राजेंद्र माने कॉलेज ऑफ इजजननयररग अड टे कनॉलॉजी, आबव येथे ७२ वा स्वातत्रदिन मोठ्या उत्साहात साजरा

दि. १५ ऑगस्ट २०१८ र जी राजेंद्र मान कॉलज ऑफ इजजननयररग अड टकनॉलॉजी, आबव यथ ७२ वा स्वातत्रदिन म ठ्या
उत्साहात साजरा करण्यात आला. याप्रसगी ननवत्ृ त लष्करी सननक श्री. अनत श ि, सस्थच चअरमन श्री. रवीद्रजी मान,

स . नहा मान आणि श्री. प्रद्यम्
ु न मान, प्राचायय डॉ. मह भागवत याचच प्रमख
ु उपजस्थनत ह नत.

ज्या नतरग्याच्या रक्षिाथय जवान घर व कुटुबाचा ववचारही न करता आपल्या प्रािाची आहुती िण्यास तयार असतात त्या
जवानाना ध्वजार हिासाठी मात्र कवचचतच ब लावल जात आणि याच ववचारतन
ु महाववद्यालयातील 'इनतहास मच'न
एक छ टस पाऊल उचलल आणि माजज लष्करी अचिकाऱयाच्या हस्त ध्वजविन करायच ठरवल.
सकाळी ठीक ८ वाजता प्रमख
ु पाहुण्याच्या हस्त झेंडाविन करण्यात आल. ववद्यार्थयाांनी राष्रगीत आणि ध्वजगीतातन
ू
ध्वजाला मानविना दिली. त्यानतर इनतहास मच आय जजत काययक्रमास प्रारभ झाला. प्रथमतः प्रमख
ु पाहुि ननवत्ृ त
लष्कर अचिकारी श्री.अनत श ि याचा सस्थाध्यक्ष श्री.रवीद्रजी मान याच्या हस्त
सत्कार करण्यात आला. यानतर प्राचायय डॉ. मह

ाल, श्रीफळ व पष्ु पगच्
ु छ िऊन

भागवत यानी काययक्रमाच प्रास्ताववक कल. महाववद्यालयातील

ववद्याचथयनी कु. जागत
ृ ी काट, इनतहास मचच अध्यक्ष कु. सरु ज किम, सिस्य कु. रावजी सावत आणि सरचचटिीस कु.
सकत कळकर यानी स्वातत्र्यपव
ू य अकचथत इनतहासावर प्रका

टाकला. त्यानतर प्रमख
ु पाहुि श्री. श ि यानी

ववद्यार्थयाांना मागयि न
य कल. त्यात त्यानी स्वतःच लष्करातील अनभ
ु व वव ि कल स बतच ववद्यार्थयाांना
अशभयात्रत्रकीनतर लष्करात भरती ह ण्यासाठी प्रररत कल आणि ि ात

ातता सव्ु यवस्था राखण्यासाठी आपिा

सवाांनाच कदटबद्ध ह ण्याच अस आवाहन कल.
सपि
ू य काययक्रमाच सत्र
ू सचालन स्वजननल ताब यान कल तर इनतहास मच प्रमख
ु प्रा. वव ाल पारकर यानी आभार
प्रि न
य कल.

डावीकडून प्राचायय डॉ. भागवत, श्री. प्रद्यम्
ु न मान, सस्थच चअरमन श्री. रवीद्रजी मान, स . नहा मान आणि ननवत्ृ त
सननक श्री. अनत श ि

