सी. ई. एस्. महाविद्यालय, कला आवि िाविज्य महाविद्यालय,
कुं कळ्ळी – सासष्टी, गोिा

‘दर्पि’
लत्त
ृ ऩत्रिका
ळैषणिक लऴष – २०२१-२२
पेब्रल
ु ायी आणि भार्ष, २०२२
खंड १, अंक ३

वशमोगी प्रा. र्तुया वाकोडेकय

डॉ. वंजम वालंत दे वाई

(वंमोजजका, लत्त
ृ ऩत्रिका)

(प्रार्ामष)

वशामक प्रा. ळुबरक्ष्भी नाईक गांलकय
(वंऩाददका, भयाठी वलबाग)

लत्त
ु ायी ल भार्ष, खंड १- अंक ३
ृ ऩत्रिका, पेब्रल

सपं ादकांच्या खिडकीतून डोकावताना …
खिय वाचकहो..
सी. ई. एस.् महाखवद्यालयाच्या ‘दपपण’ या माखसक e- वृत्तपखिके चा खतसरा
अक
ं आपल्यासमोर ठे वताना मला अत्यानदं होत आहे. या अक
ं ात
महाखवद्यालयातील नानाखवध उपक्रमांचे िखतखबंब उमटलेले असून सदर
वृत्तपखिका आपल्या महाखवद्यालयाचे एका अथी दपपणच आहे असे वाटते !
सतत खकलखबलत असणारे आपले महाखवद्यालय िगतीच्या वाटेवर
आपल्या पाऊलिण
ृ पखिके तून खमळते.
ु ा उमटवत आहे, याची ग्वाही या वत्त
आम्ही आपल्या बहुमोल िखतखक्रयेची वाट पाहत आहोत. चला तर
आपल्या या िवासातील अनमोल क्षणांचे आपण साथीने साक्षीदार होऊया.

संपाखदका:
सहायक िा. शुभलक्ष्मी नाईक गांवकर
मराठी खवभाग
shubhlaxminaikgaonkar@cescollege.ac.in
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१५ पेब्रुलायी, २०२२

वाभुदायमक वेला: भोयवऩराष गालारा बेट

भशावलद्मारमाच्मा शळषकाॊनी आझादी का अभत
ृ भशोत्वलाअॊतगगत वभाजवेलेचा
एक बाग म्शणून भोयवऩराग ह्मा गालारा बेट ददरी आणण वाथीच्मा काऱात

मेणाऱ्मा अडचणीॊफाफत गालकऱ्माॊळी वॊलाद वाधरा. ग्राभसथाॊच्मा वभसमा जाणून
घेऊन त्मालय भात कयण्मावाठी उऩाममोजना वुचवलल्मा. तवेच, प्राध्माऩक
वदसमाॊनी कोवलड १९ वलरूद्ध प्रततफॊधात्भक उऩामाॊफद्दर जागरूकता तनभागण
कयण्मावाठी भासकचे लाटऩ दे खीर केरे.

वाभुदातमक वेलत
े बाग घेतरेरे शळषक.

भासकचे लाटऩ कयताना भशावलद्मारमाचे
शळषक.

१९ पेब्रुलायी, २०२२

शळलजमंती
भशावलद्मारमाच्मा

इततशाव

वलबागाने

शळलजमॊतीच्मा तनशभत्ताने वी. ई. एव ्.
वॊसथेचे अध्मष श्री. लीयें द्र (वलदे ळ) दे वाई
ल प्राचामग डॉ. वॊजम वालॊत दे वाई माॊच्मा
शसते छत्रऩती शळलाजी भशायाज माॊच्मा
प्रततभेरा ऩुष्ऩशाय अऩगण करून त्माॊची
जमॊती वाजयी कयण्मात आरी.
शळलप्रततभेरा ऩष्ु ऩशाय अऩगण कयताना अध्मष श्री. लीयें द्र दे वाई )वलदे ळ( ल प्राचामग डॉ. वॊजम

वालॊत दे वाई.
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२० पेब्रुलायी, २०२२

यनफंध रेखन स्ऩधाष - "ग्राशक- आऩरे शक्क जािून घ्मा"

भशावलद्मारमाच्मा ग्राशक कल्माण कषाने नागयी ऩुयलठा आणण ग्राशक व्मलशाय
वलबाग(DCSCA) माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने ग्राशक जागरूकता कामगक्रभाचा एक
बाग म्शणून “ग्राशक- आऩरे शक्क जाणून घ्मा” मा वलऴमालय तनफॊध रेखन

सऩधाग आमोजजत केरी शोती. कु. तन्भमी नाईक (S.Y Bcom), कु. वबफता सलेन

(T.Y Bcom) आणण कु. ये खा ओरी (T.Y Bcom) माॊनी शरदशरेरे वलोत्कृष्ट तीन

तनफॊध नागयी ऩुयलठा आणण ग्राशक व्मलशाय वलबागा (DCSCA) कडे ऩाठलण्मात
आरे.

