
रयत शिक्षण ससं्थचे े     

आर्टस,् सायन्स अडँ कॉमसट कॉलजे रामानदंनगर (बलुी) 

                      सासं्कृशतक शिभाग     ददनाकं :३०/०९/२०१९ 

कमटिीर जयतंी सोहळा 

              रामानंद नगर येथील रयत संकुलाच्या संयुक्त शिद्यमाने रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉ. 

कमटिीर भाऊराि पार्ील यांच्या 132 व्या जयंतीशनशमत्त जयंती सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

संकुलाच्या ितीने रामानगर िहरात प्रभात फेरी काढून अण्णांच्या प्रशतमेची भव्य शमरिणूक काढण्यात आली 

तसेच कमटिीर जयंती सोहळा शनशमत्त कमटिीर सप्ताह साजरा करण्यात आला. त्याशनशमत्ताने सोमिार ददनांक 

30 / 9 /2019 रोजी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आली.  

             कायटक्रमाची सुरुिात कमटिीरांच्या पतुळ्याला मान्यिरांच्या हस्ते पुष्पहार घालून झाली. त्यािेळी 

कायटक्रमाचे अध्यक्ष जनरल बॉडी सदस्य जे. के. (बापू) जाधि, प्रमुख पाहुणे सहसशचि डॉ. शिजयससह सािंत , 

महाशिद्यालयाचे प्राचायट डॉ. एल. डी. कदम साहेब, माजी सहसशचि  जी. एस. खोतसाहबे, माजी इन्स्पेक्र्र 

जे.के मोरे साहेब, स्िा. रा. शिद्यालयाचे प्राचायट बी.डी.लाड, कन्या शिद्यालयाच्या मुख्याध्याशपका सौ.एल.एस. 

पार्ील तसेच कायटक्रमाचे कायाटध्यक्ष प्रा. सी एस. पोतदार इत्यादी मान्यिर उपशस्थत होते. 

            यािेळी कायटक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सहसशचि डॉ. शिजयससह यांनी आपल्या भाषणात, "कमटिीर 

भाऊराि पार्ील" हे ऋषीतुल्य व्यशक्तमत्ि होते. शिक्षणातून निसमाज घडिून सामाशजक सांस्कृशतक दषृ्या 

महाराष्ट्राचा इशतहास बदलण्याचे महत्त्िाचे काम त्यांनी केले. शिद्यार्थयाांचा सिाांगीण शिकास घडशिताना 

आजच्या शिक्षकांनी कमटिीरांना आपला आदिट मानला तर भशिष्यात महाराष्ट्राचे शचत्र नक्की बदलेल असे 

प्रशतपादन केले. 

           या कायटक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य जे. के.( बापू) जाधि आपल्या 

अध्यक्षीय भाषणात म्हणाल,े कमटिीर भाऊराि पार्ील यांनी महाराष्ट्राला शिक्षणातून  स्िाशभमानाने जगण्याचे  

शिकिले. िून्यातून िर येणारा माणसूच इशतहास शनमाटण करू िकतो हे ओळखून अण्णांनी तळागाळातील 

गोरगररबांच्या मुलांना शिक्षण ददले. डॉ. पतगंराि कदम साहेब ह े त्यापैकीच एक होत. डॉ.पतंगराि कदम 

साहेबांनी अण्णांच्या शिचारांनी प्रेररत होऊनच भारती शिद्यापीठाची स्थापना केली. तसचे रयत शिक्षण 

संस्थेच्या शिकासासाठी मोठे योगदान ददल.े 



          आपल्या कॉलेजचे आदरणीय प्राचायट डॉ. एल.डी.कदम साहबे यांनीही जयंती सोहळ्याचे िशचत्य 

साधून शिद्यार्थयाांना मौशलक मागटदिटन केले. कायाटध्यक्ष प्रा. सी. एस. पोतदार यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

तसेच कायटक्रमाचे आयोजन ही उत्कृष्ट केले.  

           कमटिीर जयंती सोहळा शनशमत्त रयत संकुलामध्ये शिशिध स्पधाांचे आयोजन करण्यात आले होते. या 

स्पधाांमधील यिस्िी शिद्यार्थयाांना मान्यिरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरशिण्यात आले.कायटक्रमाचे 

सूत्रसंचालन प्रा. उज्िला पार्ील ि प्रा. सुमैया नदाफ यांनी केले. तसेच कन्या शिद्यालयाच्या मुख्याध्याशपका 

सौ. एल. एस.पार्ील यांनी उपशस्थतांचे आभार मानून कायटकत्याांची सांगता केली. 

 

 

 

 

 

    

                     कायटक्रमाची शनमतं्रणपशत्रका                                                           कायटक्रमासाठी उपशस्थत शिद्याथी                                                        

शनष्पत्ती : 1. कमटिीर अण्णांचा इशतहास आशण 

जीिनपर् समजला . 

२. शिक्षणाचे महत्ि समजल े. 

लाभाथी : रयत संकुलातील सिट शिक्षक, 

शिक्षकेतर कमटचारी आशण शिद्याथी. 



  

   अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना मा.जे.के.(बापू) जाधि .                 मनोगत व्यक्त करताना कायटक्रमाचे प्रमुख पाहुणे मा.प्राचायट.डॉ.             

                                                                                                                           शिजयससह सािंत 

 

                                                                 कायटक्रमाची ितटमानपत्रात झाललेी प्रशसद्धी 

 

 

                           


