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प्राधिकरणाांच्या धिवडणूकाांसाठी अधिसूचिा जारी 
कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठाच्या यवयवध प्रायधकरणाांच्या यिवडणूका िोणार असूि प्रशासिाकडूि िा यिवडणूकाांची 

तिारी सुरू झाली आिे. अयधसभा आयण यवद्यापररषदेच्या यिवडणूकीच्या अिुषांगािे कािी अयधसूचिा आता जािीर केल्या जात आिेत. यवद्यमाि 

प्रायधकरणाांची मुदत ३१ ऑगस्टला सांपुष्ट्ात िेत आिे. 

यवद्यापीठाच्या अयधसभेवर प्राचािाांमधूि १०, व्यवस्थापि प्रयतयिधी ां मधूि ०६, अध्यापकाांमधूि १० आयण यवद्यापीठ अध्यापकाांमधूि ३ जागा 

यिवडूि देण्यासाठी यिवााचक गण तिार करण्याची अयधसूचिा जािीर करण्यात आली असूि  यद. १४ जुलै पासूि यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर 

यविीत िमुन्यातील अजा सांबांयधताांिा भरण्यासाठी उपलब्ध करूि यदले जाणार आिेत. िायशवाि यवभागप्रमुखाांमधूि यवद्यापररषदेवर ०३ जागा 

यिवडूि देण्यासाठी यिवााचक गण तिार करण्याची अयधसूचिा देखील जािीर झाली आिे. १ जुलैला अयधसभेवरील पदवीधर मतदार िोांदणीची 

अयधसूचिा जािीर झाली आिे.  

यवद्यापीठाच्या यवद्यमाि प्रायधकरणाांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी सांपुष्ट्ात िेत आिे. त्याअिुषांगािे यिवडणूक प्रक्रीिेला प्रारांभ झाला आिे. मतदार 

िाद्या अद्यिावत करण्याचे काम सुरु झाले आिे. अयधसभेवर प्राचािाांमधूि १० जागा यिवडूि द्याविाच्या आिेत. त्यासाठी अयधसूचिा क्र.  १/२०२२ 

प्रयसध्द करण्यात आली आिे.  प्राचािाांमधूि १० जागाांपैकी अिुसूयचत जाती, अिुसूयचत जमाती, यवमुक्त जाती यकां वा भटक्या जमाती व इतर 

मागासवगा िा प्रवगाातील प्रते्यकी एक आयण एक मयिला िाांचा समावेश आिे. मतदार िादीसाठी यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर www.nmu.ac.in 

यवयित िमुन्यातील ऑिलाईि अजा उद्या यद. १४ जुलै पासूि उपलब्ध करूि देण्यात आले आिेत. १८ ऑगस्टपिांत िे अजा ऑिलाईि भरता िेतील. 

भरलेल्या अजााच्या िाडाकॉपीवर अयलकडच्या काळातील पासपोटा छािायचत्र व स्वत:ची स्वाक्षरी करूि यवद्यापीठाच्या यिवडणूक शाखेकडे २२ 

ऑगस्ट २०२२ रोजी सािां. ५.०० वाजेपिांत पाठवािचे आिेत. िा अयधसूचिेत प्राचािाांच्या पात्रता व शती िमूद केलेल्या आिेत.   
…पान नं. ११ वर 

प्र - कुलगुरुपदी प्रा.एस.टी.इांगळे  
यवद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरुपदी राज्यपाल तथा कुलपती श्री.भगत यसांि कोश्यारी िाांिी प्रा.एस.टी.इांगळे िाांची यििुक्ती 

केली आिे.  सध्या ते प्रभारी प्र-कुलगुरु म्हणूि काम पिात िोते. 

मा. राज्यपाल तथा कुलपती श्री. भगत यसांि कोश्यारी िाांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राजभवि कािाालिाकडूि यवद्यापीठाला 

ई-मेलद्वारे प्राप्त झाले. ५ जुलै रोजी प्रा.एस.टी.इांगळे िाांिी यिियमत प्र-कुलगुरु पदाचा पदभार स्वीकारला. ते यवद्यापीठाचे 

दुसरे प्र-कुलगुरु असतील. त्याांच्या िा यििुक्तीबाबत कुलगुरु प्रा. व्ही.एल. मािेश्वरी िाांिी प्रा.इांगळे िाांचे अयभिांदि केले.  