२७ पेब्रुलायी, २०२२

भयाठी बाऴा गौयल ददन
जागततक भयाठी बाऴा गौयल ददनाचे औचचत्म वाधून, भयाठी वलबागाने ‘भयाठी
वादशत्माच्मा

गाली’

शा

ऑनराइन

उऩक्रभ

याफवलरा.

भयाठी

बाऴा

गौयल

ददनावलऴमी भादशती, कली कुवुभाग्रज माॊची भादशती तवेच भयाठी बाऴा ल
वादशत्म

वलऴमक

लेगलेगऱे

वलडडओ,

e-books

इत्मादी

वलऴमक

भादशती

वलद्मार्थमाांना व्शॉट्वअॅऩ ग्रऩ
ु च्मा भाध्मभाद्लाये ऩाठलण्मात आरी. जेणेकरून
वलद्मार्थमाांभध्मे भयाठी बाऴा आणण वादशत्म वलऴमक गोडी तनभागण शोईर.
२८ पेब्रुलायी, २०२२

ऑनराईन प्रश्नभंजुऴा स्ऩधाष : वलसान ददन
नोफेर ऩारयतोवऴक वलजेते, ळासत्रस वी.व्शी.यभण माॊच्मा सभत
ृ ीप्रीत्मथग वी. ई.
एव ्. भशावलद्मारमाच्मा गणणत ल भादशती तॊत्रसान वलबागाने वलद्मार्थमाांभध्मे
वलसानाफद्दर

वाभान्म

आमोजजत केरी शोती.

सान

रुजलण्मावाठी

ऑनराइन

प्रश्नभॊजुऴा

सऩधाग
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५ भार्ष, २०२२

व्माख्मान- बावऴक कौळल्मे आणि भयाठी बाऴेतून योजगायाच्मा वंधी
भयाठी वलबागाच्मा लतीने ‘बावऴक कौळल्मे आणण भयाठी बाऴेतून योजगायाच्मा
वॊधी’

ह्मा

वलऴमालय

व्माख्मान

आमोजजत

कयण्मात

आरे

शोते.

वदय

व्माख्मानावाठी वॊवाधन व्मक्ती म्शणन
ू गोला वलद्माऩीठाच्मा भयाठी वलबागातीर
वशामक प्रा. चचन्भम भधू घैवाव माॊना आभॊबत्रत कयण्मात आरे शोत. भयाठी
बाऴेतीर नानावलध योजगायाॊच्मा वॊधीची भादशती वलद्मार्थमाांना व्शाली ह्मा शे तूने
वदय

व्माख्मान

आमोजजत

कयण्मात

आरे

शोते.

६ भार्ष, २०२२

यनळुल्क नेि तऩाविी शळफीय.
आझादी का अभत
ृ भोशोत्वलाच्मा अॊतगगत भशावलद्मारमाने भोयऩीराग मेथीर
ग्राभऩॊचामतीत तनळुल्क नेत्र तऩावणी शळफीय आमोजजत केरे शोते. वाधायण ८५
रोकाॊना ह्मा शळबफयाचा राब झारा. तवेच ७६ राबधायकाॊना तनळुल्क चश्भा
दे ण्मात आरा. तय, ६ भोततबफॊदच
ू े रुग्ण आढऱरे.
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कोदशनयू ऑजटटक्वचे भारक श्री. आदे ळ कायलायकय

नेत्रतऩावणी कयताना

लक्तव्म कयताना.

८ भार्ष, २०२२

जागयतक भदशरा ददनायनशभत्त कामषक्रभ



भदशरा ददनाचे औचचत्म वाधून वलद्माथी भॊडऱ आणण जेंडय चॅ जम्ऩमन अॉड
लुभेन्व वेर माॊच्मा लतीने भशावलद्मारमाच्मा वबागशृ ात एका कामगक्रभाचे
आमोजन

कयण्मात

आरे

शोते.

वशामक

प्रा.

