
द क गाव बोरगाव खुद येथे रासेयोचे थापना दन संप न 

यावल ( त नधी) रा य सेवा योजना वयंसेवकांनी भतंी बाहेर ल 
श ण  वतःसाठ  न हे तर दसू  यासाठ  जगणे रासेयो शकवते तसेच 
आधु नकते बरोबर वाचन करणे मह वाचे आहे. सामािजक उप म 
राबवताना समाजात वाचन सं कृती जवणे हे सवाचे सामािजक कत य 
आहे असे तपादन महा व यालया या . ाचाया डॉ. सं या सोनवणे 
यांनी बोरावल येथे ‘कव य ी ब हणाबाई ाम वाचन क टा' चे उ घाटन 
संगी अ य ीय भाषणात केले. काय मात कोरोनाला रोखायचे असेल 

तर येकाने कोरोना तबंधक लस घेणे आव यक आहे. लस वषयी  
मनात कोणताह  गैरसमज ठेवू नये. आपला नधार हा कोरोना मु त 
गाव असावे असे आवाहन केले. 

येथील कला वा ण य व व ान महा व यालयाचे रा य सेवा 
योजना एककाचे एक दवशीय श बर द क गाव बोरावल येथे  िज हा 
प रषद ाथ मक शाळा येथे घे यात आले. 

 उठे समाज के लए उठे उठे, 

 जगे वरा  के लए जगे जगे, 

 वयं सजे वसुंधरा सवार दे…! 

या उ ती माणे वयंसेवकांनी काय केले तर रा  सुजलाम 
सुफलाम  हो यासाठ  वेळ लागणार नाह . 

‘रा य सेवा योजना' थापना दन व ‘कव य ी ब हणाबाई चौधर  
उ र महारा  व यापीठ, जळगाव वधापन दनाचे’ औ च य साधून 



कव य ी ब हणाबाई चौधर  वाचनक टा चे उ घाटन बोरावल खुद चे 
सरपंच ी सुनील पाट ल यां या ह ते कर यात आले. यावेळी 
व या याना रा य सेवा योजना मा यमातून व वध उप मात सहभाग 
घेऊन सु तगुणांना वाव मळतो, असे उ घाटक सुनील पाट ल यांनी 
वयंसेवकांना मागदशन करताना केले. या संगी महा व यालयाचे 

उप ाचाय ा. एम.डी. खैरनार व उप ाचाय ा. ए. पी. पाट ल यांनीह  
व या याना मोलाचे मागदशन केले. 

    काय म संगी िज हा प रषद ाथ मक शाळेचे मु या यापक ी 
हुसैन तडवी, ा. एस. आर. गायकवाड, ा. डॉ. पी. ह . पावरा, श क 
सी. एल. मनोरे, वा मीक पाट ल, राजेश महाजन, रवीं  पाट ल आद  
उपि थत होते. उ घाटनानंतर कोरोना लसीकरण वषयी जनजागतृीपर 
रॅल  काढ यात आल . तसेच कोरोना वषयी जनजागतृी बाबत ाम थांना 
मागदशन वयंसेवकांनी केले. 

     काय माचे ा ता वक सहा यक काय म अ धकार  ा. डॉ. एच. जी. 
भंगाळे यांनी केले तर आभार काय म अ धकार  ा. आर. डी. पवार 
यांनी मानले. 

काय मा या यशि वतेसाठ  महा व यालयीन कमचार  शा लक 
साळंुखे, साहेबराव अ हरे, मोद जोहरे तसेच वयंसेवक न खल धनगर, 
जीवन कोळी, मो हत बा व कर, हेमंत भालेराव, नलेश भोईटे, हेमांशू 
नेवे, गाय ी जावळे, यु ती चौधर  यानंी सहकाय केले. 

 



 

 

 

 



 


