केसीईत "एशिया व इंडिया बुक ऑफ रे कॉर्ड्स" साठी प्रारं भ : ववद्यार्थी साकारताहे त भव्य श्रीगणपती म्युरल
पारं पाररक नत्ृ य व कलांचे सादरीकरण करून उत्सव साजरे झाले पाहिजेत. भारतीय संस्कृतीचे जतन करणारी गीते

गणेशोत्सवात वाजवावीत. आबालवद्
ृ ध व महिलांना त्रास िोईल असे वततन िोणार नािी याची काळजी तरुण पपढीने घ्यावी , असे
प्रततपादन जजल्िा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शशंदे यांनी केले .

"आनंदयात्री" डॉ.जी.डी.बेंडाळे यांच्या जन्मशताब्दी समारोपाच्या
प्रकट

कायतक्रमापप्रत्यर्त

व

खानदे श

कॉलेज

एज्यक
ु े शन

सोसायटीच्या अमत
ृ मिोत्सवी वाटचालीच्या तनशमत्ताने आयोजजत
भव्य

"श्री

गणपती

म्यरु ल"

तनशमतती

कायतक्रमाचे

उद्घाटन

मंगळवार हद. ११ सप्टें बर रोजी झाले, त्यावेळी ते बोलत िोते.
प्रसंगी मंचावर उद्घाटक केसीई सोसायटीचे सदस्य दीपक

घाणेकर, सावतजतनक गणेशोत्सव सशमतीचे अध्यक्ष सचचन नारळे ,
केसीई संस्र्ेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेंडाळे , जेष्ठ पत्रकार रािुल
रनाळकर, संस्र्ेचे कोषाध्यक्ष सरु े श चचरमाडे, सदस्य ज्ञानदे व
पाटील, िरीश शमलवाणी, सध
ु ीर बेंडाळे , प्रा. चारुदत्त गोखले, "इंडडया
बक
ु ऑफ रे कॉर्डतस " व "एशशया बक
ु ऑफ रे कॉर्डतस" या दोन्िी

संस्र्ांच्या प्रतततनधी डॉ.ममता काबरा उपजस्र्त िोते.

"श्री गणपती म्यरु ल" तनशमतती कायतक्रमाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या

िस्ते श्रीफळ फोडून आणण कलश पज
ू न करून झाले. यावेळी

मान्यवरांनी रे कॉडत करण्यासाठी प्राचायत अपवनाश काटे व त्यांच्या ५०
जणांच्या चमूला शभ
ु ेच्छा हदल्या. प्रस्तावनेत संस्र्ेचे सांस्कृततक
समन्वयक

शशशकांत

वडोदकर

यांनी

डॉ.जी.डी.बेंडाळे

यांच्या

चररत्रापवषयी माहिती दे त उपक्रमाचे उद्हदष्ट स्पष्ट केले. ज्ञान प्रसारो

व्रतम या ब्रीदवाक्याप्रमाणे संस्र्ेची वाटचाल पािता आज मोठा वटवक्ष
ृ
झाला आिे . त्यामागे डॉ.जी.डी.बेंडाळे यांची मेिनत व ध्येयतनष्ठा
दडलेली आिे .
जजल्िा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शशंदे म्िणाले की, "श्री

गणपती म्यरु ल" तनशमतती करून केसीई संस्र्ेने ख-या अर्ातने
भक्ती जपली आिे . गणेशोत्सवात सकारात्मक वातावरण

तनशमतती व नापवन्यपण
ू त उपक्रमाचे आयोजन करून तरुणांनी

समाजात आदशत तनमातण करावेत, असेिी ते म्िणाले. सचचन

नारळे यांनी गणेशोत्सवात तरुणांची धुंदी असते. परंतु ती
पवधायक असावी असा संदेश दे त त्यांनी केसीई संस्र्ेने
आयोजजत

केलेल्या

उपक्रमाचे

कौतुक

केले.

संस्र्ेने

गणेशोत्सवाला नवा आयाम हदला असन
ू यामळ
ु े उत्सवाकडे
बघण्याचा लोकांचा दृष्टीकोन बदलेल असा पवश्वास व्यक्त केला.

