
शण ैगोंयबाबाचे 76व ेपणु्यतिथी तनमिान 9 एप्रील 2022 िारखरे चौगलेु महातवद्यालयाच्या कोंकणी 

तवभागान “चलो स्कूल मगेा ड्राय्व” हाांच्या जोडपालवान, महातवद्यालयाच्या सभाघराांि तवश्व 

कोंकणी दीस मनयलो. सरुवािेक शण ैगोंयबाबाच्या फोटवाक, तशक्षकाांनी िशेंच तवद्याथी प्रतितनधी- 

यकु्ता पासेकार हाांणी फुलाां ओ ांपलीं. प्रास्िावीक उलोवप तवभाग मखुेली डॉ. गणुाजी दसेाय हाणें 

केलें.  

पयल्या वसााच्या, तवज्ञान शाखचे्या तवद्यार्थयाांनी “माररया तपिाश”े ह्या काांिाराचेर नाच सादर केलो. 

क्राय्फ पेरैरा, सांजना नायक, मतॅजजला तमराांडा, चाांदनी बोरकार आनी साईशा तशरोडकार ह्या 

तवभागाांिल्या तवद्यार्थयाांनीं शण ैगोंयबाबाांची जीण आनी सातहत्यीक वावराचेर उलोवप केलें. “बॅस्ट 

आउट ऑफ वसे्ट” आनी “कोंकणी गीि-काांिार सिा”  ह्या वळेार आयोजीि केली. मनररजवण े

खािीर मदीं-मदीं तवद्यार्थयाां खािीर शण ैगोंयबाबाांच्या सातहत्यीक वावराचेर आदारीि स्पॉट प्रायज 

दवरले. सतमक्षा नायक (दसुरें वसा) हाका “बॅस्ट आउट ऑफ वसे्ट” सिी ांि पयलें इनाम, वांतशका 

लोटलीकार (तिसरें वसा) हाका दसुरें इनाम जाल्यार तसमरन कोस्िा (तिसरें वसा) हाका तिसरें इनाम 

फावो जालें. 

“कोंकणी गीि-काांिार सिीचें” पयलें इनाम - सोहम धारगळकार (दसुरें वसा), दसुरें इनाम – जलोय 

कोस्िा (पयलें वसा) आनी तिसरें इनाम – ररया डायस (दसुरें वसा)  हाांकाां फावो जालें. कायाावळीचें 

सतु्रसांचालन, क्राय्फ पेरैरा आनी वतेनशा कोस्िान केलें. सहाय्यक प्राध्यापक तसयातलनी फेनाांडीसान 

उपकाराचें उलोवप केलें. ही कायाावळ यशस्वी करपाक सहाय्यक प्राध्यापक  तललनीस डायस आनी 

सहाय्यक प्राध्यापक   तशवानी वरेेंकारान हािभार लायलो. 
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“कोंकणी तियात्राचो अभ्यास‛ ह्या पेपराच्या अभ्यासक्रमाांि हरे 

तियातत्रस्िाां वाांगडा रोजफर्नसााचोय आस्पाव आसा. रोजफर्नसा, तियात्र 

माचयेवलेो एक फामाद तियातत्रस्ि. िाणें आयजवरे 99 तियात्र बरोवन, 

माचयेर दाखयल्याि. िाच्या तियात्र माचयेवेल्या वावराक लागनू 

साांस्कृिीक राज्य पाांवड्यावलेो परुस्कार िशेंच हरे साबार परुस्कार िाका 

लाभल्याि. तवद्याथाांक रोजफर्नसाांच्या तियात्राांचें खाशेलपण आनी 

िाच्या तियात्र पांगडाची प्रत्यक्षाांि भटे जावांची, िशेंच ववेसायीक 

तियात्राांचो प्रयोग माचयेर कसो जािा हें तवद्यार्थयाांक बरे िरेन समजचुें ह े

खािीर तियात्राच्या प्रयोगाक तवद्यार्थयाांक व्हले्लीं. वगाांि बसनू तियात्र 

तशकोवप आनी प्रत्यक्ष माचयेर जावपी प्रयोग पळोवप हािूांि जायिो 

फरक आसिा. तियात्राचो प्रयोग सोंपल्या उपराांि तवद्यार्थयाांनी 

आपल्याक आतयल्ल्या अणभवाांच्यो प्रिीतक्रया उक्तायल्यो. 

