,

-

काणकोण येथील
लोको सवाला िव ा याची
भेट- शै िणक सहल.
कला अकादमी या
ना
पधत भाग
घेतलेले िव ाथ
िवशेष ािव य
िमळवले या
िव ा यासह मराठी
अ यापकवग
सृजनसंगमम ये छायािच
पधत यश ा
िव ाथ - िववेक
सृजनसंगमम ये आकाशकं दील
पधत यश ा
िव ाथ - छयन
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ाचायाचे मनोगत
संपादक य
िवभाग मुखांचे मनोगत
वष २०१८-१९ मधील घडामोडी
यश वी वाटचालीचे िशलेदार
िश कांचा सहभाग
मागे वळू न पाहताना
भावपूण दांजली

मु य संपादक
डॉ. फादर जेरोिनमो िडिस वा

संपादक
ा. चैताली कोळी

सहसंपादक
डॉ. वृंदा के ळकर
ा. अपूवा बेतके कर
ा. किवता परब

काशक
सट झेिवयस महािव ालय, हापसा

मांडणी व मु ण
मयुर चोडणकर

ाचायाचे मनोगत

मराठी िवभाग आपली वा षक वृ पि का ' दशा' चे काशन क रत आह,े याचा
मला अ यंत आनंद होत आह.े आम या महािव ालयातील हा िवभाग अनेक
े ांम ये नेहमी स य भूिमका बजावत असतो. या वृ पि के या
मा यमातून मराठी िवभागाची एकू ण वाटचाल अधोरे िखत हावी असे मला
वाटते, जेणेक न िव ा या या व िश कां या ितभेला अिधकािधक
ो साहन िमळे ल.
यंदा आपली दशा ही वृ ि का कािशत क न मराठी िवभाग पु हा एकदा
आपले काय िस द करीत आह.े मराठी िवभागातील िश क आिण िव ा यानी
यासाठी घेतले या क ांचे मला कौतुक आह.े

संपादक य
मराठी िवभागाची चौथी वृ पि का कािशत
करताना मला अितशय आनंद होत आह.े िविवध
महािव ालयीन
तसेच
आंतरमहािव ालयीन
तरावर होणा या काय मांत मराठी िवभागाचे
िव ाथ उ फू तने भाग घेत असतात. स या मराठी
िवभागाचा कायभाग सांभाळत असले या मराठी
िवभाग मुख डॉ. वृंदा के ळकर, ा. अपूवा बेतके कर,
ा. चैताली कोळी आिण किवता परब िनयिमत
िव ा याना िविवध पधात भाग घे यास ो साहन तसेच मागदशन करतात. वृ पि का
२०१८-२०१९ या शै िणक वषाचा मागोवा यावा आिण िलिखत व पात हे सारे राहावे
यासाठीच ही वृ पि का काढ याचा य आ ही के ला आह.े या वृ पि के चे संपादन काय
मला द याब ल मी मराठी िवभागाची आभारी आह.े

डॉ. वृंदा के ळकर
मराठी िवभाग मुख
मराठी िवभागाची २०१८-२०१९ या वषाची
वृ पि का कािशत होताना मला अितशय आनंद
होत आह.े
१९६५ पासून सट झेिवयस
महािव ालयात मराठी िवभाग सु झाला. पिहले
िवभाग मुख हणून डॉ. के शव स े यांनी मराठी
िवभागाची धुरा समथपणे सांभाळली. पुढ या
काळात ा. अ णा गानू यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. स या डॉ. वृंदा के ळकर, ा. अपूवा
बेतके कर, ा. चैताली कोळी, ा. किवता परब या िवभागाचा कायभाग सांभाळत आहत
े .
वेगवेग या े ात नावा पाला आलेले िव ाथ हाच मराठी िवभागाचा िचरं तन ठे वा आह.े
स ि थतीत िविवध महािव ालयीन तसेच आंतरमहािव ालयीन
तरावर होणारे
काय म, िविवध पधाम ये मराठी िवभागा या िव ा याचा सहभाग नेहमीच तु य
असतो. िव ा या या योगदानामुळेच िवभागाची वाटचाल जोमाने चालू आह.े िवभागात
होणारे िविवध काय म तसेच िव ा याची यश वी वाटचाल कायम व पात मरणात
राहावी या उ ेशानेच मराठी िवभागाची ही यंदाची वृ पि का.