वोकोरयना

पनाांडडव

माॊनी

„टाइभराइन: लुभेन्व पूटवप्रॊट इन दशसरी‟ अथागत इततशावातीर भदशराॊच्मा

ऩाऊरखुणा मा वलऴमालय थोडक्मात भादशती करून ददरी. तवेच एका वाॊसकृततक
कामगक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते, ज्मात नाभलॊत भदशराॊच्मा कामागचे
सभयण कयण्मावाठी पॅळन ळोच्मा रूऩात त्माॊच्मा मोगदानाचे चचत्रण कयण्मात
आरे शोते. वलद्माचथगनीॊनी प्रेयणादामी बायतीम भदशरा व्मजक्तये ख्माॊच्मा लेळबूऴा
वाकायल्मा. भशावलद्मारमातीर भदशरा कभगचाऱ्माॊना प्राचामाांच्मा शसते पुराॊचे
योऩटे दे ऊन ळुबेच्छा दे ण्मात आल्मा.

भशावलद्मारमातीर भदशरा शळषक आणण शळषकेत्तय

बायतातीर नाभलॊत भदशराॊची लेळबूऴा वाकायरेल्मा

कभगचायी.

वलद्माचथांनी.
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भदशरा वषभीकयि वप्ताश.



A Rally for Awareness on women empowerment and gender equality by NSS Unit

भशावलद्मारमाच्मा एनएवएव मुतनटने ८ ते १४ भाचग मा कारालधीत „भदशरा
वषभीकयण वटताश‟ आमोजजत केरा शोता.

„भदशरा वषभीकयण‟ मा वलऴमालय

वलवलध सऩधाांचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. भदशरा वषभीकयण मा वलऴमालय
यॅ री, ‘भाम योर भॉडर’ मा वलऴमालय तनफॊध, कोराज तमाय कयण्माची सऩधाग,
घोऴलाक्म रेखन आणण भदशरा वषभीकयण मा वलऴमालय कवलता रेखन सऩधाग
आमोजजत कयण्मात आल्मा शोत्मा.
९ भार्ष, २०२२

ऩोस्टय तमाय कयण्मार्ी स्ऩधाष
„आॊतययाष्रीम भदशरा ददना‟चे औचचत्म वाधन
ू

याज्मळासत्र वलबागाने ऩोसटय तमाय कयण्माची

सऩधाग आमोजजत केरी शोती. वदय सऩधेची थीभ
‘रैंचगक वभानता आणण भदशरा वषभीकयण’
अळी शोती. सऩधेत एकूण
ऩोसटय तमाय कयत अवताना
वलद्माचथगनी.

(SYBA) ह्माॊनी ऩटकलरा.

वशबाग

(TYBA),

घेतरा.

प्रथभ

द्वलतीम

8 वलद्मार्थमाांनी

क्रभाॊक

क्रभाॊक

भधु

वोनभ

गुटता
ळभाग

ॊ े
(SYBA) आणण तत
ु ेश्लयी शळद
ृ ीम क्रभाॊक दग
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१० भार्ष, २०२२

व्माख्मान : Guest lecture: Metals in Human Body
वलसान

व्माख्मानभारेचा

एक

बाग

म्शणून

वी.ई. एव ्. भशावलद्मारम आणण उच्च शळषण
वॊचारनारम (DHE) माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने
‘भेटल्व

डॉ प्रज्मोती .गालॊव दे वाई माॊचे सलागत
कयताना वलद्माचथगनी अॅरोळा पनाांडडव

ळयीयातीर
आमोजजत

ईन

ह्मूभन

धातू

ह्मा

कयण्मात

व्माख्मानावाठी

फॉडी’

डॉ.

अथागत

वलऴमालय

भानली

व्माख्मान

आरे

शोते.

वदय

प्रज्मोती

गालॊव

दे वाई

माॊना वॊवाधन व्मक्ती म्शणून आभॊबत्रत कयण्मात आरे शोते.
१२ भार्ष, २०२२

व्माख्मान : ककषयोग प्रयतफंधक उऩाम आणि यनयोगी जीलनळैरी

भशावलद्मारम आणण वजीलनी गैय वयकायी
वॊघटना (NGO) माॊनी एकत्ररयत्मा वलद्माथी
आणण शळषकाॊवाठी ‘ककगयोग प्रततफॊधक उऩाम

भागगदळगकाॊ वभलेत वलद्माथी ल शळषक.

आणण

तनयोगी

जीलनळैरी’

मा

वलऴमालय

जनजागत
ृ ी कयण्मावाठी व्माख्मान आमोजजत
केरे शोते. कु. तनऴाद ळेख आणण कु. डडॊऩर

याजू माॊना वॊवाधन व्मक्ती म्शणून आभॊबत्रत कयण्मात आरे शोते.