पावािीबाई चौगलेु महातवद्यालयाच्या तवद्यार्थयाांनी सातहत्य अकादमी 

परुस्कार जतैिवांि लेखक दतेवदास कदम हाांकाां भटे तदली. दतेवदास 

कदम हाांचें कोंकणी सातहत्याच्या मळार व्हड योगदान आसा. कथा, 

कतविा, कादांबरी, बालनवलीका ह ेसातहत्य प्रकार िाणीं केळयल्याि. 

िाांच्या सातहत्या खािीर िाांकाां जायिे परुस्कार फावो जाल्याि. 2007 

ह्या वसााक ‘तदका’ ह े कादांबरी खािीर िाांकाां सातहत्य अकादमी 

परुस्कार फावो जाला. िाांणी कोंकणी सातहत्याांि कादांबरी ह्या सातहत्य 

प्रकाराक चड योगदान तदलाां. तवद्यार्थयाांनी लेखकाक कादांबरी सांदभाांि 

जायिे प्रस्न तवचारले. लेखकान कादांबरीच्या घटकाांतवशी तवस्िारान 

मातहिी तदली. िशेंच कतविा, कथा आनी कादांबरी हाांच े तभिरलो 

फरक साद्या उिराांनी साांगलो. हरे सातहत्यकाराांचे खांयचें खांयचें 

सातहत्य िाणीं वाचपाक जाय िेंय तवद्यार्थयाांक साांगलें. तवद्यार्थयाांक 

सचुयलें की दर एक तवद्यार्थयाा मदीं वाचनाची सांवांय आनी आवड 

आसपाक जाय िेर्ननाच तवद्यार्थयी तगर्नयानी जािलीं. 

 

तियातत्रस्ि रोजफर्नसा हाांचो ‚जवेणाांि फािोर‛ ह्या 99व्या तियात्राचो 

प्रयोग मडगाांवा, पाय तियातत्रस्ि सभाघराांि 25 एप्रीलाक जालो. 

चौगलेु महातवद्यालयाांिलीं ‚कोंकणी तियात्राचो अभ्यास‛ हो पेपर 

तशकपी तवद्याथी आनी िाांचे वाांगडा सहाय्यक प्राध्यापक तललनीस 

डायस, सहाय्यक प्राध्यापक तसयातलनी फेनाांडीस आनी सहाय्यक 

प्राध्यापक तशवानी वरेेंकार हाांणी तियात्राचो आस्वाद घिेलो. 

विद्यार्थ्यी िेखक देविदास कदमाचे भेटेक रोजफर्नसग- र्ेंकड यांचो आनी ओपाररंचो राजा 

हांच्या 99व्या वतयात्ाच्या प्रयोगाचो आस्िाद 



      पान  03 

किाकाराची भेट 

बटुकाक स्मिृी प्रतिश्ठान हाांच ेचलो स्कूल मगेा ड्राय्व आनी पावािीबाई चौगलेु 

महातवद्यालय - कोंकणी तवभाग हाांच्या जोडपालवान महातवद्यालयाच्या 

सभाघराांि 24 म े2022 ह्या तदसा ‘कलाकाराची भटे’ ही कायाावळ आयोजीि 

केली. ह्या कायाावळीक कलाकार म्हणनू तमनीन माररयो (तियातत्रस्ि-तदलदशाक-

काांिाराां बरोवपी) हाांकाां आमांत्रीि केल्ले. कायाावळीच्या सरुवािेक तवभाग 

मखुलेी डॉ. गणुजी सदानांद दसेायान येवकाराचें उलोवप केलें आनी फुलाांचो 

रोंपो भटेोवन कलाकाराक येवकार तदलो. बाय मतॅजजला तमराांडान (तिसरें वसा) 

तियातत्रस्िाची वळख करून तदली. 

