गीता पठण स्पर्ाा -2019

चाांगली व्यक्ती बनण्यासाठी दे वाच्या प्रार्थनेसह आपली कृतीदे खील चाांगली ठे वा. गीतेतील

एक श्लोक दररोज पाठ करा. गीतेचे सार जीवनात उतरवावे, असे मागथदर्थन अखखल ववश्व
गायत्री पररवार, ब-हाणपरू येर्ील प्राकृततक चचककत्सक योगाचायथ डॉ.सचचन पाटील याांनी केले.

केसीई सांस्र्ेचे ववववधता सांर्ोधन
व प्रशर्क्षण केंद्र आखण अण्णासाहे ब बेंडाळे
प्रततष्ठान याांचे सांयुक्त ववद्यमाने गीता
पठण स्पधाथ आयोजजत करण्यात आली

होती. यांदाचे हे १५ वे वर्थ होते. यावेळी
उद्घाटक म्हणून डॉ. पाटील हे बोलत
होते. मांचावर अध्यक्षस्र्ानी प्राचायथ डॉ.

उदय कुलकणी तर प्रमुख पाहुणे केसीई
सांस्र्ेचे सचचव आड. एस.एस.फालक,
प्रर्ासकीय अचधकारी

र्शर्काांत वडोदकर, खरगोन येर्ील अतनल ताग, बेंडाळे प्रततष्टानचे

उपाध्यक्ष डॉ.ककसन पाटील, सचचव प्राचायथ
डॉ.अर्ोक

राणे,

ज्योततमथयी

सांस्र्ेच्या

सांचाशलका रे खा मुजम
ु दार, सांस्र्ेचे शर्क्षण
समन्वयक

आखण

स्पधाथ

समन्वयक

चांद्रकाांत भांडारी, सांपदा पाटील उपजस्र्त
होते.
प्रस्तावनेत डॉ. राणे याांनी स्पधाथ
घेण्यामागील भूशमका ववर्द केली. होम
प्रज्वशलत करून स्पधेचे उद्घाटन करण्यात

आले. सकाळी उठून आई-वडडलाांना वांदन करून ददवसाची सुरुवात आनांदी "मूड"ने करावी असे
डॉ.सचचन पाटील म्हणाले. अध्यक्षीय भार्णात डॉ.कुलकणी याांनी चाांगले ववद्यार्ी व चाांगले
नागररक बनण्यासाठी प्रयत्न करा असे साांचगतले.
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घेतला. ददवसभर ववद्यार्ी
गीता पठण करत असताांना
वातावरण
होते.

मांत्रमग्ु ध

झाले

बक्षीस वितरण
दप
ु ारी ४ वाजता स्पधेतील ववजेत्याांना मान्यवराांच्या हस्ते बक्षीस ववतरण करण्यात आले.

प्रसांगी अध्यक्षस्र्ानी बेंडाळे प्रततष्टानचे उपाध्यक्ष

डॉ.ककसन पाटील तर प्रमुख पाहुणे केसीई

सांस्र्ेच्या व्यवस्र्ापन मांडळाचे सदस्य प्रा.चारुदत्त गोखले, प्रर्ासकीय अचधकारी र्शर्काांत
वडोदकर, सचचव प्राचायथ डॉ.अर्ोक राणे, ज्योततमथयी सांस्र्ेच्या सांचाशलका रे खा मुजुमदार, स्पधाथ

समन्वयक चांद्रकाांत भांडारी उपजस्र्त होते. यावेळी, गेल्या १५ वर्ाांपासून गीतापठण स्पधेच्या
आयोजनात सक्रीय सहभाग घेतल्याबद्दल डी.डी.झोपे याांच्यासह त्याांच्या सुववद्य पत्नी नीशलमा

झोपे याांचा सत्कार करण्यात आला. अध्यक्षीय भार्णात डॉ. पाटील म्हणाले की, गीतापठण
स्पधाथ पाठाांतर नसून भावर्क, साांस्कृततक सांस्कार आहे . गीता म्हणजे ज्ञान, भक्ती व कमथ या

योगत्रयीांचा त्रत्रवेणी सांगम आहे . नव्या वपढीला गीतेचे तत्वज्ञान जीवनात अांगीकारण्यासाठी
डॉ.अण्णासाहे ब बेंडाळे याांच्या स्मत
ृ ीप्रीत्यर्थ हा सोहळा आहे . सूत्रसांचालन व आभार प्रखणता झाांबरे
याांनी केले.
निकाल
शहरी विभाग गट पहहला –
प्रथम – जीघ्नेर्ा रववांद्र लोखांडे (डॉ.आचायथ ववद्यालय), द्वितीय – सांस्कृती तनलेर् झोपे