Page | 7

लत्त
ु ायी ल भार्ष, खंड १- अंक ३
ृ ऩत्रिका, पेब्रल

१६ भार्ष, २०२२
व्माख्मान: एजव्शएळन आणि शॉजस्ऩटॅ शरटी इंडस्रीभध्मे योजगायाच्मा वंधींफाफत
भागषदळषन.
लाणणज्म

वलबाग

टरेवभें ट

वेरने

वलद्मार्थमाांवाठी
शॉजसऩटॅ शरटी

आणण

करयअय

तत
ृ ीम

‘एजव्शएळन
इॊडसरीभध्मे

आणण
लऴागतीर
आणण

योजगायाच्मा

वॊधीॊफाफत भागगदळगन’ मा वलऴमालय व्माख्मान
श्रीआनाथ शळलयाज . भागगदळगन कयत
अवताना.

शोते.
.

आमोजन केरे शोते. वदय व्माख्मानावाठी
ग्रीपोन अकॅडेभीचे श्री. आनाथ शळलयाज माॊना
भागगदळगक म्शणून आभॊबत्रत कयण्मात आरे

२१ भार्ष, २०२१


कवलता लार्न स्ऩधाष

‘जागततक कवलता ददनाच्मा’ ददलळी दशॊदी वलबागाने
कवलता लाचन सऩधाग आमोजजत केरी शोती. ज्मात
एकूण १६ वलद्मार्थमाांनी बाग घेतरा शोता.



काव्म लार्न भैफपर

‘जागततक कवलता ददनाचे औचचत्म वाधून

इॊग्रजी वलबगाने फशुबावऴक कवलता

लाचन भैफपर आमोजजत केरी शोती. ज्मात वलद्मार्थमाांनी आऩल्मा आलडीच्मा
कवलता लाचून दाखलल्मा. एकूण २० वलद्मार्थमाांनी ह्मा उऩक्रभात वशबाग घेतरा
ल ‘ळाॊती’ ह्मा वलऴमालय कवलता वादय केल्मा.
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ऩार् ददलवीम कामषळाऱा - व्मजक्तभत्त्ल वलकाव



भशावलद्मारमाच्मा

वलद्माथी

ऩरयऴदे ने 21, 23, 24, 25 आणण
28
वॉफ्ट

भाचग

योजी
जसकल्व

वलद्मार्थमाांचे
आणण

व्मजक्तभत्त्ल वलकाव घडलण्माच्मा
उद्दे ळाने व्मजक्तभत्त्ल वलकाव मा
वलऴमालय ऩाच ददलवीम कामगळाऱे चे आमोजन केरे शोते. ह्मात ऩाशुणे लक्ते
म्शणून वलवलध षेत्रातीर ऩाच भान्मलय लक्त्माॊना आभॊबत्रत कयण्मात आरे शोते.

ऩदशल्मा वत्रावाठी श्री प्रलीण वफनीव, (कॉऩोये ट रे नय) माॊनी ‘प्रेयणा आणण
वकायात्भक वलचाय’ मा वलऴमालय भागगदळगन केरे. तय, दव
ु ऱ्मा वत्रात श्री यघुनाथ

वाकोडेकय, (भाजी फॉ क व्मलसथाऩक फीओआम आणण यॊ गभॊच अशबनेते), ह्माॊनी
‘ऩवगनर ग्रूशभॊग आणण वेल्प अलेअयनेव’ ह्मा वलऴमालय भागगदळगन केरे. ततवऱ्मा
वत्रावाठी श्री दटरयॉम पनाांडडव (भाजी प्राचामग, C.U.H.S.S.) राबरे शोते त्माॊनी
'लैमजक्तक लैशळष्ट्माॊचा वलकाव' मा वलऴमालय, चौर्थमा वत्रात डॉ. जोवगन पनाांडडव
(ईएनटी वजगन) माॊनी 'शळष्टाचाय आणण वॊलाद कौळल्मे ' मा वलऴमालय आणण
ळेलटच्मा ददलळी श्री. अलीन नाईक (वॉफ्ट रे नय) माॊनी ‘प्रेझेंटेळन जसकल्व आणण
वेल्प इॊ रोडक्ळन’ मा वलऴमालय

भागगदळगन

कामगळाऱे चा राब घेतरा.

केरे.

एकूण

60

वलद्मार्थमाांनी

२६ भार्ष, २०२२
 भयाठी वलबागाच्मा वशामक प्रा.
ळुबरक्ष्भी

नाईक

गाॊलकय

भागगदळगक

म्शणून

एक

माॊना
ददलवीम

वूत्रवॊचारन कामगळाऱे वाठी आभॊबत्रत
कयण्मात आरे शोते. वदय कामगळाऱा
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वभाज वेला वॊघटना, भऱकणेचे आयाधना ग्राभीण लाचनारम आणण गोला भयाठी
अकादभी माॊच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने वयकायी भाध्मशभक वलद्मारम भऱकणे,
वाॊगे मेथे घेण्मात आरी शोती.

