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PRESS RELEASE
तरुण ांमध्ये दे श प्रती स्व भिम न भनम ण
ा झ ल प हिजे: प्रक शचांद्रजी
येथील वििेकानंद महाविद्यालयामध्ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीचे औचचत्य साधून माननीय
प्रकाशचंद्रजी, संघटन मंत्री, विद्याभारती उच्च चशक्षा संस्थान, नोएडा, उत्तरप्रदे श यांचे 'युव व सद्यस्स्िती' या
विषयािर व्याख्यान आयोजजत करण्यात आले होते. काययक्रमाचे प्रास्ताविक महाविद्यालयाचे प्राचायय प्रोफेसर
श्याम चशरसाठ यांनी केले. प्राचायाांनी आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणात तरुणाच्या सध्याच्या जस्थतीिर भाष्य
केले. काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचायय प्रो. श्याम चशरसाट उपजस्थत होते तर प्रमुख उपजस्थती
म्हणून डॉ. अशोक गायकिाड (संचालक, संगणक विभाग) डॉ. अचभजीत पंडडत, डॉ. पंढरीनाथ रोकडे , Adv नरें द्र
मांडे, श्री डदनेश दे शपांडे, डॉ टी. आर. पाटील ि डॉ. रामदास िनारे यांची प्रमुख उपजस्थती होती.
आपल्या िक्तव्यात मा. प्रकाशचंद्रजी म्हणाले की आजच्या युिकाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचेसारखे दे श
उपयोगी झाले पाडहजे. आजचा युिक हा दे शाचा नागररक आहे आजण त्यांनी असे चशक्षण घेतले पाडहजे की जे
समाजासाठी उपयुक्त असेल. तसेच युिकांनी चनस्िाथयपणे काम केले पाडहजे. युिकासाठी चशक्षण हे अत्यंत गरजेचे
आहे कारण ते विचार करायला भाग पाडते. तसेच ते पुढे म्हणाले की, जीिन हे अनमोल आहे आजण ते समाजासाठी
योगदान दे णारे असले पाडहजे. आजच्या युिकांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हयांच्यासारखे दे शासाठी जगले पाडहजे.
तसेच चशक्षण घेतेिेळेस सुद्धा समाजासाठी, दे शासाठी काहीतरी केले पाडहजे कारण की चांगल्या कामाची सुरुिात
ही विद्याचथयदशेपासूनच झाली पाडहजे. विद्यार्थयाांनी विद्याचथयदशेपासूनच समाजाशी जोडले गेल्यामुळे ते उद्या च्या
सामाजजक समस्या सहजपणे जाणून घेतील ि त्यािर नक्कीच चांगला उपाय शोधून एक सक्षम नागररक
बनतील. तसेच युिािगायने स्ितःला कमी समजू नये कारण की जसा तुम्ही विचार कराल त्या पद्धतीने तुम्ही होत
असता. म्हणून युिांनी सियप्रथम स्ितःला ओळखले पाडहजे. आपल्या िक्तव्यात प्रकाशचंद्रजी पुढे म्हणाले की
आजच्या काळामध्ये िाईट गोष्टी या सामूडहक झाल्या आहे त तर चांगले काम हे व्यवक्तगत बनलेले आहे . तसेच
विद्यार्थयाांनी आपल्या स्ि:विषया व्यचतरीक्त आजूबाजूच्या घडामोडीिर ि दै नडं दन हालचालीिर सुद्धा लक्ष डदले
पाडहजे जेणेकरून तुम्हाला समाजात घडना-या सिय घडामोडीची यथोचचत माडहती होईल ि तुम्ही त्यािर चचंतन
करून समस्या सोडिण्यासाठी प्रयत्न कराल.
काययक्रमाचे सूत्रसंचालन ि आभार प्रदशयन प्रा गोपाल बल्लोज यांनी केले.
चशक्षक-चशक्षकेत्तर कमयचारी ि विद्यार्थयाांची मोठ्या प्रमाणािर उपजस्थती होती.
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