निवेदि
मी सावरकर २०१८’ - एक "अभििव" वक्तत्ृ वस्पर्ाा
पाररतोषिक षवतरण समारं ि आणण डॉ. सब्र
ु ह्मण्यम स्वामी ह्यांचे व्याख्याि

स्पर्धेविषयी माहिती
स्िातंत्र्यिीर सािरकर यांची १३५ िी जयंती येत्या २८ मे रोजी संपन्न िोत आिे. त्याननममत्त
स्िानंद चॅररटे बल ट्रस्ट, हिंद ू िे ल्पलाईन आणि डेक्कन एज्यक
ु े शन सोसायटी यांचे विद्यमाने भारतीय
नागररकांसाठी एक मोठी िक्तत्ृ िस्पर्धाा आयोजजत केली िोती. या िक्तत्ृ ि स्पर्धेसाठी अबाल िद्
ृ र्धांसाठी
सिा ियोगट केले िोते. तसेच सािरकरांच्या विविर्ध गि
ंू र प्रकाश टाकण्यासाठी सिा विषय
ु ांच्या पैलि
हदले िोते. विशेष म्ििजे यास्पर्धेसाठी व्िाट्स अँपचा िापर करून भाषिाच्या ऑडडओ जव्िजअ
ु ल
रे कॉडडिंग च्या स्िरूपात प्रिेमशका स्िीकारल्या िोत्या. स्पर्धेसाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या नतन्िी
माध्यमातील भाषिांना अनम
ु तीहदलेली िोती. तसेच परदे शस्थ अननिासी भारतीयांसाठी दे खील िी
स्पर्धाा खल
ु ी िोती. स्पर्धेसाठी कोितीिी प्रिेश फी आकारण्यात आली नािी.

स्पर्धेसाठी सिाश्री शरद पोंक्षे, ननतीन भारद्िाज, रािुल सोलापरू कर, प्रिीि जार्धि, प्रिीि तरडे,

योगेश सोमि, श्रीरं ग गोडबोले, सात्यकी सािरकर,राजेश दामले, मममलंद िेलेकर,अरविंद रानडे, प्रकाश
पाठक, ननपि
ु र्धमाधर्धकारी, डॉ वपंपळखरे , कॅप्टन ननलेश गायकिाड, सन
ु ील अभ्यंकर, मंदार परळीकर

तसेच सौ. र्धनश्री लेले या प्रमसद्र्ध आणि सािरकरांचे ख्यातनाम अभ्यासक म्ििन
ू पररधचत असलेल्या
व्यक्तींची परीक्षक म्ििून नेमिूक केली िोती.

स्पर्धेसाठी प्रत्येक गटात प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस रुपये दिा िजार, दस
ु ऱ्या क्रमांकाचे रुपये
पाच िजार आणि एक िजाराची पाच उत्तेजनाथा बक्षक्षसे ठे िण्यात आली आिे त. उपरोक्त बक्षक्षसांखेरीज
सिा गटातील सिा प्रथम क्रमांकाचे स्पर्धाकांमर्धून एक सिोत्तम विजेता ननिडण्यात येिार आिे आणि
सदर स्पर्धाकाला अंदमानचे पयाटन परु स्कृत करीत आिोत. कॅप्टन ननलेश गायकिाड परु स्कृत एका
विजेत्यास अंदमान येथे फेब्रि
ु ारी २०१९ मर्धे आपले िक्तत्ृ ि सादर करण्याची सि
ु िा संर्धी ममळिार
आिे . सिा स्पर्धाकांना सािरकरांचे माझी जन्मठे प िे ऑडडओ पस्
ु तक भेट हदले जािार आिे .

