
यावल महा व यालयात जाग तक आ दवासी दन साजरा 

यावल ( त नधी )येथील कला, वा ण य व व ान महा व यालयातील 
व याथ  वकास वभाग, आ दवासी समाज सहायता क  व आय. यू. 
ए. सी. यां या संयु त व यमाने दनांक 09 ऑग ट 2021रोजी जाग तक 
आ दवासी दन व ांती दनाचे औ च य साधनू ऑनलाइन या यानाचे 
आयोजन कर यात आले होते. या संगी मुख व ता हणून शदंखेडा 
महा व यालयातील ाणी शा  वषयाचे ा. जय सगं पावरा उपि थत होते 
.काय माच ेअ य  थान उप ाचाय ा . एम. डी. खैरनार यांनी भूष वले 
. 

      ा.आर .डी .पवार यांनी आप या ा ता वकात आयोजनामागची 
भू मका सादर केल  . मुख व ते ा. जय सगं पावरा यांनी" आ दवासी 
व याथ  व यां या सम या "या वषयावर अ यासपूण मागदशन केले. 
यांनी आप या भाषणात असे सां गतले क  जाग तक आ दवासी दन 
साजरा कर यामागील मूळ उ देश समजनू घेणे गरजेचे आहे.1994 पासून 
हा दवस साजरा केला जात आहे .आ दवासी समाजाला यां या ह काची 
जाणीव क न देणे , यांना अ धका धक श णा या वाहात आणणे व 
सरकार  योजनांची मा हती क न देणे, यासाठ  यां यात जागतृी करणे 
आव यक आहे. वतःचा व समाजाचा उ धार करायचा असेल तर 
श णा शवाय पयाय नाह . असे देखील यांनी नमूद केले.  

    आप या अ य ीय भाषणात ा.एम.डी. खैरनार यांनी ां तकारकां या 
योगदानाचा उ लेख क न, यां या कायाचा आढावा सादर केला. 



काय माच ेसू संचालन डॉ. सुधा खराटे यांनी तर आभार व याथ  वकास 
वभाग मुख डॉ. एस. पी. कपड ेयांनी मानले .सदर काय मात श क 
श केतर कमचार  वृंद व व याथ  उपि थत होते . ाचाय डॉ. सं या 
सोनवणे यां या मागदशनाखाल  सदर काय माच ेआयोजन कर यात आले 
होते . 

     काय म यश वी हो यासाठ  उप ाचाय ा. ए. पी .पाट ल आ दवासी 
समाज सहायता क  मुख डॉ. पी. ह  .पावरा ,आई. यू. ए. सी.चे 
सम वयक ा. एस .आर. गायकवाड, डॉ. एच. जी .भंगाळे, ा. सजंय 
पाट ल व म लदं बोरघड ेयांचे सहकाय लाभले. 



 