सद्य:स्स्थतीत प्रा.एस.टी.इांगळे िे यवद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरु पदाचा अयतररक्तपदाचा कािाभार गेल्या साडे तीि 

मयिन्याांपासूि पाित िोते.  प्रा.इांगळे िे पिाावरण व भूयवज्ञाि 

प्रशाळेत वररष्ठ प्राध्यापक म्हणूि कािारत आिेत. बुलडाणा 

यजल्हिाच्या मोताळा तालुक्यातील आडयविीर िे त्याांचे मुळ गाव 

असूि प्राथयमक यशक्षण गावातच झाले आिे तर माध्ययमक यशक्षण 

शेंबा, तालुका िाांदुरा िेथे झाल्यािांतर पदवी व पदवु्यतर यशक्षण 

औरांगाबादेत केले. मुांबई यवद्यापीठातूि पीएच.डी प्राप्त केल्यािांतर 

कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहु इस्िटिुट िेथे सात वषे अयधव्याख्याता 

म्हणूि काम केले. यडसेंबर १९९९ मधे्य ते जळगावच्या यवद्यापीठात 

प्रपाठक म्हणूि रुजू झाले. त्यािा ३१ वषाांचा अध्यापिाचा अिुभव 

आिे. प्रा.इांगळे िाांच्या मागादशािाखाली १३ यवद्यार्थ्ाांिी पीएच.डी. 

सांपादि केली असूि ०६ यवद्याथी त्याांच्या मागादशािाखाली पीएच.डी. 

करीत आिेत.  प्रा.इांगळे िाांची ०३ पुस्तके प्रकायशत झाली असूि 

त्याांचे राष्ट्र ीि ५० व आांतरराष्ट्र ीि पातळीवर ४९ शोधयिबांध प्रयसध्द 

झालेले आिेत. आठ सांशोधि प्रकल्प त्याांिी पूणा केलेले आिे. त्याांिी 

यवद्यापीठाच्या अांतगात गुणवत्ता कक्षाचे सांचालक,  यवद्याथी यवकास 

यवभागाचे सांचालक, व्यवस्थापि पररषदेचे सदस््य िा पदासि 

यवयवध सयमत्याांवर तसेच अभ्यासमांडळावर त्याांिी काम पायिले आिे. त्याांच्या िा यििुक्तीबद्दल सवात्र अयभिांदि करण्यात िेत आिे. िावेळी प्रभारी 

कुलसयचव प्रा. यकशोर पवार, परीक्षा व मूल्यमापि मांडळाचे प्रभारी सांचालक प्रा. दीपक दलाल, प्रभारी यवत्त व लेखायधकारी एस.आर. गोयिल िे 

उपस्स्थत िोते.  
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( २ ) 

अधिकारी/कर्मचाऱयाांसाठी सॉफ्ट स्कील प्रशिक्षण 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाांतर्गत शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण सांस्था, पाल आशण कवशयत्री बशिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  शवद्यापीठ याांच्या सांयुक्त 

शवद्यमाने शवद्यापीठाच्या अशधकारी व कमगचारी याांचेकरीता शि. २७ िून ते १ िुलै िरम्यान सॉफ्ट स्कील प्रशिक्षण वर्ागचे आयोिन करण्यात आले.  

 

प्रभारी प्र-कुलरु्रु प्रा.एस.टी.इांर्ळे याांच्या िसे्त या प्रशिक्षणाचे उि्घाटन झाले. यावेळी व्यासपीठावर शिल्हा प्रिासकीय प्रशिक्षण सांस्थेचे 

समन्वयक आशण वैद्यकीय अशधकारी डॉ.ए.आर. लाडवांिारी, व्यवस्थापन पररषि सिस्य प्रा. िे.बी. नाईक, प्रभारी अशधष्ठाता प्रा. अशनल डोांर्रे िे 

उपस्स्थत िोते. याप्रसांर्ी बोलताांना प्रा.एस. टी. इांर्ळे म्हणाले की, उच्च शिक्षणात मोठया प्रमाणावर बिल िोत आिेत. त्यामुळे या प्रशिक्षणाचा 

फायिा शवद्यापीठातील अशधकारी व कमगचारी याांना िोणार आिे. सूत्रसांचालन िनसांपकग  अशधकारी डॉ.सुनील पाटील याांनी केले. 

या प्रशिक्षण वर्ागत प्रशिक्षक रार्ीब अिमि याांनी सकारात्मक दृशष्ट्कोण आशण ताणतणाव व्यवस्थापन या शवषयावर प्रशिक्षण शिले.  प्रशिक्षक  

सशतष वानखेडे याांनी धे्यय शनस्चचती व पे्ररणा आशण सांवाि कौिल्य या शवषयाांवर प्रशिक्षण शिले.   शि. २७ िून ते १ िुलै पयंत िररोि ५० िणाांना 

प्रशिक्षण िेण्यात आले. या प्रशिक्षण वर्ागत एकूण २०० अशधकारी व कमगचारी याांनी प्रशिक्षण घेतले. 

सॉफ्ट स्कील डेव्हलपमेंट प्रयशक्षण वगााचा समारोप १ जुलै रोजी यवद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्या अध्यक्षतेखाली सांपन्न झाला. 

िावेळी मांचावर यजल्हा प्रशासकीि प्रयशक्षण सांस्थेचे सांचालक वाि. एस. बिाळे, प्रभारी अयधष्ठाता प्रा. अयिल डोांगरे, प्रयशक्षक रागीब अिमद, डॉ. 

