के . के . वाघ कृ षी महाववद्यालय, नाविक
के . के . वाघ विक्षण संस्थेच्या सुवणण महोत्सवी वषाांच्या अनुषंगाने जागवतक मवहला ददना अंतगणत के . के .
वाघ कृ वष महाववद्यालयाच्या वतीने िुक्रवार दद. ८ मार्ण, २०१९ रोजी मा. सौ. पल्लवी कदम, वररष्ठ तुरंग
अवधकारी, मध्यवती कारागृह, नाविक रोड यांर्े मागणदिणन पर व्याख्यान आयोवजत करण्यात आले होते.
सदर व्याख्यान डॉ. पंजाबराव देिमुख सभागृह, के . के . वाघ कृ वष महाववद्यालय, नाविक येथे दुपारी
०३:३० ते ०५:३० वाजता सवण ववद्यार्थयाांसाठी आयोवजत करण्यात आले होते.
प्रारंभी प्रमुख पाहुणे मा. सौ. पल्लवी कदम, वररष्ठ तुरंग अवधकारी, मध्यवती कारागृह, नाविक रोड यांर्ा
प्रार्ायण डॉ. एस. एम. हाडोळे यांनी िाल, पुष्पगुच्छ व रोप देऊन सत्कार के ला. व्याख्यानाच्या सुरवातीला
सरस्वती व कमणवीर काकासाहेब वाघ यांच्या प्रवतमेर्े पूजन करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर संस्था
गीत ऐकववण्यात आले.
यावेळी बोलताना मा. सौ कदम म्हणाल्या, ववद्यार्थथनीनी अभ्यासाबरोबरर् स्वरक्षणार्े धडे घेतले
पावहजे. तसेर् मुलींनी पररवस्थतीर्ा बाऊ न करता मनामध्ये सतत सकारात्मक ववर्ार ठे ऊन मोठी स्वप्ने
बाळगली पावहजे. समाजामध्ये मुलींकडे समानतेच्या भावनेर्ी प्रवृत्ती वाढवली गेली पावहजे त्यार्बरोबर युवा
वगाणने देखील मवहलार्ा आदर सन्मान करावा असेही त्या म्हणाल्या. कृ षी क्षेत्रात मवहलांर्ा सहभाग वाढला
पावहजे व आधुवनक िेती करण्यार्ा सल्लाही त्यांनी ववद्यार्थयाणना ददला. आपल्या भाषणात वजजाऊ, झािीर्ी
राणी व दकरण बेदी अश्या थोर कतृणत्ववान वियांर्े उदाहरण देऊन ववद्यार्थथनीनीर्े मनोबल वाढवले.
आपल्या अध्यक्षीय भाषणात प्रार्ायण. डॉ. एस. एम. हाडोळे यांनी प्रथम सवण ववद्यार्थथनीना व मवहलांना
िुभेछ्या ददल्या व भारतीय िेतीमधील िीयांर्ा सहभाग दकती लक्षणीय महत्वार्ा आहे हे पटवून ददले.
कु . मोवहनी जगताप वहने कायणक्रमार्े सूत्रसंर्ालन के ले, प्रमुख पाहुण्यांर्ा पररर्य प्रा. पुष्पांजली शिदे
यांनी के ला, कु . अवनता काढणे, कु . प्रार्ी करंजीकर, कु . कोरे यांनी आपले मनोगत व्यक्त के ले तर प्रा. अर्णना जाधव
यांनी सवाांर्े आभार मानले.
या कायणक्रमाला संस्थेर्े अध्यक्ष मा. श्री. बाळासाहेब वाघ, ववश्वस्थ मा. श्री र्ांगदेवराव होळकर, मा. श्री.
समीर वाघ, सवर्व प्रा के . एस. बंदी व कॅ म्पस समन्वयक डॉ. वव. मा. सेवलीकर यांर्े मागणदिणन लाभले. तसेर्
कायणक्रम यिस्वी व्हावा म्हणून कृ वषमहाववद्यालयातील प्राध्यापक व विक्षके तर कमणर्ारी यांनी पररश्रम घेतले.

वक्त्यांर्े आगमन

मान्यवरांच्या हस्ते प्रवतमा पूजन व दीपप्रज्वलन

प्रमुख पाहुणे मा. सौ. पल्लवी कदम, वररष्ठ तुरंग कायणक्रमासाठी उपवस्थत प्राध्यापक व ववद्याथी.
अवधकारी, मध्यवती कारागृह, नाविक रोड यांर्ा
प्रार्ायण डॉ. एस. एम. हाडोळे यांनी िाल, पुष्पगुच्छ व
रोप देऊन सत्कार के ला.

कायणक्रमाच्या वक्त्या मा. सौ. पल्लवी कदम मागणदिणन अध्यक्षीय भाषण करताना कृ षी महाववद्यालयार्े प्रार्ायण डॉ. एस.
एम. हाडोळे
करताना.

जागवतक मवहला ददना वनवमत्त आपले मनोगत व्यक्त करताना ववद्याथी प्रवतवनधी.

बातमी