तमनीन माररयोन तवभागाच्या तवद्यार्थयाांक खेळ तियात्र, तियात्र हाांचें वगेळेपण 

िशेंच खाशलेपणाां तवशीं खोलायेन साांगलें. िाांच्याच एका खळे तियात्राांिलें 

ल्हानशें काांिारुय िाणें गावन दाखयलें. अतभनय कसो करप, सांवाद कश ेम्हणप 

हें सगळें खबू बरे ररिीन तवद्यार्थयाांक समजायलें. चलतचत्राांचेरूय थोडेंभोव 

उलोवप केलें. चलतचत्राांि टेक वा ररटेक आसिाि पणू तियात्राांि िशें नासिाि 

दखेनू माचयेचीं फकाणाां करपाक जायनाि अशें मि िाांणें उक्तायलें. अतभनय वा 

स्क्रीप्ट बरोवपाची कायाशाळा खांयचीय सांस्था आयोजीि करिा िेर्नना 

तवद्यार्थयाांनी िसल्या कायाशाळेक वचनू लाव घवेांचो असोय िाांणी तवद्यार्थयाांक 

सांदशे तदलो. कायाावळ यशस्वी करपा खािीर तवभागाचीं सहाय्यक प्राध्यापक 

तललनीस डायस, सहाय्यक प्राध्यापक तशवानी वरेेंकार आनी सहाय्यक प्राध्यापक 

तसयातलनी फेनाांडीसान हािभार लायलो. कायाावळीचें  सतू्रसांचालन बाय क्राय्जा 

वलॅेसान (दसुरें वसा) केलें. सहाय्यक प्राध्यापक तसयातलनी फेनाांडीसान 

मानेस्िाांचे िशेंच कायाावळीक हाजीर आतशल्ल्याांचे उपकार आटयले.  

मांगळरा ५ एतप्रल २०२२ ह्या तदसा सरकारी कला, तवज्ञान 

वातणज्य महातवद्यालय केपेंच्या कोंकणी तवभागान, गोयांची 

लोकसांस्कृिाय: सांवधान आनी जिनाय ह्या माथाळ्या खाला 

राज्यस्िरीय पररसांवाद आयोजीि केल्लो. ह्या पररसांवादाांि 

चार सत्राां आतशल्लीं. 

पयल्या सत्राांि, कमलाकर म्हाळशीन गोंयचे लोकनाच आनी 

लोकतगिाांचेर म्हायिी तदली. दसुऱ्या सत्राांि, पाांडुरांग 

फळदसेायन लोकपरांपरेंि सैमाचें पडतबांब कशें झळकिा िें 

तवस्िारान साांगलें . लोकउत्सव आनी सैमाच्या सांबांदा तवशीं 

आपले तवचार िाणें उक्तायले. खबुशीं लोकतगिाां िाणीं 

गावनू दाखयलीं. तिसऱ्या सत्राचे उलोवपी, श्री अजीि 

पैंगीणकरान गोंयचे लोक उत्सव आनी लोक वाद्याांचेर 

खोलायेन म्हायिी तदली. तिनयू सत्राां जािकच आयोजकाांनी 

जवेणाची ववेस्था केल्ली. 

जवेणा उपराांि रोखडीच उक्ती भासाभास जाली. हािूांि वगे 

वगेळ्या महातवद्यालयाांिल्यान आतयल्ले तशक्षक आनी  

तवद्याथी हाांचेमदीं चचाा जाली. शवेटाक समारोप सवुाळो 

जालो आनी तकिें िरी नवें तशकूां क मतेळल्ल्यान, आमचीं 

मनाां धादोसलीं.  

 

तेजू पाटीि आनी साक्षी नायक 

 

विद्यांर्थ्याांचो, हेर महाविद्याियांनी 

आयोजीत कायागिळींनी सहभाग 



           
पान  04 

"अक्षर महाबळेश्वर"  

सांि सोतहरोबानाथ अांतबये सरकारी आनी वातणज्य महातवद्यालय तवनोडा, पेडण.े कोंकणी तवभाग, गोंय तवद्यापीठ आनी उच्च तशक्षण 

सांचालनालय, गोंय सरकार हाांचे जोडपालवान घडोवन हातडल्लो दोन तदसाांचो राष्ट्रीय पररसांवाद 28 आनी 29 एप्रील, सांि सोतहरोबानाथ अांतबये 

सरकारी महातवद्यालय पेडणेच्या मल्टीपपाज  हॉलाांि जालो. पयल्या तदसाक िीन सत्राां आतशल्लीं. मानातदक प्रो. हररलाल बी मनेन ह ेमखुले 

सोयरे आसल.े मळूस्वर उलोवपी डॉ भषूण भाव े आनी अक्षर उत्सवाचे मानकारी सरस्विी सम्मान फावो जाल्ले कोंकणी सातहत्यकार श्री. 

