खान्दे श

कॉलेज

एज्युकेशन सोसायटीचे

मूळजी जेठा महाविद्यालय, जळगाि
महात्मा गाांधी मानिाला मानितेचे जीिन सत्र
ू दे ऊन गेल.े

- डॉ.उदय कुलकर्णी

“ काळाच्या पलीकडे पाहर्णारे आणर्ण मानितेला मार्णुसकीचे सद
ांु र तत्िज्ञान

दे र्णारे महात्मा गाांधी, पथ्
ु िीला पडलेले अविस्मरर्णीय स्िप्न होते. त्याांनी मानिाला
मानितेचे

जीिन

सत्र
ू

ददले.

करर्णी

ि

कथनी

यामधील

एकरूपता

त्याांच्या

आचरर्णाचा सिाांगसद
ांु र पैलू होता. मानिाला गुलामगगरीच्या जोखडातून मक्
ु त
करण्यासाठी त्याांचे सिव प्रयत्न येर्णाऱ्या मानिी वपढयाांसाठी शशदोरी आहे त. त्याांचे
विचार आणर्ण कायव न विसरता आपर्ण आपल्या दे शाला आणर्ण विश्िाला एकतेच्या

सत्र
ू ात गांफ
ु ले पादहजे. त्याांच्या कायावचा आदशव घेिन
ू ग्रामीर्ण भागाचा विकास केला
पादहजे. शेिटी आपर्ण भौततकिादाच्या अतत आग्रहामळ
ु े स्ित:च्या आिश्यक जीिन

मल्
ू याांची सतत हत्याच करत आहोत. त्यातून फक्त गाांधी तत्िज्ञानच मक्
ु ती दे िू
शकते. महात्मा गाांधी

याांनी भारतीयच नव्हे , तर जगातील उद्दात्त मल्
ू याांचा मांत्र

आपल्याला ददला आहे , त्याची शसद्धता आपल्या मार्णुसकीमधन
ू करूयात.” असे
विचार म.ू जे.चे प्राचायव डॉ.उदय कुलकर्णी याांनी ‘मांगल प्रभात आणर्ण बापू स्मरर्ण या
कायवक्रमात व्यक्त केले.

मळ
ू जी जेठा महाविद्यालयात आज २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गाांधी याांच्या १५०
व्या जयांती तनशमत्त महात्मा गाांधी अध्ययन केंद्र, महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेिा
योजना आणर्ण स्िरदा सांगीत विभाग याांच्या सांयक्
ु त विद्यमाने

‘मांगल प्रभात

आणर्ण बापू स्मरर्ण’ हा भजन, गीत गायन आणर्ण अशभिादनाचा कायवक्रम सकाळी
८.३० िाजता ह्यम
ु ॅतनटी बबल्डीांग समोर आयोजजत करण्यात आला होता,

ज्यात -

िैष्ट्र्णि जन ते तेर्णे कदहये-जे पीर पराई जाने रे ..., इतनी शजक्त हमें दे ना दाता ...
, ऐ माशलक तेरे बन्दे हम...,

तू बद्
ु गध दे तू तेज दे .. नि चेतना नि विश्िास दे ..., एक तू दह भरोसा.... हे

ईश्िर, या अल्लाह... हीच अमच
ु ी प्राथवना अन् हे च अमच
ु े मागर्णे.... मार्णसाने
मार्णसाशी मार्णसासम िागर्णे, उधळीत ये शतककरर्णा या अशा काही प्रेरर्णादायी
गीताांचे स्िरदा सांगीत विभागातील विद्याथ्याांनी सादरीकरर्ण केले. महात्मा गाांधी

अध्ययन केंद्राचे समन्ियक प्रा.विजय लोहार याांनी या गीतगायन कायवक्रमाचे
तनिेदन केले.

या सांगीतमय कायवक्रमानांतर म.ू जे.च्या प्राध्यापक, रा.से.यो.चे आणर्ण िसततगह
ृ ाचे
विद्याथी- विद्यागथवनी याांनी

‘स्िच्छ म.ू जे.

तनमवल मजू ल्जयन्स’ अशभयानाअांतगवत

सांपर्ण
ू व म.ू जे.महाविद्यालाय्चच्या पररसरामध्ये स्िच्छता केली.

कायवक्रमाच्या आरां भी महात्मा गाांधी याांच्या प्रततमेला डॉ.उदय कुलकर्णी, उपप्राचायव
डॉ.सरु े श तायडे, डॉ. दे ियानी बेंडाळे , प्रा.योगेश महाले, प्रा.ददलिरशसांग िसािे,
ां ार्णे आणर्ण
प्रा.विजय लोहार, प्रा.कवपल शशग

िगधवष्ट्र्णू सामाजजक सांस्थेचे अद्िैत

दां डिते याांच्या हस्ते महात्मा गाांधी याांच्या प्रततमेचे अशभिादन करण्यात आले.

त्याांनतर अद्िैत दां डिते याांनी जळगाि शहरतील कचरा िेचर्णाऱ्या मल
ु ा-मल
ु ीांच्या
शशक्षर्णासाठी प्रयत्न करत असलेल्या आपल्या िगधवष्ट्र्णू सांस्थेची ओळख ददली, तसेच
सामाजजक कायावत महात्मा गाांधीांचा आदशव आणर्ण विचार ककती महत्िाचा भाग आहे ,
याविषयी आपले अनभ
ु ि सद्
ु धा साांगगतलेत.

सदर कायवक्रमाला प्रा. दे िेंद्र गरु ि, प्रा.अतनल क्षीरसागर, श्री. महे श गचरमाडे, श्री.

ददलीप कोळी तसेच सांगीत विभाग, मल
ु ा-मल
ु ीांचे िसततगह
ृ आणर्ण राष्ट्रीय सेिा
योजनेचे सम
ु ारे १५० विद्याथी उपजस्थत होते.

