तु मची स्वप्न पु र्ण करर्े हे च माझे यश आहे : मा. खासदार धैयणशील माने

वार्षिक पारितोर्षक र्वतिण कार्िक्रम प्रसंगी बोलताना खा . धैर्िशील माने , शेजािी संस्थापक अध्यक्ष डॉ .के.एस. चौगुले , र्ज.प. सदस्या कल्पना
ताई चौगुले , र्ज.प. सदस्य शंकि पाटील , उपाध्यक्ष प्रा . जी .टी. पाटील, सर्चव र्शवाजी पाटील , प्र. प्राचार्ि डॉ .बी.एन. िावण , प्रा .डॉ . अजर्
चौगुले व इति

तुमची स्वप्न पु णि किणे हे च माझे र्श आहे . असे प्रर्तपादन खासदाि धैर्िशील माने र्ां नी केले .
माळवाडी कोतोली ता .पन्हाळा र्े थील श्रीपतिाव चौगु ले महार्वद्यालर्ाच्या वार्षिक पारितोर्षक र्वतिण कार्ि क्रम प्रसंगी
ते बोलत होते . कार्ि क्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व र्ज.प. चे माजी बां धकाम व आिोग्य सर्मती
सभापती डॉ .के.एस. चौगु ले होते .
खा . धैर्िशील माने पु ढे म्हणाले ,स्वप्नाला र्चकाटीची जोड र्दल्यास स्वप्न सत्यात उतिार्ला वेळ लागणाि नाही
. ग्रामपं चार्त सदस्य असतानाच संसदे त पोहचण्याचं स्वप्न बर्ितलं ते आज सत्य झाले आहे .व्यक्तिमत्त्व व स्वभाग
वेगळे आहे त . भाितीर् संर्वधान हा धमि आहे ति मानव ही जात आहे असे मी मानतो . अहं मपणा बाजूला ठे वून
र्वनम्रता व संवेदन र्शलता अं गीकािल्यास मोठे व्हार्ला वेळ लागणाि नाही . अपर्शी माणसाची उदाहिने ऐकल्यास
त्यातून र्नर्ित काहीतिी र्शकता र्े ईल .आत्मर्वश्वासाला नैर्तकतेची जोड द्या . र्ा गोष्टी ज्ञान संकुलातून र्मळतात
असेही त्यां नी र्ावेळी सां र्गतले . र्ा वेळी सां र्िक व वैर्क्तिक प्रार्वण्य र्मळर्वलेल्या र्वद्यार्थ्ाि चा मान्यविां च्या हस्ते
सत्काि किण्यात आला .
र्ा वेळी र्ज.प. सदस्य शंकि पाटील , संस्थेच्या संचार्लका व र्ज .प. सदस्या कल्पना ताई चौगु ले , संस्थेचे
उपाध्यक्ष प्रा .जे .टी. पाटील ,संस्थेचे खजार्नस एम .एस. चौगु ले , सर्चव र्शवाजी पाटील , संस्थेचे संचालक प्रा .डॉ.
अजर् चौगु ले , प्रकाश पाटील , डॉ .सजेिाव पाटील , सज्जन पाटील , कोतोली चे सिपं च प्रकाश पाटील उपसिपं च िाज
लव्ह टे , माळवाडीचे सिपं च मर्हपती चौगु ले , उद्योगपती सु भाष कुलकणी , अध्यापक र्वद्यालर् प्राचार्ि गजानन र्शंदे
,र्क्रडा संचा लक तुषाि पोवाि , प्रा . र्ु .एन. लाड आर्द प्राध्यापक वगि व र्शक्षकेत्ति कमिचािी व र्वद्याथी उपक्तस्थत होते .
कार्ि क्रमाचे प्रास्तार्वक प्र . प्राचार्ि डॉ .बी.एन. िावण , सुत्रसंचालन प्रा .डी.बी. इनामदाि , पाहुण्याची ओळख प्रा
.पी.डी. माने , आभाि सां स्कृर्तक र्वभाग प्रमुख डॉ .एन.डी. मां गोिे र्ां नी मानले .