महाबलेश्वर सैल, िशेंच कायाावळीचे अध्यक्ष, श्री. प्रसाद लोलयेकार कायाावळीक हाजीर आसले. पयलें सत्र दनपारा 12.30 िे 1.30 वराां 

मजगिीं आतशल्लें. पयल्या सत्राांि प्रा. अांज ूसाखरदाांडेन सैलाांच्या कथाांची शास्त्रीय नदरेंिल्यान वळख करून तदली जाल्यार प्रा. राजश्री सैलान 

िाांचे कादांबरींची वळख करून तदली. श्री. शतशकाांि पनुाजी ह्या सत्राचे अध्यक्ष जाल्यार प्रा. नरेश नायक ह ेसांयोजक आसले. 

जवेणाचो तवसव घिेले उपराांि दनपाराां 2.30 वराांचेर दसुरे  सत्राची सरुवाि केली. ह्या दसुऱ्या सत्राांि 'महाबलेश्वर सैल हाांच्या सातहत्याांिल्या 

समाज, सांस्कृिाय आनी सांघशााचेर चचाा जाली. फा. लईुश गोतमश हाांणी िाांच्या कथाांचेर आनी डॉ. प्रकाश पयेंकार हाांणीं कादांबरीचेर आपलीं 

प्रपत्राां सादर केलीं. दसुरे सत्राचे अध्यक्ष डॉ. तकरण बडुकुले आनी सांयोजक प्रा. वशैाली परब जावन आसलें. सुमार 4 वराां म्हणसर दसुरें सत्र 

सोपलें. िाच्या उपराांि तिसरें सत्र सरुु जालें, ह्या सत्राांि महाबलेश्वर सैल हाांच्या सातहत्याांिली परुुषी मानतसकिाय आनी अस्िरेुचें भतवतवश्र्व ह्या 

तवशयाचेर आसलें. डॉ. अरतवांद शानभाग हाांणी िाांचे कथेंि आतयल्ली परुुषी वा अस्िरुी  समाजाचेर उजवाड घािलो, िशेंच डॉ. प्राची जोशी 

हाणीं िाांचे कादांबरींचेर चचाा केली. ह्या तिसरे सत्राचे अध्यक्ष डॉ. जयांिी नायक आनी सांयोजक प्रा. तदपराज सािाडेकार जावन आसले. 

पररसांवादच्या दसुऱ्या तदसा  सकाळच्या 10.30 वराांचेर कायाावळीचें चवथें सत्र सरुू जालें महाबळेश्वर सैल हाांच्या सातहत्याांि आतयल्ल्यो 

मानवीय सांवदेना आनी वतैश्वक तवचार हाचेर चचाा करून सरुवके डॉ. पणूाानांद च्यारी कथाांचेर आनी आनी डॉ. रतमिा गरुव हाणीं कादांबरीचेर आप

-आपलीं  प्रपत्राां माांडलीं. चवर्थया सत्राचे अध्यक्ष श्री. इब्रातहम अफगान (मुांबयचे नामनेचे सातहत्यकार) आनी 

सांयोजक प्रा. रेश्मा खोलकर आसले. उपराांि दनपारचें 12.00 वराांचेर पाांचवें सत्र सरुु जालें. ह्या सत्राचो 

तवशय "महाबळेश्वर सैल हाांचे कडेन ससुांवाद" आसलो. महाबळेश्वर सैल हाांचे कडेन मलुाखि घवेपी डॉ. 

नांदकुमार कामि (नामनेचे तवचारवांि आनी सांशोधक) आसल.े तनमाण्या सत्राची सांयोतजका प्रा. एडना वाज 

आसली. जवेणाां उपराांि समारोप सवुाळो जालो. सगळ्या मानेस्ि सातहत्यकाराांनी आप आपलें मनोगि व्यक्त 

करून आयचे तपळगके  मागादशान तदलें.  

