
औरंगाबादच्या शासकिय अकियांकििी महाकिद्यालयाचा ऐकिहाकसि किजय... पुरुषोत्तम 

महािरंडिािर िोरले नाि... 

शासिीय अकियांकििीच्या किद्यार्थ्ाांचे जल्लोषाि स्वागि  

महाराष्ट्र ीय कलोपासक पुणे आयोजित 'पुरुषोत्तम करंडक-२०२२’ वर शासकीय अजियांजिकी महाजवद्यालय 

औरंगाबादच्या जवद्यार्थ्ाांनी नाव कोरून इजतहास घडजवला . या अिूतपूवव कामजगरी नंतर जवधार्थ्ाांचे महाजवद्यालयात आि  

जदनांक २७ जडसेंबर २०२२ रोिी आगमन झाले . त्या जनजमत्त महाजवद्यालय व जवद्याथी पररषदे मार्व त या जवद्यर्थ्ाांचे िल्लोषात 

स्वागत करण्यात आले . जवधार्थ्ाांनी ढोल ताशांचा गिर करून आपला आनंद व्यक्त केला .   

या स्पधेत शासकीय अजियांजिकी महाजवद्यालय  औरंगाबादच्या टीम कलापवणने 'िानगड' ही एकांजकका सादर केली. 

एकट्या राहणाऱ्या स्त्रीची समािात होणारी अवहेलना अजतशय माजमवक पद्धतीने या एकांजककेतून मांडण्यात आली आहे. 

नाटकाची सुरुवात अतं्यत हलक्यारु्लक्या जवनोदाने होऊन उत्तरोत्तर उतं्कठा वाढवत नेऊन हे नाटक आपल्याला एका गंिीर 

जवषयाकडे घेऊन िाते. नाटकातील पािांच्या माध्यमातून एकंदर ग्रामीण व्यवस्था, स्त्री शोषण हे जवषय मांडण्यात लेखकाला 

यश आले.आशीत खरात याने लेखन केले आहे.  सािेसे नेपर्थ्, योग्य ती प्रकाश योिना, गावातील पािांची चपखल वेषिूषा, 

पररस्स्थतीला पूरक असे संगीत संयोिन या सगळ्याचे एकजिकरण करून एक उत्तम कलाकृती घडवण्याचा प्रयत्न जदग्दशवक 

जनस्खल नरवडे याने केला आहे. जनस्खल नरवडे याला स्पधेतील  सवोतृ्कष्ट् जदग्दशवक म्हणून गौरजवण्यात आले . सवव कलाकारांनी 

आपापल्या पािांना योग्य तो न्याय देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. नाथािाऊ, तारुख या गावातील शेतकरी लोकांच्या िूजमका 

प्रतीक िंगाले, प्रशांत पवाडे यांनी वठवल्या. अण्णा या म्हताऱ्याच्या िूजमकेत गोजवंद रें गेनी आपल्या कसदार अजिनयाने रंग 

िरले. यासाठी गोजवंदला अजिनयाचे उते्तिनाथव पाररतोजषक जमळाले आहे. प्रसाद नरोटे, मनीष पूरबुि, अथवव कुलकणी यांच्या 

बापू (दुकानदार), पिकार,गोट्या या िूजमका उपस्स्थतांची दाद जमळवून गेल्या. आशीत खरात याची सावकाराची नकारात्मक 

िूजमका उठावदार ठरली. स्त्री सन्मानाचे महत्त्व सांगणारी  जनस्खल नरवडे याने साकारलेली मास्तरची िूजमका लक्षवेधी ठरली. 

दुजवव ही पीजडत स्त्रीची िूजमका सकरतांना वैष्णवी काळेचे अजिनय कौशल्य जदसून आले. या िूजमके बद्दल वैष्णवी काळे जहला 

सवोतृ्कष्ट् अजिनय नैपुण्य स्त्री हा पुरस्कार देण्यात आला िाजवषा दशरथे, ररद्धी लकडे यांनी संगीत संययोिनाची िबाबदारी 

सक्षमपणे पार पाडली. प्रकाश योिना योगेश रुहाटीया याने सांिाळली. मानसी टूनकीकर, सौरि लोहार यांनी नेपर्थ् 

व्यवस्थापन केले. 

या अिूतपूवव यशाबद्दल प्राचायाव डॉ. अंिली िालचंद्र, अजधष्ठाता जवध्याथी उपक्रम  प्रा. संतोष आटीपामुलू , जशक्षक सल्लागार डॉ 

. आर . एम . दमगीर , सहयोगी अजधष्ठाता जवध्याथी उपक्रम  प्रा. सायली कुळकणी , डॉ . डी .िी  रेगुलवार , डॉ. संिय जशंदे , 

डॉ. एस. डी . आंबेकर , प्रा. गडजहरे , डॉ. अंिना घुले , प्रा. चक्करवार , श्री. टले , श्री. एस. बी. शास्त्री , श्री. सी. एस. नाईक , 

यांनी जवद्यार्थ्ाांचे कौतुक केले. या प्रसंगी महाजवद्यालयातील प्राध्यापक , अजधकारी, कमवचारी, जवध्याथी संसदेचे पदाजधकारी  व 

जवध्याथी मोठ्या संखे्यने उपस्स्थत होते . 

 

 

 

 



 



 





 



 



 



 


