायन आखर्ण सुश्राव्य भक्ती गीते सादर केलीत.