 

तदव्या नायक 



 
 पान  05 

पुस्तक प्रकार्नां 

मनमोियाांमनमोियाांमनमोियाां   

    

 

 

 

                        

         

        

 

   

              मनस्फोट हो सहाय्यक प्रा. वसयाविनी फेनाांडीसाचो इ-

स्वरुपान प्रकाशीि जाल्लो कतविा सांग्रह. ह्या काव्यझले्याक 

नवपेणाचो, िरणपेणाचो परमळ आसा. ह्या सांग्रहाांिल्यो चडश्यो 

कतविा खाजगी तजणेंिल्या अणभवाांचेर आदारून आसाि. मोग, ही 

मनशाल्या मनाांिली चैिर्नयशील अशी भावना. मनशाल्या मनाांिल्या 

ह्या भावनेच्या आदारान सैम आपलें साित्य तिगोवन दवरिा. 

         ह्या कतविा झले्याांिल्यो चडश्यो कतविा एक िरेचो तवरह राग 

गायिना तदसिाि, चडश्यो कतविा आत्मतनश्ट आसाि. ह्या काव्य 

झले्याांिल्या दर एका कतविेंि एक तप्रयकर आसा. िो तिच्या 

मोतगकेक सोडून गलेा. िो तकत्याक गलेो, खांय गलेो, केर्नना परि 

येिलो हाची खांयचीय जाप तिचे कडेन ना आनी मळेपाची अपेक्षाय 

ना. ह्या सगळ्या प्रस्नाांच्यो जापो आपले-आपणुचू सोदपाचो यत्न िी 

आपल्या कतविाांिल्यान करिा. एकेकदाां िाका दशुण तदिा िर 

एकेकदाां िूां सोडून गलेो पणू तजवनाचें ित्वतगर्नयान तशकोवन गलेो 

म्हूण खोशी जािा. 

          ह्या काव्यझले्याांि मनाचें पाांचवपेण, िाजें नवेंपण उक्तें  करून 

दाखोवपी काांय सोबीि कवनाां आसाांि, जीं आमकाांय तजणकेडेन 

पळोवपाची नवी नदर तदिाि. 

 

    

 

 

 

                        

         

 

 

         

               सहाय्यक प्रा. वलिनीस डायसाचो ‘गाांवगाथा’ हो पयलोच 

कथासांग्रह. ह्या कथासांग्रहाांि एकूण िेरा कथा आस्पावल्याि िािुांिल्या 

वट्ट आठ कथाांिल्यान तक्रस्िाांव समाजाचें तचत्रण केल्लें तदसिा. सहज 

पणू वाचनीय अश्या ओडलायण्या शलैींि तललनीसाच्यो कथा व्हाांवत्यो 

जािना तदसिाि. िाण े पळयल्ल्या, अणभवलेल्या गजालीं वले्यान ह्या 

कथाांनी आकार घिेला हें कथाांच्या आशयावले्यान आनी िािूांिल्या 

वािावरणावेल्यान तदसिा. नावाां प्रमाण े गाांवगीरें तजवीि ह्या कथाांनी 

तचतत्रि केल्लें तदसिा. प्रामखु्यान तक्रस्िाांव समाजाचें तचत्रण करपी ह्या 

कथाांिल्यान त्या समाजाांि घोळपी अथापणूा अश्यो ओपारी, उलोवापाचे 

शलैींिल्यो बारीकसाणीं, उिरा उिराक सापडपी वाजयप्रचार, मोग, माया, 

दसु्वास, राग उक्तावापी उिरावळ आनी अश्यो जायत्यो गजाली कोंकणी 

कथा सातहत्याक तगरेस्िकाय जोडून तदिाि.  

        ललीनीसाच्या कथाांचे तवशय वगेवेगळे आसले िरीय िाचे दर एके 

कथेंिल्यान कसले ना कसले व्यथेक वाचा फोडलेली तदसिा. समाजाांि 

तदसपी व्यथाच िाका कथा बरोवपाक प्रेररि करिाि. गाांवव्यथा उक्तावपी 

कथाांची ही गाांवगाथा फुडाराांिल्या एका समथा अश्या कथाकाराच्या 

पावलाांची सलुसू तदिाि अश ेतनतिि म्हणूां येिा. 



