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मषात्मा गाांधी जयांती 
प्रास्तावळक: कऱा, ळाणिज्य ळ वळहान मषावळद्याऱय , शोनई येथे दद.०२/१०/२०१८ रोजी मषात्मा गाांधी जयांती 
शाजरी करण्यात आऱी.मषावळद्याऱयातीऱ वळद्यार्थयाांचा शळव अांगाांनी वळकाश व्षाळा, त्याच्यात नैततक मूल्य 
रुजाळीत, स्ळातन्त्र्य, शमता, बांधुता ळ न्त्रयाय या तत्ळाांचा अांगीकार षोण्याशाठी थोर राष्ट्र ऩुरुव मषात्मा गाांधी 
याांची जयांती स्ळच्छता ददन म्षिनू शाजरी करण्यात आऱी. याळेली मषात्मा गाांधीजी ळ ऱाऱबषादरू ऴास्री याांचा 
प्रततमेचे ऩूजन ळ अभिळादन झाल्याळर ऩररशराची स्ळच्छता करण्यात आऱी.  
शवळस्तर माहषती:  २ ऑक्टोबर १८६९ रोजी मषात्मा गाांधी याांचा जन्त्रम झाऱा. षा ददळश शांऩूिव िारतात जयांती 
ददळश म्षिनू शाजरा केऱा जातो. या कायवक्रमाच्या अध्यसस्थानी प्राचायव डॉ ऴांकर ऱाळरे षे षोते. तर मागवदऴवक 
म्षिनू डॉ हानदेळ णझने उऩस्स्थत षोते. मषात्मा गाांधी याांचे तरुिा वळवयीचे वळचार या ळरती त्याांनी वळद्यार्थयाांना 
मागवदऴवन केऱे.मषात्मा गाांधी याांच्या कडून तरुिाांनी शत्य, अदषांशा षे गुि घ्याळेत अशे प्रततऩादन केऱे. िारतीय 
स्ळातन्त्र्य ऱढ्यात गाांधीजीचे कायव पे्ररिादायी आषे. गाांधीजीच्या शादषत्यचे वळद्यार्थयाांनी ळाचन केऱे ऩादषजे.  
प्राचायव डॉ ऴांकर ऱाळरे याांनी अध्यसीय िावि केऱे. या कायवक्रमाशाठी शमन्त्रळयक म्षिनू डॉ.शांिाजी दराड ेयाांनी 
काम ऩदषऱे.तशेच या कायवक्रमाश  डॉ.शालळे अवळनाऴ, डॉ. शीताराम रोंदल,डॉ भऴळाजी दरांदऱे,प्रा.शुरेऴ जाधळ प्रा. 
ऩादर हानेश्ळर इ. उऩस्स्थत षोते. वळद्याथी मोठ्या शांखेने उऩस्स्थत षोते.  डॉ भमशाल तनळतृ्ती याांनी शूर 
शांचाऱन केऱे.  

षेतू: मषात्मा गाांधीजीच्या कायावचे ळ वळचाराांची माषीती वळद्यार्थयाांना देिे , राष्ट्रीय एकात्मता शाधण्याशाठी 
वळद्यार्थयावमध्ये जागतृी करिे, स्ळछतेचे मषत्ळ वळद्यार्थयाांना ऩटळून देिे. 
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