रमेश सरदार िे िोते.  

प्रयशक्षण समारोप प्रसांगी अध्यक्षस्थािावरुि बोलताांिा प्रा. मािेश्वरी िाांिी यजल्हा प्रशासकीि प्रयशक्षण सांस्थेचे आभार मािूि अशा प्रयशक्षणामुळे 

कािाालिीि कामात गतीमािता वाढीला मदत िोते असे मत व्यक्त केले. िावेळी त्याांिी व्यस्क्तमत्व यवकासाची अिेक उदािरणे यदली. यजल्हा 

प्रशासकीि प्रयशक्षण सांसथेचे सांचालक श्री. बिाळे िाांिी साांयगतले की, राज्य प्रयशक्षण धेारणाांतगात ििा प्रयशक्षण आिोजिाचा प्रस्ताव कुलगुरुां कडे 

सादर केल्यािांतर त्याचवेळी त्याांिी िास मांजुरी यदली. यिणाि प्रक्रीिेतील िी गतीमािता उले्लखिीि असल्याचे मत व्यक्त करुि यवद्यापीठ 

अयधकारी व कमाचारी िाांचा प्रयशक्षणाला यमळालेला उत्स्फूता प्रयतसाद लक्षात घेऊि कािी कालावधीिांतर िव्या यवषिाांसि प्रयशक्षण आिोयजत 

करण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. प्रयशक्षक रागीब अिमद िाांिी कमाचाऱिाांिी प्रयशक्षणात उत्सािी सिभाग दशायवला असे साांयगतले. प्रा.डोांगरे 

आयण रमेश सरदार िाांिी कुलगुरुां िा प्रयशक्षण अिवाल सादर केला.  िावेळी प्रयशक्षणाथी तफे प्रभारी उपकुलसयचव केशव पाटील, इां यज. प्रमोद 

मराठे, श्रीमती सुरेखा पाटील िाांिी मिोगत व्यक्त केले. प्रास्तायवक रमेश सरदार िाांिी केले. सूत्रसांचालि प्रवीण चांदिकर िाांिी केले. िा प्रयशक्षण 

आिोजिासाठी प्रयशक्षण सांस्थेचे डॉ.ए.आर. लाडवांजारी, केदार बापूराव, धिराज कासार, डॉ.यमली ांद धिराज, यवद्यापीठ पे्लसमेंट ऑफीसर सोिाली 

दािमा, मीरा तािडे, सयवता पगारे िाांिी परीश्रम घेतले.   

डॉ.धगरीि कुलकणी याांच ेव्याख्याि 
भारतात मयिलाांच्या लैंयगक अयधकाराबाबत उदायसिता असूि कािाालि, घर अथवा सावाजयिक यठकाणी मयिलाांिी दुय्यम वागणूक यदली जाते 

ती वागणूक बदलली तर शोषणाचे प्रमाण कमी िोईल, असे प्रयतपादि से्निालि िा सामायजक सांस्थचे डॉ.यगरीश कुलकणी िाांिी केले. 

 यवद्यापीठाच्या आजीवि अध्यिि व यवस्तार यवभागाच्या वतीिे खाने्दश कन्या कवयित्री बयिणाबाई चौधरी ऑिलाईि व्याख्यािमालेत ते बोलत 

िोते. अध्यक्षस्थािी यवभागाचे प्रभारी सांचालक प्रा.मयिष जोशी िोते. डॉ.यगरीश कुलकणी म्हणाले की, वेश्या व्यवसाि करणाऱिा मयिलाांिा समाि 

सांरक्षण यमळाले पायिजे. मुली ांपेक्षा मुलाांिा अयधक सुट समाजात आिे. भारतात ५५ लाख मयिला वेश्या व्यवसािात असूि १८ टक्कक्याांपेक्षा कमी 

विाच्या मयिलाांचे प्रमाण २२ टक्कके आिे. िातील अिेक मयिला एचआिव्ही-एडस् िा आजारािे बायधत आिेत असे साांगतािा डॉ.कुलकणी िाांिी 

से्निालि सांस्थेच्या कामाची मायिती यदली. डॉ.मयिष जोशी िाांिी अध्यक्षीि भाषणात यवभागाच्या वतीिे सुरु असलेल्या उपक्रमाांची मायिती यदली. 

िावेळी ऑिलाईि प्रश्नोत्तरे झाली. सुभाष पवार िाांिी प्रास्तायवक केले. डॉ.अयितादेवी पाटील िाांिी सुत्रसांचालि केले. मिेश जडे िाांिी आभार 

मािले. 

