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जे.एभ. ऩटेर भशावलद्मारमाच्मा स्नातकोत्तय वभाजळास्र वलबागाच्मा 
वभाजळास्र अध्ममन भंडऱाच े उद्घाटन ददनांक ८ वप्टेंफय २०१८ योजी भशावलद्मारमाचे 
प्रळावकीम अधधष्ठाता डॉ. कार्तिक ऩणणक्कय मांच्मा शस्ते वंऩन्न झारे. वभाजळास्र 
वलबागप्रभुख डॉ. प्रदीऩ भेश्राभ मांनी कामिक्रभाच ेअध्मषस्थान बूऴवलरे. मा प्रवंगी वभाजळास्र 
अभ्माव भंडऱाच्मा नलर्नलािधचत अध्मष अभबऴेक गजभबमे, वधचल वलळार नगये, कोऴाध्मष 
ददऩारी भडाली, उऩाध्मष शऴाि उयकुड ेल इतय वदस्मांचा ऩुष्ऩगुच्छाने वत्काय कयण्मात आरा.  

मा प्रवंगी डॉ. ऩणणक्कय मांनी वलद्मार्थमाांना भागिदळिन कयताना 
अभ्मावक्रभाच्मा व्मर्तरयक्त इतय उऩक्रभांकड ेवुद्धा त्मांनी गंबीयतेने फघनू अधधकाधधक सान 
अर्जित कयण्माची वूचना केरी. ते ऩुढे म्शणारे कक वलद्माऩीठांच्मा अभ्मावक्रभाची एक भमािदा 
अवते कक ज्माभुऱे वलद्माथी शा पक्त ऩयीषाकें दित शोत जातो. ऩयंतु जे सान आऩण ग्रशण 
कयतो त्मा सानाची अभंरफजालणी कळी कयामची ते भार त्मारा मा भवरॅफव भधनू भळकता 
मेत नाशी. त्माभुऱे मा भंडऱाच्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांनी ते उऩक्रभ शाती घ्मालेत कक 
ज्माभुऱे त्मांना अर्जित वैधार्न्तक सानारा उऩमोर्जत सानात रुऩांतयीत कयता मेईर.  

मा प्रवंगी अध्मष डॉ. प्रदीऩ भेश्राभ मांनी अभ्माव भंडऱाची आलश्मकता 
प्रर्तऩाददत केरी. ते ऩुढे म्शणारे की अभ्मावभंडऱ शा वलद्मार्थमाांनी वलद्मार्थमािवाठी याफवलरा 



जाणाया उऩक्रभ आशे. मा भंडऱाच्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांच्मा व्मर्क्तभत्लारा ऩैरू ऩाडून 
त्मांना षेर कामि कयणाया वभाजळास्रस घडवलणे शा मा भंडऱाचा शेत ू आशे. त्माभुऱे मा 
भाध्मभातून डॉकुभेंटयीच ेप्रदळिन ल चचाि, वलद्माथी ऩरयवंलाद, षेर कामि, इत्मादी उऩक्रभांच्मा 
भाध्मभातून स्लतःचा वलकाव वाध्म कयाला. वभाजळास्र शे वभाजात जाऊन आकरन कयामच े
ळास्र आशे, आणण म्शणूनच अध्ममन भंडऱाच ेउऩक्रभ वलद्मार्थमाांच्मा सानलदृ्धीत भशत्लाची 
बूभभका ऩाय ऩाडतात.  

मा प्रवंगी अध्ममन भंडऱाच ेनलर्नलािधचत अध्मष श्री, अभबऴेक गजभबमे मांचे 
वभमोधचत बाऴण झारे. मा प्रवंगी प्रा. कु. ककयण याघोते, प्रा. कु. वोनारी भेश्राभ, प्रा. कु. 
तपृ्ती योकड,े प्रा. कु. प्रसाळीर बारेयाल उऩर्स्थत शोत्मा. कामिक्रभाच ेवंचारन कु. याणी भयाठे 
ल आबाय प्रदळिन ळुबभ लनले मांनी केरे. मा कामिक्रभाच्मा मळस्लीतेवाठी वभाजळास्र 
अभ्माव भंडऱाच्मा कामिकायीणीने ऩरयश्रभ घेतरे.  

 

 

 

 

 

वळभागप्रमुख डॉ. प्रिीप मेश्राम मागििऴिन करताना  



 

 

 

 

 

 

 

 

वळभागप्रमुख डॉ. कार्तिक पणिक्कर उद्घाटकीय 
मागििऴिन करताना  

कायिक्रमाचा आस्त्ळाि घेताना वळद्यार्थी ळगि   
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