
            सी. पी. अँड बेरार महाविद्यालयात काययशाळेचे आयोजन   

             

             सी. पी. अँड बेरार महाविद्यालयातील मराठी विभागातरे्फ वि.१४-१०-२०२१  ला सकाळी १० 

िाजता, ‘प्रसारमाध्यमाांसाठी मराठीचा िापर’या विषयािर एकवििसीय राज्यस्तरीय काययशाळेचे आयोजन 

करण्यात आले.  काययशाळेच्या अध्यक्षस्थानी  सी. पी. अँड बेरार महाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ. वमवलां ि 

बारहाते होते. आकाशिाणी नागपूर कें द्राचे माजी काययक्रम अविकारी डॉ. सांजय भके्त याांनी काययशाळेत 

मागयिशयन केले. याप्रसांगी महाविद्यालयाचे उपप्राचायय डॉ. वजतेंद्र महाजन उपस्स्थत होते.  

                   आपले विचार व्यक्त करताना डॉ. सांजय भके्त म्हणाले,’प्रसारमाध्यमां हा समाजाचा आरसा 

आहे.लोकशाहीचा एक स्तांभ आहे. एखाद्या िेशाचां सरकार  बनिायचां असेल तर ते  प्रसारमाध्यमाांच्या 

मितीनेच बनू  शकते. लोकमताला योग्य विशा िाखिून इष्ट िळण लािण्याचे काम प्रसारमाध्यमां 

करतात.या के्षत्रातही नोकरीच्या अनेक सांिी आहेत.त्यामुळे प्रसारमाध्यमाांसाठी आिश्यक ती भाषेच्या 

सांिभायतील कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे.आजच्या काळाची ही गरज आहे.’ त्यासाठी भाषेचे 

सांिियन करणे आवण िाचन सांसृ्कती जोपासणे या गोष्टी ांची आिश्यकताही त्याांनी ितयविली.  

              काययशाळेचे  अध्यक्ष,  सी. पी. अँड बेरार महाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ. वमवलां ि बारहाते आपल्या 

अध्यक्षीय समारोपाच्या भाषणात म्हणाले,’आपले कररयर बनविण्याकररता प्रसारमाध्यमाांचे व्यापक के्षत्रही 

महत्वाचे माध्यम ठरू शकते.त्यासाठी भाषेिर प्रभुत्व असणे आिश्यक आहे. भाषेिर प्रभुत्व असणार् या 

व्यक्ती ांची या के्षत्राला गरज आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्ायनी आपल्या शैक्षवणक िाटचालीतच यासांिभायत प्रयत्न 

करायला हिे.’ काययक्रमाचे आभारप्रिशयन डॉ. अजय कुलकणी याांनी केले. काययशाळेच्या सांयोवजका ि 

मराठी विभाग प्रमुख डॉ. रेखा िवडखाये याांनी सूत्रसांचालन ि प्रास्ताविक  केले.काययशाळेला मोठ्या 

सांखे्यत अभ्यासक उपस्स्थत होते.   

 बी.ए.मराठी  च्या अभ्यासक्रमात ‘व्यािहाररक मराठी’ या घटकात ‘प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखन’ हा भाग 

असल्यामुळे या विषयाच्या अनुषांगाने अविक मागयिशयन व्हािे ि या के्षत्रातील नोकरीच्या सांिी ांची  

विद्यार्थ्ाांना मावहती व्हािी या उदे्दशाने या  काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.  

 

वि.१४  -१०-२०२१                                                                  डॉ. रेखा िवडखाये 

 

  

 काययक्रमाची youtube वलिंक खाली विलेली आहे.                                               

https://www.youtube.com/watch?v=P71w4i_Ayac 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P71w4i_Ayac


 

 

 



 





 



 



                         सी. पी. अँड बेरार महाविद्या य ना प र  

                                              स चना  

 

         

            ि र  महाविद्या याती  सिय विद्या ा ना स वचत कर ात येते की ,मरा ी 

वि ा ात   विनािंक   -        रोजी सकाळी    िाजता   सारमा मािंसा ी 

मरा ीचा िापर   या वि यािर  कवििसीय रा  रीय कायय ाळेचे आ ासी 

प तीने आयोजन कर ात आ े आहे.कायय ाळेत  म ख ि े    न ड . सिंजय 

  े मा यि यन कर ार आहेत आव  कायय ाळेचे  अ    ान मा.  ाचायय ड . 

वमव िंि बारहाते    वि ार आहेत. सिा नी  कायय ाळेत सह ा ी  ािे.  

 

 

                                                                               

विनािंक    -  -                                                             ाचायय  

ना प र                                                                    ड .वमव िंि बारहाते  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              सी. पी. अँड बेरार महाविद्या य ना प र  

                                              स चना  

 

         

            ि र  महाविद्या याती  सिय  ा ापकािंना स वचत कर ात येते की,मरा ी 

वि ा ात   विनािंक   -        रोजी सकाळी    िाजता   सारमा मािंसा ी 

मरा ीचा िापर   या वि यािर  कवििसीय रा  रीय कायय ाळेचे आ ासी 

प तीने आयोजन कर ात आ े आहे.कायय ाळेत  म ख ि े    न ड . सिंजय 

  े मा यि यन कर ार आहेत आव  कायय ाळेचे  अ    ान मा.  ाचायय ड . 

वमव िंि बारहाते    वि ार आहेत. सिा नी  कायय ाळेत सह ा ी  ािे.  

 

 

 

 

                                                                             

विनािंक    -  -                                                             ाचायय  

ना प र                                                                    ड .वमव िंि बारहाते  

 

 

 
 