समुपदेशक आपल्या दारी 
यवद्यापीठातील आजीवि अध्यिि यवस्तार यवभागातफे यद. ७ जुलै २०२२ रोजी सत्कािोते्तजक सभेचे भारतीि यवद्या सांशोधि कें द्र, मालेगाव 

रोड, धुळे िेथे जे्यष्ठ िागररकाांच्या माियसक आरोग्यासाठी समुपदेशक आपल्या दारी िा उपक्रम राबयवण्यात आला. जे्यष्ठ िागररकाांमधे्य 

एकाकीपणा, यिराशा, सृ्मतीभ्रांश, शारररीक समस्या अशा अिेक समस्या पािण्यास यमळतात. त्यामुळे जे्यष्ठ िागररक सांघाच्या सिाय्यािे 

पररसरातील गरजू जे्यष्ठ िागररकाांसाठी समुपदेशक आपल्या दारी िा उपक्रम राबयवला गेला. िावेळी डॉ. गोकुळ चौधरी, प्रा.व्ही.व्ही. यिफाडकर 

तसेच सांचालक प्रा. मिीष जोशी िे उपस्स्थत िोते िात एकूण ५० जे्यष्ठ िागररकाांचा सिभाग िोता. तसेच यद. ९ जुलै २०२२ रोजी तियसल कािाालि 

िावल िेथे जे्यष्ठ िागररकाांसाठी एक यदवसीि कािाशाळेचे आिोजि करण्यात आले. िात एकूण १५० जे्यष्ठ िागररकाांचा सिभाग िोता.  
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धवद्यापीठाच्या अधिसभवेरील िोंदणीकृत पदवीिर धिवडणकूीच्या 
र्तदार िोंदणीची अधिसूचिा जाहीर  

  कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठाच्या अयधसभेच्या िोांदणीकृत पदवीधराांच्या १० जागाांच्या यिवडणूकी सांदभाात 

यवद्यापीठाच्या पदवीधराांची  िवीि मतदार िोांदणी व िापूवीच्या मतदार िोांदणीचे िुतिीकरण करण्याच्या प्रयक्रिेला आज यदिाांक १ जुलै पासूि 

प्रारांभ झाला आिे. िासाठी ऑिलाईि पध्दतीिे अजा भरण्याची तारीख १७ ऑगस्ट असूि भरलेल्या अजााची प्रत २० ऑगस्ट पिांत जािीर केलेल्या 

कें द्राांवर जमा कराविाची आिे.  

यवद्यापीठाच्या यवद्यमाि प्रायधकरणाांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी सांपुष्ट्ात िेत आिे. त्या अिुषांगािे यिवडणूक प्रयक्रिेला प्रारांभ झाला आिे.  २९ 

जूि रोजी पदवीधर यवद्याथी सांघटिाांचे प्रयतयिधी व यशक्षणपे्रमी िागररकाांची सियवचार सभा कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्या अध्यक्षतेखाली 

घेण्यात आली. िा बैठकीत प्रयतयिधी ांिी केलेल्या कािी सूचिा लक्षात घेऊि मतदार िोांदणीची  प्रयक्रिा सुटसुटीत करण्यात आली. आज यदिाांक १ 

जुलै रोजी िोांदणीकृत पदवीधर गटाची अयधसूचिा कुलगुरु प्रा.व्ही.एल. मािेश्वरी िाांच्या मागादशािाखाली यवद्यापीठािे जािीर केली आिे.    

अयधसूचिा क्रमाांक ५ अन्विे १० िोांदणीकृत पदवीधर अयधसभेवर यिवडूि देण्यासाठी यवद्यापीठाच्या पदवीधराांचा गट तिार केला जाणार 

आिे.  कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठाचा पदवीधर असणे आवश्यक आिे.  िा मतदार िोांदणीसाठी 

यवद्यापीठाच्या www.nmu.ac.in िा सांकेतस्थळावरील universityauthoriteselection2022 िा पोटालवरील http.//apps.nmu.ac.in 

/election/RegGraduateinstructions.aspx िा यलांकवर अजााचा यविीत िमुिा प्रयसध्द करण्यात आला असूि ऑिलाईि भराविाचा आिे.  िा 

अजाात पदवी साांकेताांक (degree code) िमूद करणे आवश्यक आिे. अजाात सांकेतस्थळावर जािीर केलेल्या िादीतील िवे असलेले मतदाि 

कें द्र यिवडणे आवश्यक आिे.  अजा भरल्या िांतर तात्काळ यिधााररत शुल्क भरण्याची पावती जिरेट िोईल.  िा भरलेल्या अजााची यप्रांट काढूि त्या 

अजाावर अयलकडे काढण्यात आलेले स्वत:चे छािायचत्र यचकटवूि स्वाक्षरी करुि यिधााररत शुल्क रुपिे १२ भरल्याची पावती सोबत जोडणे 

आवश्यक आिे.  पदवी प्रमाणपत्र व यिवासाचा पुरावा सोबत जोडावा. िावात बदल असेल तर यविीत िमुन्यातील स्विांघोषणापत्र भरुि जोडावे.  िे 