मराठ

वभागा या

२०१८ - १९
घडामोडी

या

ा. अ णा गानू यांना िनरोप समारं भ
३० जून २०१८ रोजी ा. अ णा गानू यांना
महािव ालया या वतीने िनरोप दे याचा काय म झाला.
काय माला
येक िवभागाचे िश क उपि थत होते.
काय माची सु वात महािव ालयाचे ाचाय फादर डॉ.
जेरोिनमो िडिस वा यां या भाषणाने झाली. त त
ं र अ णा
गानू यां या सट झेिवयस महािव ालयाचा वास
दाखवणारे , िव ा यानी तयार के लेले चलिच
दाखिव यात आले. यानंतर डॉ. वृंदा के ळकर यांनी आपले
मनोगत
के ले. फादर डॉ. जेरोिनमो िडिस वा यां या ह ते अ णा गानू यांना
मृितिच ह दे यात आले. यावेळी महािव ालयाचे व थापक फादर जेफरीन िडसोझा
यांनी आपले मनोगत
के ले. शेवटी अ णा गानू यांनी आपले मनोगत
के ले.

गोमंतक य मराठी लघुकथाः चचास
म यवत ंथालय, पणजी येथे २० जुलै
२०१८ रोजी रा य तरीय चचास झाले.
'गोमंतक य मराठी लघुकथा' या िवषयावर हे
चचास होते. कृ णदास शामा म यवत
ंथालय पणजी, माधवराघव काशन व
सािह य लेणे काशन यां या संयु िव माने
हे चचास आयोिजत कर यात आले होते. सट
झेिवयस
महािव ालया या
मराठी
िवभागा या थम वष व तृतीय वष कला
शाखे या एकू ण अकरा िव ा यानी यात भाग घेतला. साईशा पेडणेकर, रोिहणी नेवरे कर,
अं कता वारं ग, किन का गडक
े र, संजना मां क
े र, आफरीन ब लारी इ. थम वषा या व
िलिपशा साळगावकर, वृशाली गावड,े िविवधा गोसावी, िवभा सावंत, दि ता पोखरे ,
इ यादी तृतीय वषा या िव ा यानी यात सहभाग घेतला होता.
१

संत कबीरांवरील काय म
२४ जुलै २०१८ रोजी कला अकादमी येथे 'संत कबीर' यां यावर आधारीत काय माचे
आयोजन कर यात आले होते. सदर काय म गोवा िव ापीठ व उ िश ण संचालनालय
यां या संयु

िव माने आयोिजत कर यात आला होता. या काय मात संत कबीर यां या

जीवनावर संगीतमय नाटक सादर कर यात आले. मराठी िवभागा या िव ा यानी व
िश कांनी या काय माचा लाभ घेतला.

लेखनकौश य कायशाळा

२८ ऑग ट २०१८ रोजी मराठी िवभागाने 'लेखनकौश य' या िवषयावर कायशाळा
आयोिजत के ली होती. मराठी िवषया या एकू ण ४८ िव ा यानी या कायशाळे चा लाभ
घेतला. या कायशाळे त कु मारी मृणाल दस
े ाई यांनी िवषयत

हणून िव ा याना मागदशन

के ले. िव ा याना वाचन, मनन आिण चंतन यांचे मह व या कायशाळे त पटवून दे यात
आले. लेखनकौश य िवकिसत कर यासाठी िव ा यानी कोण या कारचे वाचन करायला
पािहजे यािवषयी मृणाल दस
े ाई यांनी अनुभवपूण िववेचन के ले.
२

सृजनसंगम
५ आिण ६ ऑग ट २०१८ रोजी सरकारी गोवा
मराठी अकादमी आिण रव
संयु

भवन साखळी यां या

िव माने आयोिजत 'सृजनसंगम' या युवा

महो सवात मराठी िवभागा या िव ा यानी
स य सहभाग घेतला. या महो सवात सवेश वेश
(िवषय-दश
े भ
गीतगायन,
एकपा ी, वेषभूषा, पथना