स्पर्धाा प्रनतसाद
आिंदाची गोष्ट म्हणजे स्पर्ेला अत्यंत उत्साहवर्ाक आणण िरिरूि प्रनतसाद हा सवाच
गटाति
ू , तसेच महाराष्र आणण षवषवर् इतर राज्ये आणण परदे शाति
ू ही भमळाला. एकूण तीिशे
एकवीस स्पर्ाक यास्पर्ेत सहिागी झाले. सवा षवियांवर सवा वयोगटाति
ू स्पर्ेसाठी प्रवेभशका आल्या
हे उल्लेखिीय. त्यात स्त्स्ियांचा सहिाग ( ६४%)

ही वैशिष्ठ्यपर्
ू ण गोष्ट ददसली. िारतातील

पन्िासपेक्षा अधर्क गावांति
ू आणण थायलंड, अमेररका इथि
ू ही प्रवेभशका आल्यात ही बाब स्पर्ेचे
लक्षणीय यश अर्ोरे णखत करते.
सिा विजेत्यांचे भाषिाचे जव्िडडओ www.MeSavarkar.com संकेत स्थळािर थोड्याच
हदिसात उपलब्र्ध िोतील.

पाररतोवषक वितरि समारं भ
या स्पर्धेचा पाररतोवषक वितरि समारं भ येत्या २७ मे रोजी रवििारी सायंकाळी ५.३० िाजता फर्गयस
ुा न
मिाविद्यालयाच्या अँफी धथएटर मध्ये आयोजजत करण्यात आला आिे . स्िा. सािरकर िे
यामिाविद्यालयाचे माजी विद्याथी त्यामळ
ु े िी बाब औधचत्य पि
ू ा आिे . सभेसाठी मा. खासदार डॉ.
सब्र
ु ह्मण्यम स्िामी िे प्रमख
ु व्याख्याते म्ििन
ू उपजस्थत राििार आिे त तर अध्यक्षपद डेक्कन
एज्यक
ु े शन सोसायटीच्या

ननयामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कंु टे िे भष
ू वििार आिे त. 'राष्ट्ट्रभक्त

िीर सािरकर' ह्या विषयािर डॉ. सब्र
ु ह्मण्यम स्िामी ह्यांचे व्याख्यान िोिार आिे . या कायाक्रमात
यशस्िी स्पर्धाकांचे िक्ति
ृ दे खील सादर िोिार आिे .

कायाक्रम सिािंसाठी विनामल्
ू य असन
ू कायाक्रमासप्रेक्षकांनी १५ ममननटे अगोदर येऊन स्थानापन्न िोिे
अपेक्षक्षत आिे असे संयोजक कळवितात.

पाररतोवषक विजेते
मी सावरकर २०१८’ स्पर्धेतील गटिार विजेत्यांची नािे खालील प्रमािे आिे त. सिा विजेत्यांचे
अमभनंदन.
गट क्र १ - इयत्ता ५ ते ८
नाि

शिर

विषय

विजेता

ओजस जोशी

साहिजत्यक सािरकर

उपविजेता

सोिम कुलकिी

मुंबई

श्रीननिास िसबनीस

सांगली

विज्ञानननष्ट्ठ सािरकर

सानवी तुळपुळे

बेळगाि ,कनााटक

धश्रया अमभजजत बिे

पुिे

साहिजत्यक सािरकर

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

नामशक

समाजसर्ध
ु ारक सािरकर
समाजसुर्धारक सािरकर

श्रननिास कुलकिी

कोल्िपरू

आदी शेखर माळिदे

मुंबई

योध्दा सािरकर

नाि

शिर

विषय

विजेता

स्िप्नजा िालिडकर

औरं गाबाद

साहिजत्यक सािरकर

उपविजेता

अनुष्ट्का आपटे

बेळगाि

विज्ञानननष्ट्ठ सािरकर

ररद्र्धी करकरे

डोंबबिली

योद्र्धा सािरकर

िैष्ट्ििी वि प्रभुदेसाई

बोररिली (प)