अजा यवद्यापीठािे सांकेतस्थळावर जािीर केलेल्या २९ कें द्राांपैकी कोणत्यािी एका कें द्रावर जमा करावे.  केवळ ऑिलाईि अजा भरुि िाडा कॉपी 

जमा ि केल्यास ऑिलाईिव्दारे प्राप्त झालेला अजा यवचारात घेतला जाणार िािी.  १७ ऑगस्टच्या सािांकाळी ५  वाजे पिांत ऑिलाईि भरण्याची 

आयण अजााची िाडा  कॉपी यद. २० ऑगस्टच्या सािांकाळी ५ वाजेपिांत अजा स्वीकृती कें द्राांवर जमा कराविाचे आिेत.    

र्तदार िोंदणीचे िुतिीकरण 
िोांदणीकृत पदवीधराांचे मतदार िोांदणीचे िुतिीकरणासाठी यवद्यापीठािे अयधसूचिा क्र.६ यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर यद. १ जुलै रोजी प्रयसध्द 

केली आिे.  िुतिीकरणासाठी कोणत्यािी प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार िसूि वर जािीर केलेल्या पोटालवर अजााचा यविीत िमुिा देण्यात 

आलेला आिे.  यिवडणूक २०१७ ची कें द्रयििाि मतदार िादी व िोांदणीकृत पदवीधराांची िादी देखील प्रयसध्द करण्यात आलेली असूि त्या मधे्य 

स्वत:चे िाव शोधण्यासाठी यलांक ओपि करुि स्वत:चे िाव टाईप केल्यास मायिती यदसेल. िी मायिती तपासूि बरोबर असल्याची खात्री केल्यािांतर 

अजा वरील सांकेतस्थळावरील पोटालवर भरावा. अजाात सांकेतस्थळावर जािीर केलेल्या िादीतील िवे असलेले मतदाि कें द्र यिवडणे आवश्यक 

आिे.  अजााची यप्रांट घेऊि त्यावर स्वत:चे छािायचत्र यचकटवूि स्वाक्षरी करुि १७ ऑगस्टच्या सािांकाळी ५  वाजे पिांत ऑिलाईि भरण्याची  आयण 

अजााची िाडा  कॉपी यद. २० ऑगस्टच्या सािांकाळी ५ वाजेपिांत अजा स्वीकृती कें द्राांवर जमा कराविाची आिेत.  केवळ ऑिलाईि अजा भरुि िाडा 

कॉपी जमा ि केल्यास ऑिलाईिव्दारे प्राप्त झालेला अजा यवचारात घेतला जाणार िािी. यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर सयवस्तर मायिती उपलब्ध 

आिे अशी मायिती यिवडणूक यवभागप्रमुख डॉ.एस.आर.भादलीकर िाांिी यदली.   

पदवीिर धिवडणकूीबाबत सहधवचार सभा 
  यवद्यापीठाच्या अयधसभेच्या िोांदणीकृत पदवीधराांच्या दिा जागाांच्या यिवडणूकी सांदभाात यवद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्या 

अध्यक्षतेखाली यवयवध पदवीधर यवद्याथी सांघटिाांचे प्रयतयिधी तसेच इतर यशक्षणपे्रमी िागररक िाांच्यासमवेत यद.२९ जूि रोजी सियवचार सभा झाली. 

िा सभेत यवयवध सूचिा करण्यात आल्या. 

सभेच्या प्रारांभी यिवडणूक 

कक्षाचे यवभाग प्रमुख डॉ. 

एस.आर.भादलीकर िाांिी 

पदवीधर िोांदणीची 

सयवस्तर मायिती यदली. 

िापूवीच्या मतदाराांिा 

मतदार िोांदणीचे 

िुतिीकरण करावे लागेल 

तसेच िवीि पदवीधराांिा 

मतदार िोांदणी करावी 

लागेल. त्यासाठी अजा 

ऑिलाईि उपलब््ध करुि यदला जाईल. मतदार िोांदणीसाठी कोण पात्र आिेत िाची सयवस्तर मायिती त्याांिी यदली. िावेळी उपस्स्थत प्रयतयिधी ांिी 

कािी सूचिा केल्या. त्यामधे्य िोांदणी प्रयक्रिा ऑफलाईि देखील ठेवावी िा व इतर कािी सूचिा केल्या. अध्यक्षीि समारोपात  कुलगुरु 

प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांिी यवद्यापीठाची अयधसभा िे सवोच्च अयधकार मांडळ आिेत. िातूिच िेतृत्वाची  प्रयक्रिा घडते असे साांगूि िी सांपूणा प्रयक्रिा 

यवद्यापीठाकडूि पारदशीपणे राबयवली जाईल असे साांयगतले. जिसांपका  अयधकारी डॉ.सुिील पाटील िाांिी सुत्रसांचालि करुि आभार 

मािले. िावेळी मांचावर यवद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरु प्रा.एस.टी.इांगळे, प्रभारी कुलसयचव प्रा.के.एफ.पवार िे उपस्स्थत िोते. 
 

