महिऱा कऱा वाणिज्य मिाववद्याऱा चाांदरू रे ल्वे ऱा नॅक विअर टीम ची भेट
वलदबभ मथ
ु लेल्पेअय वोवामटी अभयालती व्दाया वॊचालरत भहशरा करा लाणणज्म भशावलद्मारम
चाॊदयू ये ल्ले रा 2० जुरै २०१८ रा व्व्द हदलवीम नॅक वऩअय टीभ ची बेट वॊऩन्न झारी. नॅक वऩअय
टीभ च्मा चेअय ऩवभन डॉ.कें.ननरूऩा याणी, भाजी कुरगरू
ु (वलळाखाऩट्टणभ) आॊध्र प्रदे ळ ह्मा शोत्मा ल
प्राचामभ डॉ.स्नेशरता यै ना (यालतन) हशभाचर प्रदे ळ मानी भेम्फय

कॉडीनेटय म्शणून काभ ऩहशरे तय

डॉ.याज रक्ष्भी लभश्रा (बल
ु नेश्लय) ओरयवा ह्मा वलभती वदस्म म्शणून उऩव्स्थतीत शोत्मा.

मा बेटी

दयम्मान भशावलद्माल्माच्मा एकूणच काभकाजाचा आढला वदयशू टीभ ने घेतरा. भशावलद्माल्मात प्रलेळ
घेता षणीच, भशावलद्माल्माचे एकूणच चचत्र ऩी.ऩी.टी.च्मा भाध्मभातन
ू ल चचे दयम्मान प्राचामभ डॉ.
आय. एव. शालये मानी स्ऩष्ट करून हदरे.
त्मानॊतय प्रध्माऩाकाॊळी त्माॊनी वलाॊद वाधरा, वलभ वलबागाना बेटी दे लन
ू वखोर ऩाशणी केरी.
रॊच आॉन लभहटॊग दयम्मान वलदबभ मथ
ु लेल्पेअय वोवामटी अभयालतीच्मा कामभकायी भॊडऱाचे अध्मष डॉ.
ननतीन धाॊड,े कोष्माध्मष श्री.ऩॊकज दे ळभख
ु , वचचल श्री. मल
ु याजलवॊग चौधयी , वदस्म श्री. ननतीन
हशलवे ह्मा लेऱी उऩव्स्थतीत शोतें .

तय लेऱी वॊत गाडगे फाफा अभयालती वलद्माऩीठ अभयालती च्मा

जीओरोजी वल बागाचे वलबाग प्रभख
ु डॉ.एव.एप.आय. खाद्री (IQAC

कॉ डीनेटय) वलद्माऩीठ प्रनतननधी

म्शणून उऩव्स्थतीत शोतें .
नॅक वऩअय टीभ ने वलभ लगाभना बेटी हदल्मा, प्रमोगळाऱाना, वलद्माथी ववु लधा केंद्र, उऩशायगश
ृ माॊना
बेटी हदल्मा ल त्माॊचे ननरयषण केरे. ऩारक वबे दयम्मान नॅक वऩअय टीभ ने ऩारकाॊळी वलाॊद वाधरा
ल भशावलद्मारमावलऴमीचे त्माॊचे भत जाणून घेतरे. भाजी वलद्माचथभनी भेऱाला मा लेऱी आमोव्जत
कयणात आरा शोता त्मातन
ू कोणकोणत्मा ववु लधा भशावलद्मारमात अवाव्मात ल कोणते नलीन
व्मलवामीक अभ्मावक्रभ वरु
ु कयता मेइर ल त्माचा उऩमोग वलद्माचथभनीॊना कवा शोईर मा वलऴमी चचाभ
झारी. भशावलद्मारमाच्मा वलद्माचथभनीनीळी त्माॊनी वॊलाद वाधरा ल त्माॊचे भत जाणन
ू घेतरे.
नॅक वऩअय टीभ वभोय वाॊस्कृनतक कामभक्रभाचे

वादयीकयण मालेऱी कयण्मात आरे.

भशावलद्मारमाच्मा ग्रॊथारमारा बेट दे ण्मात आरी ल ग्रॊथारमाचे काभ कवे चारते माची भाहशती
घेण्मात आरी. वलभ वलबागाना बेटी दे लन
ू भाहशती घेण्मात आरी. भशावलद्मारमाच्मा IQAC ची वबा
वॊऩन्न झारी.
नॅक वऩअय टीभ ने प्रळावकीम कामाभरमारा बेट हदरी, भशावलद्मारमातीर वलवलध ववु लधा वलऴमी
जाणन
ू घेतरे. भशावलद्मारम स्तयालय कामाभव्न्लत अवरेल्मा वलवलध वलभती ची फैठकक दयम्मान
भशावलद्मारमातीर कामभ ऩद्धतीची भाहशती दे ण्मात आरी. भशावलद्मारमाच्मा करयमय गामडन्व वेंटय रा
बेट दे ऊन भाहशतीचा ऩडताऱा घेतरा.

नॅक वऩअय टीभ च्मा शस्ते लष
ृ ायोऩण कयणात आरे. वयते

ळेलटी एव्झझट लभहटॊग वॊऩन्न झारी. एव्झझट लभहटॊग ची प्रस्तालना डॉ. आय. एव. शालये मानी केरी,

नॅक वऩअय टीभ च्मा चेअयऩवभन डॉ.के.ननरूऩा याणी, भाजी कुरगरू
ु (वलळाखाऩट्टणभ) आॊध्र प्रदे ळ माॊनी
वलद्माथी केंहद्रत लळषण, वॊळोधन कामभ, भशावलद्मारामचेकाभकाज अचधक प्रबाली कवे कयता मेईर मा
वलऴमालय मथोचचत भागभदळभन केरे. भशावलद्मारामचा अशलार डॉ. आय. एव. शालये वय माॊचे कडे

नॅक

वऩअय टीभ च्मा चेअयऩवभन डॉ.के.ननरूऩा याणी माॊनी वऩ
ु त
ू भ केरा. ल प्राचामभ डॉ.स्नेशरता यै ना (यालतन)
हशभाचर प्रदे ळ मानी भेम्फय
ओरयवा

कॉडीनेटय म्शणून काभ ऩहशरे तय डॉ.याज रक्ष्भी लभश्रा (बल
ु नेश्लय)

ह्मा वऩअय टीभ वलभती वदस्म मालेऱी भॊच्मालय उऩव्स्थतीत शोत्मा.
मा लेऱी

भशावलद्मारामचे लळषक ल लळषकेत्तय कभभचायी उऩव्स्थतीत शोतें . मा एव्झझट

लभहटॊग चे वॊचारन कॉडीनेटय डॉ. वीभा व. जगताऩ माॊनी केरे तय आबाय प्रदळभन डॉ. वलजम द.
काऩवे माॊनी केरे, नॅक वऩअय टीभ बेटी दयम्मान वलभ कभभचायी लद
ृ ा चे वशकामभ राबरे.
प्रती
भा. वॊऩादक
दै ननक ____________________________
अभयालती

