
       

                                                                                 

        रयत शिक्षण संस्थेचे          

आर्टस ्सायन्स अँड कॉमसट कॉलेज रामानंदनगर (बुली) 

सांस्कृततक विभाग  ददनांक- 31/ 10/ 2020 

भारतरत्न इंदिरा गांधी पुण्यततथी राष्ट्रीय संकल्प दिवस आणि सरिार 
वल्लभभाई पटेल 

जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस अहवाल 

                रामानंिनगर( बुली) येथील आर््टस ,सायन्स, अँड कॉमस् कॉलेज मध्ये सरिार 
वल्लभभाई पटेल यांची जयंती आणि इंदिरा गांधी यांची पुण्यततथी या तनममत्ताने प्रततमसे पुष्ट्पहार 
अपि् करून ववनम्र अमभवािन करण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ घेण्यात 
आली.याप्रसंगी महाववद्यालयाच े आिरिीय प्राचाय ् डॉ.एल.डी.किम प्रा.डॉ.के.बी.भोसले, 
डॉ.ए.एस.खाड,ेप्रा.आर.व्ही.वाघमारे,डॉ.आर.आर,सोनावले,प्रा.तनतीन कंुभार,प्रा.उमेश शेळके,प्रा.संिेश 
िौंड,ेप्रा.नंिा बोराड,ेप्रा.धनेश गवारे,प्रा.वप्रयाकंा जजरगे, तसेच सांस्कृततक ववभागप्रमुख प्रा.प्रततभा 
पुिाले व ववद्यार्थन्ी उपजस्थत होते. 

       सरिार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म 31 ऑक्टोंबर,1875 रोजी झाला. वल्लभभाई पटेल 
हे राजकीय व सामाजजक नेते होते. त्यानंी िेशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 
भारताच्या राजकीय एकसंघीकरिात मोठे योगिान दिले. त्यांना ‘सरिार’ ही उपाधी दिली .सरिार 
वल्लभभाई पटेल हे पेशाने वकील होते. गुजरातमध्ये जगातील सवात् उंच पुतळा म्हिजे स्टॅच्यू 
ऑफ युतनटी उभारण्यात आला आहे. त्यानंा ‘लोहपुरुष’, ‘पोलािी पुरुष’ म्हिून संबोधले जाते. 
त्यांच ेतनधन 15 डडसेंबर 1950 रोजी झाले. 

       इंदिरा गांधी... भारताच्या पदहला मदहला पंतप्रधान.... जन्म 19 नोव्हेंबर, 1917 अचूक 
तनिय् घेिाऱ्या, स्पष्ट्ट बोलिाऱ्या, धैय्शील वतृ्तीच्या आणिकिखर नेततृ्व असिाऱ्या इंदिरा 
गांधी या लहानपिापासूनच स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी होत्या. बांग्लािेशच्या उभारिीवळेी त्यांची 
भूममका ,14 प्रमुख व्यापारी बँकांच ेराष्ट्रीयीकरि, आणि पोखरि येथील पदहली अिुचाचिी, 
ऑपरेशन ब्लू स्टार या त्यांच्या आयुष्ट्यातील महत्त्वाच्या घटना होत्या. इंदिरा गांधी:-एक किखर 
नेततृ्व हे डॉ. जुबेिा तांबोळी यांच ेपुस्तक लोकवप्रय आहे. भारतात आणि भारताबाहेर त्यांचा 
सन्मान झाला आहे. त्यांच ेतनधन 31 ऑक्टोबर, 1984 रोजी झाले. 

      



 

                  

               िेशदहत आणि लोकामभमुख तनिय् घेिाऱ्या किखर मदहला पंतप्रधान स्वगीय इंदिराजी 
गांधी यांच्या स्मतृीदिनी त्यांच्या कृती, स्मतृी आणि ववचारांना ववनम्र आिरांजली..! आणि 
लोहपुरूष सरिार वल्लभभाई पटेल याचं्या जयंतीतनममत्त त्यांना ववनम्र अमभवािन 

        शासकीय तनयमानुसार सामाजजक अंतर व मास्कचा वापर करून प्रततमापूजन व 
राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ घेण्यात आली. 

 

 

  

 

 

 

 

 

भारतरत्न इंदिरा गांधी आणि सरिार वल्लभभाई पटेल प्रततमा पूजन आणि राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ घेत 

            असताना महाववद्यालयाचे प्राचाय ्आणि स्टाफ 

तनष्ट्पत्ती(outcome)— 

1.इंदिरा गांधी आणि सरिार वल्लभभाई पटेल 
यांच्या काया्ची मादहती ममळाली. 

2.राष्ट्रीय एकतेचा संिेश पोहोच झाला. 

 

लाभाथी (Benefisharies):-- 

महाववद्यालयातील मशक्षक-
मशक्षकेत्तर सेवक आणि उपजस्थत 
ववध्याथी 

 