(स्वा.ज.सु.खडके ववद्यामांददर), तत
ृ ीय – ररतर्ा ववजय दे वरे (प.वव.पाटील ववद्यामांददर), उत्तेजिाथा
– उन्नती गजानन पाटील(प.वव.पाटील ववद्यामांददर), माही केतन डाकशलया(र्ा.ल.खडके
ववद्यामांददर), तनलेर् शमस्त्री (स्वा.ज.सु.खडके ववद्यामांददर)
शहरी विभाग गट दस
ु रा

–

प्रथम – अमोघ जोर्ी (ओरीयन सीबीएसई), द्वितीय – आरती सांजय वडनेरकर, तत
ृ ीय – साक्षी
समाधान पाटील (दोन्ही, ए.टी.झाांबरे ववद्यालय), उत्तेजिाथा – साक्षी रतन चव्हाण (या.दे .पाटील

ववद्यामांददर), कावेरी रववांद्र पाटील(नांददनीबाई ववद्यालय), हे रांब ववजय वाघुांडे (ओरीयन स्टे ट
बोडथ)

शहरी विभाग गट नतसरा

–

प्रथम – गायत्री हुकुम गव्हारे (नवीन माध्यशमक ववद्यालय), द्वितीय – र्र्ाांक हे मांत कुलकणी
(ला.ना.ववद्यालय), तत
ृ ीय – प्रेरणा शमशलांद जगताप (नांददनीबाई ववद्यालय), उत्तेजिाथा – आशर्र्
समाधान चौधरी (या.दे .पाटील ववद्यामांददर), भावना गोरख बडगुजर, ददव्या ककरण पाटील
(दोन्ही, का.उ.कोल्हे ववद्यालय).
ग्रामीण विभाग गट पहहला

–

प्रथम – यज्ञज्ञका खेमचांद्र पाटील, द्वितीय – हर्थदा जगदीर् सपकाळे , तत
ृ ीय – मर्हुद मांजूर
खादटक, उत्तेजिाथा – फैझान र्कील वपांजारी (सवथ, कार्ीबाई भोळे ववद्यामांददर, असोदा), दे वाांर्
मुरलीधर पाटील (पोदार स्कूल, सावखेडा), सातनका उल्हास भांगाळे (नेमाडे ववद्यामांददर, सावदा)
ग्रामीण विभाग गट दस
ु रा

–

प्रथम – भूशमका गणेर् सूयव
थ ांर्ी (पी.आर.ववद्यालय, धरणगाव), द्वितीय – आददत्य सांदीप पवार

(ठोंबरे ववद्यालय, धरणगाव) तत
ृ ीय – वैर्ाली सांजय रावतोळे (पी.आर.ववद्यालय, धरणगाव),

उत्तेजिाथा – पायल सुनील साळुांखे (सावथजतनक ववद्यालय, असोदा), तुलसी प्रकार् पाटील
(स्वामीनारायण सीबीएसई, सावदा), ददव्या ववजयकाांत पाटील (नेमाडे ववद्यामांददर, सावदा)
ग्रामीण विभाग गट नतसरा

–

प्रथम – प्रततक प्रवीण इांगळे (स्वामीनारायण ववद्यालय, सावदा), द्वितीय – प्रर्मेर् सुरेंद्र

सोनार(पी.आर.ववद्यालय, धरणगाव) तत
ृ ीय – राहुल युवराज चौधरी (सावथजतनक ववद्यालय,
असोदा), उत्तेजिाथा – केदार तनतीन वाघ, मद
ु र्ांकर पवार (दोन्ही, साने गुरुजी ववद्यालय,
ृ ल
अमळनेर), रुपाली अतनल पाटील (स्वामीनारायण ववद्यालय, सावदा).
साांनिक शहरी विभाग गट –
प्रथम – रुपाली पांजाब मोदहते (त्र्यांबक नगर ववद्यालय), द्वितीय – अशभर्ेक सांदीप बारे ला
(प.वव.पाटील ववद्यामांददर) तत
ृ ीय – श्रद्धा रमेर् वांजारी (र्ा.ल.खडके ववद्यामांददर), उत्तेजिाथा –
स्नेहल दे वीशसांग पाटील (झाांबरे ववद्यालय), हर्ाथ ददनकर कुरकुरे (नांददनीबाई ववद्यालय).
ग्रामीण विभाग गट –

प्रथम – तनर्ा सांजय माळी (सावथजतनक ववद्यालय, असोदा), द्वितीय – हे माांगी प्रवीण पाटील
(कार्ीबाई भोळे ववद्यालय, असोदा) तत
ृ ीय – जयश्री जजतें द्र माळी उत्तेजिाथा – ओम अववनार्
पाटील (दोन्ही, पी.आर.ववद्यालय, धरणगाव), वैष्णव अतनल पाटील (नेमाडे ववद्यालय, सावदा).