 

http://www.nmu.ac.in/
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सांिोिि प्रकल्पासाठी १९ लाखाचा धििी 
 यवद्यापीठाच्या जैवशास्त्र प्रशाळेतील डॉ.सतीष पाटील व सांशोधक डॉ.यकरण मराठे-अजिाडकर 

िाांिा भारतीि आिुयवाज्ञाि अिुसांधाि पररषद, िवी यदल्ली िाांच्याकडूि सांशोधि प्रकल्पासाठी १९ 

लाख रुपिे इतका यिधी मांजूर करण्यात आला आिे. 

डॉ.पाटील आयण डॉ.मराठे िाांिी िा सांशोधि प्रकल्प आिसीएमआरला सादर केला 

िोता.यवयवध आजाराांच्या उपचारामधे्य अत्यांत मित्वाचे असणारे प्रयतजैवके (ॲयटबािोयटक्स), 

जगभर यवयवध यजवाणू/यवषाणूमुळे िोणाऱिा आजारावर सध्याची प्रयतजैवके यिष्प्रभ ठरत असल्यािे 

िा आजाराांवर उपाि करणे कठीण जात आिे. जागयतक िवामािातील बदल, जांतूिाशकाांचा अती 

वापर इ.कारणामुळे यजवाणूमधे्य प्रयतरोध तिार िोत आिे, िी जागयतक आरोग्यासाठी धोक्याची घांटा आिे. त्यावर उपाि म्हणूि िवीि अब्ाांश 

तांत्रज्ञाि (िॅिोटेक्टिॉलॉजी) आयण िैसयगाक घटकाांचा वापर करुि प्रयतजैवण िोग्य प्रमाणात यदल्यास ॲयटबािोयटक्स रेयझस्टि्स यदल्यास िा प्रश्न 

सूटुि असाध्य आजारावर उपचार िोऊ शकतो असे सांशोधि प्रकल्पात िमूद केले िोते. िा सांशोधिाचे मित्व लक्षात घेऊि तीि वषाासाठी िा 

सांशोधकाांिा िा यिधी मांजूर झाला आिे. 

प्रा.उस्र्ािी व प्रा.परुी याांची धियकु्ती 
मिाराष्ट्र  यवद्यापीठाच्या रसािि तांत्रज्ञाि सांस्थेच्या ऑईल टेक्नॉलॉजी यवभागप्रमुख 

डॉ.जी.ए.उस्मािी व पेंट टेक्नॉलॉजी यवभागप्रमुख डॉ.रवी ांद्र पुरी िाांची भारत सरकारच्या रेले्व 

मांत्रालिाच्या सांशोधि यडझाईि आयण मािक सांस्थेच्या अिुक्रमे ऑईल व लुब्रीकां ट आयण 

पेंटस् सयमतीमधे्य सद्स्य म्हणूि यििुक्ती झाली आिे. सांशोधि यडझाईि आयण मािक सांस्था 

िी रेले्व मांत्रालिातील प्रमायणत करणारी व सांशोधि आयण यवकासातील मित्वाची समजली 

जाते. डॉ.उस्मािी व डॉ.पुरी िाांच्या िा यििुक्तीबद्दल त्याांचे अयभिांदि करण्यात िेत आिे. 

राज्यिास्त्र धवषयासाठी सुवणमपदक 
 यवद्यापीठातूि बी.ए.पदवी अभ्यासक्रमात राज्यशास्त्र यवषिाांत प्रथम िेणाऱिा यवद्यार्थ्ाास ‘ कै.सौ.शांताबाई धडू भावसार’ िाांच्या स्मरणाथा 

सुवणापदक प्रदाि करण्यासाठी सदािांद  भावसार िाांिी दोि लाख रूपिाांचा धिादेश कुलगुरू प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्याकडे सुपूदा  केला. 

 

पारोळा िेथील सदािांद भावसार िाांिी बी.ए. (राज्यशास्त्र) िा यवषिाांत यवद्यापीठातूि प्रथम िेणाऱिा यवद्यार्थ्ाास त्याांच्या मातोश्री कै.सौ.शाांताबाई 

धडू भावसार, बिादरपूर िाांच्या िावे सुवणापदक जायिर केले आिे. त्याांिी दोि लाख रूपिाांचा धिादेश यद.२८ जूि,२०२२ रोजी कुलगुरू 

प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्याकडे सुपूदा  केला. िावेळी प्रभारी प््र-कुलगुरु प्रा.एस.टी.इांगळे, परीक्षा व मूल्यमापि मांडळाचे सांचालक प्रा.दीपक दलाल, 

प्रभारी यवत्त व लेखा अयधकारी एस.आर.गोयिल, प्रा.राम भावसार, प्रा.सांजि भावसार िे उपस्स्थत िोते. 
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हाटमफुलिेसचे एज्युकेिि टर स्ट सोबत सार्ांजस्य करार 
यवद्यापीठ आयण िाटाफुलिेस एजु्यकेशि टर स्ट िाांच्यात यद. २२ जूि रोजी कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. मािेश्वरी िाांच्या प्रमुख उपस्स्थतीत सामांजस्य 

करारावर स्वाक्षऱिा करण्यात आल्या.   

