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गोंददया दिक्षण सस्ं था द्रारा सच
ं ादित

जे.एम. पटेि किा ,वादणज्य व दवज्ञान महादवद्यािय, भंडारा - ४४१९०४
Û

Û मवद्यापीठ अनुदान आयोग द्रारा सवोत्कृ ष्ट क्षमताधारक महामवद्यालय दर्ाा (२ रा टप्पा )
Û राष्ट्रसांत तुकडोर्ी महारार् नागपूर मवद्यापीठ उच्च मिक्षण व सांिोधन कें द्र Û भारत सरकारच्या र्ैव तांत्रज्ञान मवभागातर्फे ‚ स्टार कॉलेर् स्कीम प्राप्त‛ महामवद्यालय म्हणून मान्यता
राष्ट्रीय मानाांकन व मुलयाांकन सममती द्रारा ‘B’ श्रेणी प्राप्त

ग्रांथ लय आणण अांतर्गत र्ुणवत्त हमी कक्ष
य ांच सांयुक्त उपक्रम

‘सवां द ग्रांथ शी’- ग्रांथ परीक्षण उपक्रम
जे.एम. पटेि किा ,वादणज्य व दवज्ञान महादवद्यािय, भंडारा येथीि ग्रंथािय आदण अंतगगत
गुणवत्ता हमी कक्ष यांच्या संयुक्त दवद्यमाने १७ माचग २०२२ िा ‘संवाद ग्रंथािी’ असा ग्रंथ
पररचयात्मक व्याखानांचा साखळी उपक्रम साजरा के िा जात आहे.
वाचनाप्रती गोडी वाढीस िागावी , नवनव्या मादहतीपूणग व उपयुक्त ग्रंथांचा पररचय व्हावा
अिा हेतूने हा नादवन्यपूणग उपक्रम सुरु करण्याचे योदजिे आहे, तरी दवद्यार्थयाांनी या उपक्रमाचा अवश्य
िाभ घ्यावा.
खािीि दिंक वर क्िीक करून ग्रंथ परीक्षण उपक्रमात सहभाग नोंदवावा :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBOQl14ceroPnkVi3eyJexRW52u9VZSknRGKyTJ0MIktGxhg/viewform

सयं ोजन सदमती
सयं ोजक: कु. मोना येविे I सदस्य :- डॉ. अपणाग यादव I डॉ. अजय घाटोळे I समन्वयक : प्रा. समु ंत देिपांडे

अतां गात गणु वत्ता हमी कक्ष
डॉ. कादतगक पादनक्कर (समन्वयक, अंतगगत गुणवत्ता हमी कक्ष)
श्री. पी.एल नदां ागवली I डॉ. एस. आर. िमाा I डॉ. प्रदीप मेश्राम I डॉ. िाम डर्फरे I डॉ. उमेि बांसोड I डॉ. आनदां मळ
ु े I डॉ. मवना महार्न I
डॉ. पद्मावती राव I डॉ. अपणाा यादव I डॉ. रोमी मबष्ट

प्राचाया
डॉ. दवकास ढोमणे
र्े.एम पटेल महामवद्यालय, भडां ारा

ग्रांथ परीक्षण व व्य ख्य न ांचे वेळ पत्रक
व्याख्याते
क्रं.
१ प्रा. सुमंत देिपांडे
२

प्रा. एस.एि. वसानी

३

प्रा. प्रिांत वािदेव

४

डॉ पद्मावती राव

५

डॉ. दवजया कन्नाके

६

डॉ. दवना महाजन

७

डॉ. दजतेंद्र दकरसान

८

डॉ. सनु ीि झज
ं े

ददनांक
गुरुवार
१७ माचग २०२२
सोमवार
२१ माचग २०२२
मंगळवार
२२ माचग २०२२
बध
ु वार
२३ माचग २०२२

वेळ
ग्रंथाचे नाव
डीसग्रेस
स. ११.००
िेखक -जे.एम कोएत्झी
ते १२.००
कौिल्य दवकास
स. ११.००
ते १२.०० िेखक – डॉ.आर.एस. खराबे
भारतीय अथगव्यवस्था
स. ११.००
िेखक -डॉ.मेधा कानेटकर
ते १२.००
स. ११.००
Genetics
ते १२.०० by P. S. Verma & V.K.
Agarwal
पोषण आदण स्वास्थ
गरुु वार
स. ११.००
२४ माचग २०२२ ते १२.०० िेदखक - डॉ. दमनाक्षी तारणेकर
िुक्रवार २५ माचग स. ११.०० General Mammalian
२०२२
Physiology
ते १२.००
by Dr. A. K. Berry
सोमवार २८ स. ११.०० Invertebrates zoology
माचग २०२२
ते १२.०० by Jordan & Verma
गरुडझेप
मंगळवार २९ स. ११.००
िेखक - भरत आध
ं ळे
माचग २०२२ ते १२.००

टीप- ग्रांथ पररचयात्मक व्याख्यानाांचा अमभनव उपक्रम ग्रांथालयाच्या वाचन कक्षात सांपन्न होईल.