द्रष्ट्टे सािरकर

भक्ती दे शमुख

अमरािती

अथिा मल
ु मळ
ु े
समथा दरे कर

मंब
ु ई

हिंदत्ु ििादी सािरकर

सोलापूर

साहिजत्यक सािरकर

नाि

शिर

विषय

विजेता

स्िरदा फडिीस

साहिजत्यक सािरकर

उपविजेता

आमशष आठिले

कोल्िापूर

रत्नाधगरी

विज्ञानननष्ट्ठ सािरकर

उत्तेजनाथा

बागेश्री पारनेरकर

नामशक

उत्तेजनाथा

मर्धुरा घोलप

नामशक

समाजसर्ध
ु ारक सािरकर

मशिराज दोनिडे

पि
ु े

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

साहिजत्यक सािरकर

गट क्र २ - इयत्ता ९ ते १२

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

द्रष्ट्टे सािरकर

गट क्र ३ महाषवद्यालयीि षवद्याथी पदवीपयंत

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

मशिांजय बुटेरे

बदलापूर

नुपूर पाटील

नंदरु बार

समाजसुर्धारक सािरकर
द्रष्ट्टे सािरकर

विज्ञानननष्ट्ठ सािरकर
साहिजत्यक सािरकर

युवा

गट वय विे २२ ते ४५ पयंत
नाि

शिर

विषय

विजेता

िे मांधगनी जािडेकर

साहिजत्यक सािरकर

उपविजेता

हदपाली कुलकिी

पुिे

रूपा झररया

बँकॉक

साहिजत्यक सािरकर

उत्तेजनाथा

विजयश्री सािजी

उत्तेजनाथा

मममलंद र्धमााधर्धकारी

बुलढािा

हिंदत्ु ििादी सािरकर

उत्तेजनाथा

श्रेद्र्धा दस
ु ाने

मंब
ु ई

साहिजत्यक सािरकर

उत्तेजनाथा

उत्तेजनाथा

मोहिनी गगे - कुलकिी

बेळगाि

भुसािळ

हिंदत्ु ििादी सािरकर

हिंदत्ु ििादी सािरकर

दे िरादन
ू , उत्तराखंड

द्रष्ट्टे सािरकर

नाि

शिर

विषय

विजेता

अमभजजत फडिीस

ठािे

उपविजेता

गिनाथ मोिरीर

िॉमशंर्गटन डी. सी

हिंदत्ु ििादी सािरकर

उत्तेजनाथा

मुर्गर्धा गोखले

सांगली

पूजा संजय कात्रे

रत्नाधगरी

साहिजत्यक सािरकर

नागपूर

साहिजत्यक सािरकर

धचखली

साहिजत्यक सािरकर

नाि

शिर

विषय

विजेता

विनय िाटिे

सांगली

द्रष्ट्टे सािरकर

उपविजेता

ककशोर मर्धुकर काकडे

बेळगाि ,कनााटक

समाज सुर्धारक सािरकर

वििेक कुलकिी

सांगली

वररष्ठ गट - वय विे ४५ ते ६० पयंत

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

मीरा पोतदार
श्रीराम लाखे

धगरीशकुमार दब
ु े

धचपळूि

द्रष्ट्टे सािरकर

समाजसुर्धारक सािरकर
साहिजत्यक सािरकर

ज्येष्ठ गट -वय विे ६० आणण पुढे

उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा
उत्तेजनाथा

वििेक सरपटिर

नंदा मानखेडकर

उत्तेजनाथा

चारुदत जोशी

उत्तेजनाथा

सुनीती मराठे

चंद्रपूर
पुिे

मुंबई
गोिा

द्रष्ट्टे सािरकर

हिंदत्ु ििादी सािरकर
साहिजत्यक सािरकर
द्रष्ट्टे सािरकर
योद्र्धा सािरकर

अधर्धक माहितीसाठी - www.MeSavarkar.com संकेत स्थळाला भेट द्या.
संपका : mesavarkar@gmail.com (Phone – 020 25460173 )
संयोजक : स्िानंद चँ ररटे बल ट्रस्ट, पि
ु े
सि संयोजक : हिंद ू िे ल्पलाईन, डेक्कन एज्यक
ु े शन सोसायटी

संयोजन सममती :
सीए र्धनंजय बिे (अध्यक्ष), सीए रिजीत नातू , प्रविि गोखले , शैलेश काळकर, सीए अमेय कंु टे .