 

िाटाफुलिेस एजु्यकेशि टर स्टचे जागयतक मुख्यालि िैदराबाद िेथे असूि १६० देशाांमधे्य त्याचा यवस्तार आिे. माियसक आरोग्यासाठी ध्याि 

यविामुल्य सवाांपिांत पोिचयवणे िे िा सांस्थेचे मुख्य कािा आिे. िा सामांजस्य कराराद्वारे यवद्यार्थ्ाांसाठी, कमाचाऱिाांसाठी माियसक, अध्यास्िक 

आरोग्य कािाशाळा घेतल्या जातील. माियसक शाांतता, ध्यािधारणा, िैयतक मूल्ययशक्षण िासाठीचे यवयवध कािाक्रम घेतले जातील. पदवी व 

पद्वु्यत्तर यवद्यार्थ्ाांसाठी ओळख वगा घेतली जाणार आिे. िाचा यियितच यवद्यार्थ्ाांिा फािदा िोईल अशी अपेक्षा िावेळी कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. 

मािेश्वरी िाांिी व्यक्त केली. िा सामांजस्य करारावर प्रभारी कुलसयचव प्रा. यकशोर पवार िाांिी तर िाटाफुलिेसच्या वतीिे यवभागीि समन्विक डॉ. 

यवकास देव िाांिी स्वाक्षऱिा केल्या. िावेळी प्रभारी प्र-कुलगुरू प्रा. एस.टी. इांगळे, अिुसिा रामचांद्र, इां यज. आर.आि. पाटील, डॉ. यिलम अग्रवाल, 

यमिाक्षी पाटील, सुयिता पाटील, यगरीश मुांदडा, किाल उत्तम पाटील, अपुवाा अग्रवाल आदी उपस्स्थत िोते.  

छत्रपती िाहू र्हाराज रुग्णालयािी सार्ांजस्य करार 
कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठ, जळगाव आयण जळगाव यपपल्स को-ऑप.बँकेच्या रामदास पाटील सृ्मती सेवा टर स्ट, श्री. 

छत्रपती शाहू मिाराज रुग्णालि, जळगाव िाांच्यात यवद्याथी आयण कमाचारी िाांच्या यवयवध आजाराची तपासणी, उपचार व चाचण्याांची सेवा 

देणेबाबत यद. २९ जूि रोजी यवद्यापीठात सामांजस्य करार करण्यात आला. 
 

 

यवद्यापीठाचे कुलगुरु  प्रा. व्ही. एल. मािेश्वरी, प्रभारी प्र-कुलगुरु प्रा.एस.टी. इांगळे िाांच्या उपस्स्थतीत िा सामांजस्य करारावर यवद्यापीठाच्या 

वतीिे प्रभारी कुलसयचव प्रा.यकेशोर पवार आयण रुग्णालिाच्या वतीिे अध्यक्ष श्री. प्रकाश चौबे िाांिी स्वाक्षरी केली. िावेळी रुग्णालिाचे जिरल 

मॅिेजर सांतोष िवगाळे, डॉ.अरुण पाटील आयण यवद्यापीठाच्या वतीिे वैद्यकीि अयधकारी डॉ.अचािा साांगळे, प्रा.जेबी.िाईक उपस्स्थत िोते. िा 

कराराांतगात यवद्यापीठाचे यवद्याथी, कमाचारी आयण त्याांचे कुटुांब िाांची वैद्यकीि तपासणी यशबीर यवद्यापीठात आिोयजत करणे, वैद्यकीि तपासणी, 

उपचार,  यवयवध चाचण्या, आांतररुग्ण, बाह्यरुग्ण सेवा देणे, रुग्णालिात उपलब्ध असलेल्या ॲस्जजओग्राफी,  ॲस्जजओप्लास्टी, डोळिाांची तपासणी, 

दाताांची तपासणी व उपचार, डािलेयसस, सोिोग्राफी, एक्स-रे आदी सेवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुि देण्यात िेणार आिेत.   
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धवद्यापीठात योग धदि उत्साहात 
यवद्यापीठातील िोग मागादशाि कें द्राच्या वतीिे यद.२१ जूि रोजी आांतरराष्ट्र ीि िोग यदवस उत्सािात साजरा करण्यात आला. िावेळी कुलगुरु 

प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्यासि ५०० यवद्यार्थ्ाांिी िोगाची प्रात्ययक्षके केली. 
 

