मराठी वाङ्मय मंडळ व मराठी ववभाग
भवन्स महाववद्यालय , अंधेरी पश्चिम ४००००५८
दिनांक

- १६.१०.१८

वाचन प्रेरणा दिनाचा वतृ ्ां्
अंधेरी येथील भवन्स महाववद्यालयाच्या मराठी ववभाग व मराठी वाङ्मय
मंडळाने दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी भारतािे माजी पंतप्रधान आिरणीय डॉ. अब्िल
ु कलाम
यांच्या जन्मदिनािे औचित्य साधन
ू वािन प्रेरणा दिन साजरा केला. प्रा. नेहा सावंत यांनी मराठीच्या
ववद्यार्थयाांसाठी ' एक तास वािनािा ' या उपक्रमांतगगत ववववध नामवंत लेखकांच्या
वािन वगागत करून

घेतले

लललत

लेखांिे

. ववद्यार्थयाांनी उत््फूतग सहभाग घेतला. त्यानंतर १०.३० वाजता एस.

पी. जैन ऑडडटोररयम येथे एका व्याख्यानािे आयोजन करण्यात आले होते. गांधी लिक्षण भवन , जुहू
बी एड महाववद्यालयाच्या ग्रंथपाल डॉ. प्रज्ञा भोसेकर यांना प्रमुख अततथी म्हणून आमंत्रित करण्यात

आले होते. प्रा. नेहा सावंत यांनी या कायगक्रमािे प्रा्ताववक केले. तसेि प्रमुख पाहुण्यांना पु्तकािी भेट
िे ऊन त्यांिे ्वागत करण्यात आले. डॉ. प्रज्ञा भोसेकर यांनी ' वािन - एक सं्कार आणण उपिार ' या
ववषयावर अततिय प्रेरक असे व्याख्यान दिले. डॉ. भोसेकर यांनी वािन आणण संिभगग्रंथ या ववषयाति
पी एि डी केलेली असल्यामुळे त्यांना आलेले ववववध अनुभव त्यांनी व्याख्यानात मांडले. ते ऐकताना
ववद्याथी भारावून गेले होते. वािनातून तणावमुक्ती किी होऊ िकते ? व्यश्क्तमत्व ववकासात वािन

कसे उपयुक्त ठरते? जीवनाकडे पाहण्यािा सकारात्मक दृश्टटकोन कसा लमळतो? जगण्यािी उमेि
कोणकोणती पु्तके िे तात? अिा अनेक मुद्दयांवर

वेगवेगळी उिाहरणे आपल्या व्याख्यानात त्यांनी

दिली.

वािनािा

सं्कार

लहानपणापासूनि

कसा

घडवला

पादहजे

,

पु्तकाच्या

वािनाबरोबरि काळाप्रमाणे जात ईबुक वािनािाही सं्कार बाणवला पादहजे., यािेही त्यांनी मागगििगन

केले त्यांिे व्याख्यान केवळ ववद्यार्थयाांनाि नव्हे तर सगळयांच्याि दृटटीने प्रेरणािायी होते . या
कायगक्रमाला ववद्याथी, ववववध ववभागांिे प्राध्यापक, ग्रंथपाल, लिक्षकेतर कमगिारी उपश््थत होते. प्रा.
ज्योती मालंडकर यांनी आभार प्रििगन केले.
वत्ृ तांतलेखन - प्रा, नेहा सावंत. ( मराठी ववभाग )
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during the Vaachan Prerna Diwas on 15th October 2018