रािुल रनाळकर यांनीदे खील "श्री गणपती म्यरु ल"
तनशमतती कायतक्रम स्तुत्य असल्याचे सांगत उपक्रम यशस्वीतेसाठी सहदच्छा हदल्या. अध्यक्ष नंदकुमार बेंडाळे यांनी त्यांचे पपता

डॉ.जी.डी.बेंडाळे यांचेपवषयी माहिती दे त गणेशाप्रती डॉ. बेंडाळे यांची असलेली भक्ती सांचगतली. तसेच, गणपती िी दे वता ज्ञान आणण
शशक्षणाची अचधपती असलेली दे वता आिे . "श्री गणपती म्यरु ल" तनशमतती करून डॉ.बेंडाळे यांच्याप्रती सेवा व समपतणाची भावना येर्े
व्यक्त िोत असल्याचे ते म्िणाले. "श्री गणपती म्यरु ल" तनशमततीतून सकारात्मक उजात तयार िोईल. म्यरु ल तनशमततीतून पवद्यार्थयाांची
संघभावना वाढून ती जोपासली जाईल. पवद्यार्थयाांच्या कल्पकतेला वाव शमळे ल, असेिी ते म्िणाले.

सूत्रसंचालन व आभार प्रणणता झांबरे यांनी केले. यावेळी माजी मिापौर लशलत कोल्िे यांनी भे ट दे वन
ू उपक्रमाचे कौतुक

केले. डॉ. अरुणाताई पाटील, सौ. जीवनताई झोपे, प्रशासकीय संचालक डॉ.डी.जी.िुंडीवाले , प्राचायत डॉ.उदय कुलकणी, डॉ.एस.एन.भारं बे,
प्रशासकीय अचधकारी गो.ि.अत्तरदे , प्राचायत डॉ. अशोक राणे , मख्
ु याध्यापक डी.व्िी.चौधरी, लशलत चौधरी उपजस्र्त िोते.
"श्री गणपती म्यरु ल" उद्घाटन कायतक्रमासाठी डॉ.श्रीकृष्ण बेलोरकर, संजीव पाटील, सभ
ु ाष तळे ले, अॅड. रािुल राणे, कुलसचचव

डॉ. जगदीप बोरसे, प्रा.प्रसाद दे साई, पंकज कासार, चंद्रकांत भंडारी, संतोष चौधरी, डी.डी.झोपे, िे मंत पाटील, गणेश सय
त श
ं ी, प्रा. पवश्वजीत
ू व
चौधरी आहदनी पररश्रम घेतले.

लेझीम पर्थक, अर्थव्िीर्् पठणाने वेधले लक्ष
पर्क प्रमख
ु डी.व्िी.चौधरी, एस.एच.बावस्कर यांचे मागतदशतनाखाली उपक्रमाच्या सुरुवातीला ए.टी.झांबरे पवद्यालयाच्या पवद्यार्थयाांनी

सादर केलेल्या लेझीम नत्ृ याने उपजस्र्तांचे लक्ष वेधले. तसेच २०० पवद्याचर्तनीनी पी.के.झांबरे , व्िी.एस.गडदे यांच्या मागतदशतनाखाली
अर्वतशीषत पठण केले.

३६ तास आरोग्य सुववधा
"श्री गणपती म्यरु ल" तनशमततीसाठी काम करण्या-या पवद्यार्थयाांसाठी आपत्कालीन वैद्यकीय सपु वधा मदर तेरेसा आरोग्य केंद्र

आणण सोिम योग व नेचरोपर्ी केंद्रातफे ठे वण्यात आली आिे . डॉ.लीना चौधरी, प्रा.सोनल मिाजन यांच्यासि वैद्यकीय पर्क सेवा
दे त आिे त.

म्यरु ल ननशम्तीला सरु
ु वात
उद्घाटन झाल्यावर लगेच "श्री गणपती म्यरु ल"

तनशमतती सरु
ु करण्यात आली. एक शलटर पाण्याच्या एक

लाख बाटल्यांपासून श्री गणेशाचे म्यरु ल साकारले जात

आिे . प्राचायत अपवनाश काटे यांचे मागतदशतनाखाली ५०

पवद्यार्ी म्यरु ल तयार करीत आिे त. संध्याकाळी ५
वाजेपयतत म्यरु ल तनशमततीचे काम ४० टक्के पण
ू त झालेले
िोते.

