
यावल महािव ालयात महा मा गाधंी व लालबहादरू शा ी जयतंी संप  

         यावल ( ितिनधी) येथील जळगाव िज हा मराठा िव ा सारक सहकारी 
समाजाचे, कला, वािण य व िव ान महािव ालयात रा ीय सेवा योजना, कला 
मंडळ व आय. यू. ए. सी. माफत रा िपता महा मा गांधी, लालबहादरू शा ी यांची 
जयंती व अ हसंा दन महािव ालयाचे . ाचाया डॉ. सं या सोनवणे यां या 
मागदशनाखाली साजरा कर यात आला. यात सु वातीस महापु ष यां या ितमा 
पूजन व मा यापण उप ाचाय ा. ए. पी. पाटील व ी. सी. के. पाटील यां या ह ते 
कर यात आले.  

           ऑनलाइन काय मात ी. सी. के. पाटील यांचे ‘महा मा गांधी व 
लालबहादरू शा ी यांचे जीवन व काय ' या िवषयावर आभासी ा यान घे यात 
आले. अ य थानी किन  महािव ालयाचे उप ाचाय ी. संजय डी. पाटील 
उपि थत होते. यावेळी यांनी आप या मागदशनात सांिगतले क  महा मा 
गांधीज या स य, अ हसंा व शांतता या येयिनि ती मुळे आप या देशाची ओळख 
शांतताि य देश हणून जगात झाली. यामुळेच  ‘जागितक अ हंसा दन '  हणून आज 
आपण साजरा करीत आहोत. महा मा गांधी हे अ हसंेचे णेते तर लालबहादरू शा ी 
ह ेह रत ांतीचे णेते हणनू ओळख झाली. असे ितपादन पाटील यांनी यावेळी 
केली. या ऑनलाइन काय माला ब सं य िव ाथ  हजर होते. 

            या काय मात ी. सी. के. पाटील  यांनी दो ही महान ने यां या 
जीवनपटावर काश टाकला महा मा गांधीज नी मूळ उ ोगी िश ण, मिजवी 
िश ण वावलंबी जीवनासाठी यांची गरज असते. या िश णातून ाम वरा याची 
िन मती होत असते. हणून वालंबना िशवाय आ मिनभरता येत नाही. या थोर 
पु षांचे िवचार आचरणात आणावेत असे सांिगतले.  

यावेळी उप ाचाय ा. एम. डी. खैरनार,  डॉ. सुधा खराटे, डॉ. एस. पी. कापडे, ा. 
एस. आर. गायकवाड तसेच िश क व िश केतर कमचारी िव ाथ  व वयंसेवक 
उपि थत होते.काय माचे सू संचालन रा ीय सेवा योजना काय म अिधकारी ा. 
आर. डी. पवार यांनी केले तर आभार सहा यक काय म अिधकारी ा. डॉ. एच. जी. 



भंगाळे यांनी मानले. यश वीतेसाठी ी. डी. एन. मोरे, ी.मनोज पाटील, डॉ. पी. 
ही. पावरा, िम लंद बोरघडे, संतोष ठाकूर, अिनल पाटील व डी. डी.पाटील यांनी 

प र म घतेले. 

 



 





 


