
यावल महािव ालयात माजी िव ाथ  मळेावा संप  
         यावल ( ितिनधी) येथील जळगाव िज हा मराठा िव ा सारक सहकारी 
समाजाचे, कला वािण य व िव ान महािव ालयात दनांक 03 ऑ ट बर रिववार 
रोजी माजी िव ाथ  मेळा ाचे आयोजन कर यात आले होते. मुख पा णे हणून 
माजी िव ाथ  सिमतीचे अ य  मा.अॅड. अजय कुलकण , मा . ी. मनोहर पाटील, 
मा.गुलाम गौस खान, मा.आयुब खान, मा.अॅड. राजू गडे , मा अ फाक खान व मा.डॉ. 
हमंेत येवले उपि थत होते. अ य थान ाचाया डॉ. सं या सोनवणे यांनी भूषवल.े 

         काय मा या ारंभी माता सर वती व छ पती िशवाजी महाराजां या 
ितमेचे पूजन व मा यापण क न दीप वलन कर यात आले. काय माचे 
ा तािवक  उप ाचाय ा. एम. डी. खैरनार यांनी केले. यांनी माजी िव ाथ  

मेळा ा या आयोजना मागील भूिमका प  केली. मा यवरांचे वागत कर यात 
आले. कॉ युटर बी.ए सी. असलेला माजी िव ाथ  डंगबर महाजन याला संगणक 

े ातील दोन पेटंट िमळा याब ल ाचाया या  शुभह ते शॉल व बुके देऊन स कार 
कर यात आला. या संगी अडॅ.  दवेकांत पाटील, ी. सुनील पाठक, ी. नर  नेवे, 

ी. संदीप सोनवणे, ी. दीपक पाटील, अॅड. उमेश बडगुजर, मा आयुब खान, 
मा.गुलाम गौस खान, ी माळी सर, मा.आमीन बाबू  यांनी आप या मनोगतातून 
महािव ालया या िवकासाक रता सूचना मांड या. िडिजटल ंथालय, िडिजटल 
लॅब, कॅ पस इंटर यू, वसाियक कौश य आधा रत कोस या संदभात सूचना 
मांड या गे या. अॅड. अजय कुलकण  यांनी िव ा याना कायदिेवषयक ान ा  
हावे यासाठी मागदशन कर याचे आ ासन दले. ी. मनोहर पाटील यांनी 

सांिगतले क , मुल ची सं या महािव ालयात वाढली पािहजे. मुल साठी त ार पेटी 
गरजेची आह,े जेणेक न यांना सुरि त वाटेल. या संगी ी नर  नेवे, ी सुनील 
पाठक, ी योगेश लावणे, ी िनलेश बारी, ी सागर दवेांग, ी अिमत भंडारी, ी 
गुलाम गौस खान, ी आयुब खान, ी िववेक देवरे, ी एम. के. पाटील यांनी 
महािव ालय िवकासासाठी दणेगी जाहीर केली. 



        अ य ीय  मनोगतात डॉ. सं या सोनवणे यांनी गरजू िव ा यासाठी पैसे, 
मागदशन, ा यान, अ यापन या िविवध तरावर योगदान दे याचे आवाहन केले. 

       काय माचे सू संचलन डॉ. सुधा खराटे यांनी केले तर आभार उप ाचाय ा.ए. 
पी. पाटील यांनी मानले. काय म यश वी कर यासाठी उप ाचाय ी. संजय 
पाटील, सिमतीचे  सिचव डॉ. एस. पी. कापडे, ा. एस. आर. गायकवाड, ा. आर. 
डी. पवार, डॉ. पी. ही. पावरा, ी. मनोज पाटील, ा. डॉ. हेमंत भंगाळे, ी. मुकेश 
येवले, ी. संजय कदम, ी. ही. ही. पाटील,िम लंद बोरघडे सव िश क व 
िश केतर कमचारी यांनी प र म घेतले. 



 