), व ृ व, अिभनय, एके री
समुहगायन,

समुहनृ य,

सवेश

े, रांगोळी, मदी, किवता सादरीकरण, लघुपट, मुखिच ण,

क ला बनिवणे, जुगलबंदी, मराठी अंता री,

ि रे खा, िभ ीप क, छायािच , फु लांची

वेणी बनिवणे, ह ता र, आकाशकं दील बनिवणे अशा एकू ण स वीस पधा आयोिजत
कर यात आ या हो या. सट झेिवयस महािव ालया या िव ा यानी या सव पधाम ये
सहभाग घेतला व एकू ण सात पधाम ये िव ा यानी बि से पटकावली.

शै िणक सहल
दनांक ९ िडसबर २०१९ रोजी, थम, ि दतीय, तृतीय
वष कला शाखे या िव ा याचा अ यास दौरा काणकोण
तालु यातील गावड गरी येथील मि लकाजुन
दव
े थानातील ट यांचे द ताऐवज, काणकोण येथील
िस द लोको सव, काब दे राम क ला इ यादी थानांना
भेट दली. तृतीय वषा या ाचीन मराठी वाङमयाचा
इितहास या िवषयातील 'टकालेख' या िवषया या संदभात मि लकाजुन दव
े थानाला भेट
दली. काणकोण तालु यातील ािमण जीवनाची परं परा, या भागाची सं कृ ती यांचा
प रचय िव ा याना हावा या उ ेशाने िस द लोको सवाला भेट दली. सवात शेवटी
िव ा यानी काब दे राम क याला भेट दली. या अ यास दौ यात प तीस िव ा यानी
सहभाग घेतला. या शै िणक सहलीत डॉ. वृदा के ळकर, चैताली कोळी आिण किवता परब हे
३

४. यश वी वाटचालीचे िशलेदार
सृजनसंगम यश ा िव ा याची नावे
१.िववेक गावड(े सृजनसंगम िशषकाचे कला मक छायिच - ि तीय पा रतोिषक)
२.समृ दी वायंगणकर ( किवता सादरीकरण पधा- तृतीय पा रतोिषक)
३. कार नावकर ( छायािच

पधा- ि तीय पा रतोिषक)

४.िववेक गावड,े छयन गावकर (आकाशकं दील पधा- ि तीय पा रतोिषक)
५.रघुनाथ असनोडकर (व ृ व पधा – उ ेजनाथ)
६.शंकर कु बल (जुगलबंदी पधा ि तीय पा रतोिषक)

५. एकां कका पधत िव ा याचे यश
कला अकादमी आयोिजत एकां कका पधा २०१८-१९ म ये सट
झेिवयस मिहिव ालया या िव ा यानी भाग घेतला. यात
यांनी कोताड ही मराठी एकां कका सादर के ली. यात ि तीय
वषा या रघुनाथ असनोडकर व तृतीय वष कला शाखे या यीशा
नेसवणकर यांना उ कृ भूिमके साठी पा रतोिषक ा झाले.

६. गोवा दश
े साने गु जी कथामाला
दनांक ९ फे ुवारी २०१९ रोजी, सरकारी महािव ालय
खांडोळा येथे 'गोवा दश
े साने गु जी कथामाला' पधा आयोिजत
कर यात आली होती. या पधत भावना िव. खेडक
े र िहला ि तीय
पा रतोिषक ा झाले.

४

७. वेग या वाटेने जाणारे - ांजल मराठे
तृतीय वष कला शाखा
कला अकादमी िन मत अ गट ना

पधत २०१६ म ये

'अचानक' हे नाटक सादर के लं. २०१७ म ये 'दी कॉ श स' या
नाटकाला उ ेजनाथ व मीरा या ित या भूिमके साठी
श तीप िमळाले. २०१८ म ये 'आषाढ बार' हे नाटक सादर
के ले व नाटकाला ितसरे पा रतोिषक ा झाले. या नाटकात
नटी, शकुं तला, मि लका, वसंतसेना, िनवे दता अशा पाच
भूिमका साकार या. हच
े नाटक गोमंत िव ा िनके तन, मडगाव
आयोिजत अिखल गोवा ना
श तीप

ा झाले. 'सं. क

पधत उ कृ

भूिमके साठी

ार काळजात घुसली', 'क रन ती पूव', 'वेडा वृंदावन', 'दी.