 
      पान  06 

यादींचो वपंजरो उगडटना 

   

      

 

    सोहम धारगळकार (दुसरें िसग – कोंकणी विभाग) हाका 14 मे 

2022 वदसा संत सोवहरोबानाथ अंवबये सरकारी महाविद्यािय, 

विनोडा- पेडणेंच्या िावणज्य विभागान आयोजीत केल्ल्या 

“एक्सस्दािगांजा” ह्या आंतर महाविद्याियीन कायागिळींत, गीत 

गािपाचें सतीतं दुसरें इनाम फािो जािें. 

मनशाच्या तजणेंि याद उरपी दीस म्हणल्यार िाांचे कॉलेजींिले दीस. म्हजी एक इत्सा आसली की हाांव पावािीबाई चौगलेु कला आनी तवज्ञान 

महातवद्यालय, मडगाांव – गोंय ह्या महातवद्यालयाांि तशकिलेंच आनी हावें म्हजें सपन पणूा केलें. जरे्नना हाांव पावािीबाई चौगलेु कला आनी तवज्ञान 

महातवद्यालय, मडगाांव – गोंय ह्या महातवद्यालयाांि आयलें िेर्नना म्हाका तभराांिशी तदसली. म्हजीं तिनयू वसाां हाांव कशें सारिलें हो म्हाका प्रस्न 

पडलो कारण हाांव कोणाक वळखनासलें. पणू म्हाका कॉलेजीच्या पयल्याच तदसाक म्हज ेपयलीचें इश्ट मेळ्ळे. िेर्नना म्हज्या तजवाक समादान 

भोगलें. मागीर ल्हव ू ल्हव ू करून हाांव सगळ्याांकडेन जळु्ळें. आमच्या तिनयू वसाांचे तशक्षक जावन आसाि गणुाजी सदानांद दसेाय, हनमूांि 

चोपडेकर, गोरक तसरसाठ, राखी आमोणकर, तसयातलनी फेनाांडीस, तललनीस डायस आनी तशवानी वरेेंकर. सगल्याांनी आमकाां बरे िरेन मागादशान 

तदलें. आमचें सगल्याांि बरें वसा गलेें म्हणटाि िें पयलें वसा कारण त्या वसाा खबू कायाावळी घडटाल्यो. आमच्या कॉलेजींि घडपी ‚िथास्ि‛ू ही 

सगळ्याांि फामाद कायाावळ आतशल्ली तजचो हावें अणभव घिेलो. ह्या कॉलेजींि तशक्षणाां वाांगडा खबूश्यो कायाावळी लेगीि आसिाि. जािूांि 

भरुलयाांक जायिे िरेचे अणभव मळेटाि. िाचे उपराांि कॉलेजीच्या दसुऱ्या वसाा ‚कोरोना‛ नाांवाांची तपडा उपरासली आनी सगळें इबाडलें. आमचें 

परुाय दसुरें वसा ऑनलायन तशक्षण गवेन पणूा जालें. तटचर आनी भरुलयाां मदलें नािें मात्शें पयस जालें. आमकाां 

नेटवकााक लागनू आडकळी येवपाक लागल्यो. त्या वळेार म्हाका कोरोना ही तपडा जाल्ली िेर्नना म्हज्या 

तशक्षकाांनी म्हाका सोडूांक ना. िाांचो म्हाका भरपरू आदार मळे्ळो, िेच िरेन म्हज्या इश्टाांचोय. आमीं िाांचे कडसनू 

पयस आतशल्ल्यान लेगीि िाांणी आमकाां बरे िरेन तशकयलीं. मागीर आयलें आमचें तिसरें वसा आनी आमकाां 

कळ्ळें की िें ऑफलाईन जािलें आनी आमीं सगलीं खशुाल जालीं कारण आमकाां एका मकेाक मेळपाक 

मळेटलें. आनी आिाां सद्याक िें सोंपपाक आयलाां हाचें दखु भोगिा. हीं वसाां केर्ननाच तवसरूां क जावचीं नाि“.. 

   

  वसमरन कोस्ता 

 

िज्रवथकां 


