केसीईच्या शिरपेचात मानाचा तरु ा

भव्य श्रीगणपती म्यरु ल ननशमिती पण
ू ि

"एशिया व इंडिया बुक ऑफ रे कॉर्डिस" मध्ये झाली नोंद
केसीई संस्थेत सुरु असलेला एक लाख एक ललटरच्या रं ग भरलेल्या
प्लास्स्टकच्या बाटल्यांचा "श्रीगणपती म्युरल" निलमिती कायिक्रम बुधवार

दि. १२ सप्टें बर रोजी सकाळी ९ वाजि
ू २५ लमनिटांिी पण
ू ि झाला.
त्याचबरोबर या ववक्रमाची "इंडिया बक
ु ऑफ रे कॉर्डिस " व "एलिया बक
ु

ऑफ रे कॉर्डिस" या िोन्ही संस्थांमध्ये िोंि िे खील झाली. यामुळे केसीई
संस्थेचे िाव जागनतक पातळीवर पोहोचले आहे .

"आिंियात्री" िॉ.जी.िी.बेंिाळे यांच्या जन्मिताब्िी समारोपाच्या प्रकट
कायिक्रमावप्रत्यथि व खाििे ि कॉलेज एज्युकेिि सोसायटीच्या अमत
ृ
महोत्सवी वाटचालीच्या निलमत्तािे आयोस्जत भव्य "श्रीगणपती म्युरल"

निलमिती कायिक्रम मंगळवार दि. ११ ते १२ सप्टें बर िरम्याि एकलव्य
क्रीिा संकुलाच्या मैिािावर पार पिला. दि. ११ रोजी िप
ु ारी १२.३०

वाजेपासि
ू निलमितीला प्रारं भ होवि
ू दि. १२ रोजी सकाळी ९ वाजि
ू २५

लमनिटांिी समाप्त झाला. एकूण २० तास ५५ लमनिटांत निलमिती पूणि झाली. याकररता ओजस्स्विी कला महाववद्यालयाचे प्राचायि

अवविाि काटे , लिक्षक पुरुषोत्तम घाटोळ, प्राजक्ता तायिे यांचस
े ह ५० ववद्यार्थयाांिी म्युरल पूणि केले. "इंडिया बुक ऑफ रे कॉर्डिस " व
"एलिया बुक ऑफ रे कॉर्डिस" या िोन्ही संस्थांचे प्रनतनिधी िॉ.ममता काबरा म्युरल निलमिनतवेळी उपस्स्थत होत्या.

म्यरु ल निलमिती पण
ू ि केल्याबद्िल सकाळी

संस्थेचे अध्यक्ष िंिकुमार बेंिाळे , संस्थेचे

सांस्कृनतक समन्वयक िलिकांत विोिकर
यांिी म्युरल निलमिती टीमचे अलभिंिि केले.
केसीई

सोसायटीच्या

लिरपेचात

या

ववक्रमामळ
ु े मािाचा तरु ा रोवला गेला असे ते
म्हणाले. यावेळी टीमिे ढोलतािांच्या गजरात

जल्लोष केला. िप
ु ारी ४ वाजता "इंडिया बुक

ऑफ रे कॉर्डिस " व "एलिया बुक ऑफ
रे कॉर्डिस"

िॉ.ममता

या

िोन्ही

काबरा

संस्थांचे

यांिी

प्रनतनिधी

ववक्रमाची

िोंि

झाल्याबद्िलचे पिक व प्रमाणपत्र संस्थेस
प्रिाि केले.

यावेळी

संस्थेतफे

सांस्कृनतक

समन्वयक

िलिकांत विोिकर यांिी पिक व प्रमाणपत्र
स्वीकारले. यावेळी मुख्य व्यवस्थापि सलमतीचे
सचचव

बोरसे,

संजीव

पाटील

यांचस
े ह

िॉ.जगिीप

अॅि. राहुल राणे, सभ
ु ाष
िॉ.श्रीकृष्ण बेलोरकर उपस्स्थत होते.

तळे ले,