कॉ श स', 'कालाय त मै नमः', 'आषाढ बार', 'उ व त धमशाळा', 'सं. एकच याला' अशा
नाटकांम ये ितने भूिमका के या आहत
े .

८. िश काच
ं ी ानसाधना
१. ा. अपूवा बेतके करपटकथा लेखनः व प आिण िच क सा या रा ीय प रसंवादातील कािशत संशोधन
ंथात 'लघुपट, मािहतीपट आिण िच पट'यािवषयावरशोधिनबंध कािशत.
२. ा. डॉ. वृंदा के ळकर
पटकथा लेखनः व प आिण िच क सा या रा ीय प रसंवादातील कािशत संशोधन
ंथात 'पटकथा लेखनः संक पना व व प' या िवषयावर शोधिनबंध कािशत.
दनांक १६ फे ुवारी २०१९ भि

आंदोलन और गु जा भोजीः वैि क संदभ, दो

दवसीय अ तरा ीय स मेलनात शोधिनबंध वाचला.
दनांक १७ फे ुवारी २०१९, १९९० नंतरची मराठी किवता, या माधव राघव
काशन आिण कला व सं कृ ती संचालनालय पाटो पणजी यां या संयु
आयोिजत चचास ात शोधिनबंध वाचला.

५

िव माने

मागे
वळन
ू

पाहताना

१. महामराठी संमेलनात सहभाग

दनांक ३ आिण ४ फे ुवारी २०१८ रोजी के पे येथे सरकारी गोवा मराठी अकादमी
आयोिजत महामराठी संमेलनात िव ा याचा सहभाग.

२.

ि म व िवकास िशबीर

दनांक २२ फे ुवारी रोजी सरकारी मराठी अकादमीने
ि म व िवकास िशबीर वांते
(स री) येथे आयोिजत के ले होते. या िशबीरात मराठी िवभागा या योिगता सावळ, तेजा
परब व वेता कदम यांनी सहभाग घेतला.

३. ऋणानुबंध
ऋणानुबंध हा महािव ालयीन जीवन आिण ा. अ णा गानू
यां या आठवण चा अंक तृतीय वषा या िव ा याकडू न
२०१८ एि लला कािशत.

६

भावपूण

दांजली

.

७

७

दांजली

िव णू सूया वाघ
आपली तळपती लेखणी आिण वाणी यां या बळावर गो ातच न हे तर गो ाबाहरेही
वतःची ओळख िनमाण करणारे नामवंत सािहि यक, व े , िच कार, रं गकम , माजी
उपसभापती यांचे यांचे ८ फे ुवारी २०१९ रोजी दःुखद िनधन झाले. मराठी िवभाग यांना
भावपूण दांजली सम पत करीत आह.े
यांचे कािशत सािह य
 किवता सं ह- झंजीर झंजीर सांज, फ ल गुड फे णी, सुशेगाद, वाघनखे, लोकोपिनषद,
ब चूभायची वाडी, सू दरसू (कोकणी)
 ग का - पज यधून
 एकां कका- श दकुं द, र पज य, नि के तस्
 नाटक- तुका अभंग अभंग, आ द यच ू, तीन पैशांचो ितया , िशवगोमंतक
 च र लेखन- सळसळ पंपळपानांची
 पुन लखीत- करीन ती पूव
८

सृजनसंगमधील सहभाग
सृजनसंगमचे समुहनृ य
सादर करताना िव ाथ

सृजनसंगमम ये किवता
सादर करताना समृ ी
वायगणकर
सृजनसंगमम ये पधसाठी
कु . छयन आिण िववेक
यांनी तयार के लेला
आकाशकं दील
सृजनसंगममधील पथना ात
भाग घेतलेले िव ाथ

सृजनसंगमम ये
जुगलबंदीसाठी
भाग घेतलेले िव ाथ

मराठी िवभागाचा िश कवग

राजन खान यां यावरील चचत
सहभागी िश कवग

