
 
 

 
  

दिन ांक : २७ ऑगस्ट २०२२ 

प्रदि, 

म . प्र च र्य, 

 

 

दिषर् : स्व . स िरकर सृ्मिी आांिर-मह दिद्य लर्ीन ि िदिि ि स्परे्धस ठी आपल  सांघ प ठदिण्य ब बि. 

 

ससे्नह नमस्कार, 

 

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ही सामाधिक, रािकीय आधि शैक्षधिक के्षत्रातील धिधिि घटकाांसाठी प्रबोिन, प्रधशक्षि 

तसेच सांशोिन या धत्रसूत्रीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम योित असते. िततमान सामाधिक, आधथतक तसेच राष्ट्र ीय 

प्रश्ाांिर पररसांिाद, चचातसते्र, पररषदाांचे तसेच स्पिाांचे आयोिन करिे हा ही प्रबोधिनीच्या कायातचाच एक भाग आहे.  

 

िरिष्ठ महाधिद्यालयातील धिद्यार्थ्ाांसाठी “स्वा. सािरकर सृ्मती आांतर-महाधिद्यालयीन िादधििाद स्पिेचे” आयोिन 

दरिषी केले िाते. यांदा ही स्पिात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, सािरकर दशतन प्रधतष्ठान, म ांबई आधि डेक्कन 

एज्य केशन सोसायटी, प िे याांच्या सांरु्क्त दिद्यम ने आयोधित करीत आहोत. या स्पिेचे हे १५िे िषत असून ही स्पिात 

रदिि र, दिन ांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोिी प ण्यातील फर्ग् तसन महाधिद्यालयाच्या ऐधतहाधसक िासू्ततील प्रधसद्ध 

"अ ॅम्फी दिएटर" येथे सांपन्न होत आहे.  

 

या िषी भारत देश स्वातांत्र्याचा अमृत महोत्सि सािरा करत आहे. याच पार्श्तभूमीिर “भ रिीर् स्व िांत्र्य लढ्य च्य  

इदिह स लेखन ि क् ांदिक रक ांिर नेहमीच अन्य र् होि गेल  आहे” हा प्रस्ताव वादस्पिेसाठी धनधित केला 

आहे. क्राांधतकारकाांचे म क टमिी असलेल्या स्वा. सािरकराांनी धिद्याथी दशेत असतानाच सशस्त्र क्राांतीचे स्फ ल्लांग 

चेतिण्याचे पे्ररक कायत, याच महाधिद्यालयातून स रु केले होते. त्याम ळे स्पितकाांना या पधित्र िासू्तच्या मांचािर आपले 

सादरीकरि करता येिे, ही एक अधिस्मरिीय आधि अधभमानास्पद सांिीच ! 

 

आपिास धिनांती आहे की, आपल्य  मह दिद्य लर् च्य  ितीने एक सांघ या स्पिेला पाठिािा. स्पिेचे धनयम, सूचना 

आधि अधिक माधहतीचे ब्रोशर आधि पोस्टर या पत्रासोबत देत आहोत. स्पिेचे पोस्टर आपल्या महाधिद्यालयाच्या 

दशतनी भागातील सूचनाफलकािर आधि अन्य आिश्यक धठकािी लािण्याची, कृपया व्यिस्था करािी. तसेच सांबांधित 

प्राध्यापकाांना सित धिद्यार्थ्ाांमधे्य आिाहन करण्यास सूधित करािे. 

 

या धनधमत्ताने भारतीय स्वातांत्र्य लढ्यातील होमामधे्य ज्या लाखो ज्ञात-अज्ञात क्राांधतकारकाांच्या सधमिा अपति झाल्या, 

त्याांच्या सृ्मती ांना उिाळा देण्यासाठी आपल्या महाधिद्यालयाच्या सहयोगाने ही स्पिात आपि यशस्वी करु शकू, याच 

अपेके्षत ! 

 

आपली से्नहाांधकत, 

 
           स्वाती महाळांक, 

कायतकारी प्रम ख, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, 

प िे कायातलय, 

८८८८१०२२०७ । swatim@rmponweb.org 
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