लावऴषक क्रीडा ददलव



ळायीरयक शळषण आणण क्रीडा वलबागाने लावऴगक क्रीडा ददनाचे आमोजन कुॊकळ्ऱी
मेथीर एव.ए. जी.

पुटफॉर ग्राउॊ डलय केरे शोते. ऩुरुऴ आणण भदशरा गटावाठी

ऩुढीर सऩधाग आमोजजत कयण्मात आल्मा: रॅ कलयीर खेऱ - 100 भी, 200 भी,
400 भी, 4*400 रयरे. पील्ड लयीर खेऱ - बारापेक, डडसकव पेक, ळॉट ऩुट
आणण राॊफ उडी. वलळेऴ कामगक्रभ- भाचग ऩासट आणण यसवी खेच अळा खेऱाॊचेशी
आमोजन कयण्मात आरे शोते.

लावऴगक क्रीडा ददनाची छामाचचत्रे.
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३० भार्ष, २०२२
व्माख्मान : करयअय वलऴमक भागषदळषन
लाणणज्म वलबाग ल

करयअय आणण टरेवभें ट

वेर माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने तत
ृ ीम लऴागच्मा
वलद्मार्थमाांवाठी
वलऴमालय
काभेर
वशामक प्रा. वामरी तेंडोरकय भागगदळगन
कयत अवताना.

‘करयअय

व्माख्मान
कॉरेज

भागगदळगन’

आमोजजत
नल
ु ें

केरे

मेथीर

मा

शोते.

वशामक

प्राध्मावऩका वामरी तें डोरकय माॊनी लाणणज्म
ऩदलीधयाॊवाठी करयअयच्मा वॊधीॊवलऴमी भादशती

ददरी.
३० भार्ष, २०२२

यक्तदान शळत्रफय
आझादी

का

अभत
ृ

भशोत्वलातनशभत्त,

वभाजवेलेचा

एक

बाग

म्शणून

भशावलद्मारमातीर एन. एव. एव. मुतनट ल गोला लैद्मकीम भशावलद्मारम,
फाॊफोऱी, गोला माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने भशावलद्मारमाच्मा वबागशृ ात यक्तदान
शळफीयाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. वी. ई. एव ्.
वलद्माथी माॊच्मावश

भशावलद्मारमाचे प्राचामग,

कभगचायी, भाजी वलद्माथी आणण सथातनक ग्राभसथाॊ नी

यक्तदान केरे. एकूण 85 सलमॊवेलकाॊऩैकी 50 सलमॊवेलक यक्तदानावाठी ऩात्र
ठयरे ल एकूण 50 मुतनट यक्तदान कयण्मात आरे.

यक्तदान कयताना सलमॊवेलक
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३१ भार्ष, २०२२

आंतयलगीम यनफंध रेखन स्ऩधाष
कोंकणी वलबागाने ऩढ
ु ीर वलऴमाॊलय आॊतयलगीम तनफॊध रेखन सऩधेचे आमोजन
केरे. वलऴम: ‘ऩुसतक आभचो इश्ट’, ‘म्शका आलडील्रें ऩुसतक’, ‘वॊऩकग भाध्मभाॊ

लाचनाचेय ऩरयणाभ कयता काम?’ . ह्मा सऩधेत एकूण ११ वलद्मार्थमाांनी वशबाग
घेतरा.

३१ भार्ष, २०२२

आंतय भशावलद्मारमीन स्ऩधाष- ऩोरीटोरयमा
याज्मळासत्र आणण इततशाव वलबागातपे „ऩोशरटोरयमा‟ शी आॊतय भशावलद्मारमीन
सऩधाग आमोजजत कयण्मात आरी शोती. मा सऩधेत याज्मबयातीर एकूण 9
भशावलद्मारमाॊनी वशबाग घेतरा शोता. ह्मा इव्शें टभध्मे 4 सटे जलय आणण 3
ऑप सटे ज सऩधाांचा वभालेळ शोता. प्रथभ क्रभाॊक ऩी.ई.एव. भशावलद्मारम,
पोंडा,
काभेर

द्वलतीम क्रभाॊक ळावकीम भशावलद्मारम, केऩे, आणण तत
ृ ीम क्रभाॊक
भदशराॊचे

भशावलद्मारम,

नुलें

माॊनी

ऩटकलरा.

‘ऩोरीटोरयमा’ सऩधेचे वलजेते, प्राचामग, शळषक ल इतय वलद्मार्थमाांवभलेत.
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