
यावल महा व यालयात जाग तक अवयवदान दन साजरा 

        यावल ( त नधी )येथील कला, वा ण य व व ान 
महा व यालयात रा य सेवा योजना वभाग, व याथ  वकास वभाग व 
आय यू एस सी यां या संयु त व यमानाने जाग तक अवयव दान 
दना न म ाने ऑनलाइन या यानाचे आयोजन कर यात आले होते . मुख 
मागदशक यावल तालुका वै यक य अ धकार  डॉ. हेमंत ब हाटे होते .तर 
अ य थान ाचाय डॉ. सं या सोनवणे यांनी भूष वले.    

            काय मा या ा ता वकात डॉ. एस. पी .कापड े यांनी 
जाग तक अवयवदान दन साजरा कर यामागील भू मका प ट केल . डॉ 
हेमंत ब हाटे यांनी *अवयव दान जीवन दान* या वषयावर मागदशन 
करताना वचार य त केले क  अवयवदान दोन कारे करता येते 
.िजवंतपनी र त, वचा ,यकृत व मृ युप चात डोळे, कडनी , दय दान 
करता येते .अवयव दानाने मृ यूनंतरह  माणसाला जीवन जगता येते हणून 
अवयव दान हे जीवनदान आहे . येकाने मातीमोल शर राला मोतीमल 
करावे . 

          ाचाय  डॉ. सं या सोनवणे यांनी मागदशन करताना सां गतले 
क  वै यक य े ातील ांतीमुळे अवयव दान हे एक वरदान ठरलेले आहे. 
िजवंतपनी  देहदानाची या आपण क  शकतो. यामुळे अवयव दान हे 
रा य काय येकानी हाती यावे. अवयवदान या वषयावर ऑनलाइन 
रांगोळी व घोषवा य पधा घे यात आल  .रांगोळी पधत अनु मे थम 
या का कशोर जावळे, ( एस वाय बी एस सी) वतीय कोमल िजत  



पाट ल (एस वाय बी एस सी )ततृीय मो हनी फेगड े(एफ वाय बी ए )यांनी 
यश ा त केले .घोषवा य पधत समृ धी वकास फेगड े(एफ वाय बी 
कॉम ),समाधान जगद श धीवर (एस वाय बी ए ) या का कशोर जावळे 
(एस वाय बी एस सी )हे पधक यशाचे मानकर  ठरले . 

        काय माचे सू संचालन डॉ. सुधा खराटे यांनी केले तर आभार 
रा य सेवा योजना मुख ा .आर.डी. पवार यांनी मानले. काय म 
यश वी कर यासाठ  उप ाचाय ा  .एम.डी .खैरनार ा.अजुन पाट ल ,डॉ.  
पी . ह  . 

 

 पावरा यांनी सहकाय केले. काय मास श कवृंद व व याथ  उपि थत 
होते. 



 