 
 

िांदा ‘‘ मािवतेसाठी िोगा ’’ िी सांकल्पिा िोती. यवद्यापीठाच्या दीक्षाांत सभागृिात झालेल्या िा कािाक्रमात कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी, 

प्रभारी प्र-कुलगुरू प्रा.एस.टी.इांगळे, किाल प्रवीण धीमि, किाल पविकुमार, यचफ रेक्टर प्रा. जे.बी.िाईक,क्रीडा यवभागाचे सांचालक 

डॉ.यदिेश पाटील िे प्रमुख पाहुणे म्हणूि उपस्स्थत िोते.डॉ.लीिा चौधरी व प्रा.यडांपल रडे िाांिी िोगा प्रोटोकॉल सादर केला.  िोगा मागादशाि 

कें द्राचे प्रभारी प्रमुख इांयज.राजेश पाटील िाांिी प्रास्तायवकात िोगा यदिाचे मित्व साांयगतले. अध्यक्षीि भाषणात प्रा.मािेश्वरी िाांिी कोरोिा 

िांतरच्या काळात िोगाचे मित्व वाढीला लागले असूि जीविशैलीत बदल झाल्यामुळे आिार आयण यविारात फरक पडला आिे, अशा 

पाश्वाभूमीवर िोगाचे मित्व अयधक असल्याचे त्याांिी साांयगतले. कािाक्रमाचे सुत्रसांचालि सुभाष पवार िाांिी केले. िावेळी राष्ट्र ीि छात्रसेिेच्या 

१८ मिाराष्ट्र  बटायलिि कॅम्पचे यवद्याथी व यवद्यायथािी ांसि ५०० कमाचारी सिभागी झाले िोते. यवद्याथी व यवद्यायथािी ांसाठी िोगा मागादशाि 

कें द्राच्या वतीिे िोगा अवेअरिेस कािाक्रमात सिभागी झालेल्याांिा िावेळी पाहुण्याांच्या िसे्त प्रमाणपत्र देण्यात आले.  
 

 
 

 

अिुसूयचत मुली ांच्या शासकीि वसयतगृिात िोगयदि प्रयशक्षण घेण्यात आले. तसेच कें द्रीि यवद्यालिात तीि यदवसीि प्राणािाम, 

सूिािमस्कार, मेयडटेशि वका शाप घेण्यात आले. 
 

रासेयो तफेही योगा धदि :  राष्ट्र ीि सेवा िोजिा यवभाग व यवद्यापीठातील सामायजकशास्त्र प्रशाळा िाांच्या सांिुक््त यवद्यमािे िोगा यदि 

साजरा करण्यात आला. डॉ.दीपक सोिवणे िाांिी िोगा यदिाची मायिती यदली. यडांपल पवार िाांिी यवयवध आसिाचे प्रकार यशकयवले. िावेळी 

रासेिो सांचालक डॉ.सयचि िाांदे्र, यवलास पाटील, अक्षि मिाजि आदी उपस्स्थत िोते.  
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अकरा धवद्यार्थयाांची प्लेसर्ेंट 
 ववद्यापीठाच्या कें द्रीय प्रवशक्षण व वनयुक्ती कक्षातंर्गत ववववध कंपन्यासाठी झालेल्या पररसर मुलाखतीत अकरा 

ववद्यार्थ्ाांची वनवड झाली.  
िामधे्य सू्कल ऑफ केयमकल सािने्सस िेथील यवद्यार्थ्ाांसाठी कोरोमांडल 

इांटरिॅशिल यल., िैदराबाद िा कां पिीद्वारा घेण्यात आलेल्या पररसर 

मुलाखतीद्वारे चार यवद्यार्थ्ाांची यिवड करण्यात आली. 

कोरोमांडल इांटरिॅशिल यल. िैदराबाद िा िामाांयकत कां पिी तफे 

एम.एस्सी.(आगेयिक अिॉयलटीकल,इांडस्स्टर िल आयण पेस्टीसाईड व ॲग्रो 

केयमस्टर ी ) च्या यवद्यार्थ्ाांसाठी पररसर मुलाखतीचे आिोजि यवद्यापीठात 

करण्यात आले िोते. िासाठी एकूण ६५ यवद्याथी उपस्स्थत िोते. िा 

यवद्यार्थ्ाांची परीक्षा व मुलाखत घेण्यात आली असूि त्यात सांदीप राजपूत, 

गणेश पवार, िोगराज पाटील आयण आकाश पाटील िा यवद्यार्थ्ाांची यिवड 

करण्यात आली आिे. िा यिवड झालेल्या यवद्यार्थ्ाांिा वायषाक वेति रुपिे 

दोि लाख, चार िजार इतके देण्यात िेणार आिे.  

केयमकल टेक्नॉलॉजीच्या  यवद्यार्थ्ाांसाठी चार कां पन्याांकरीता झालेल्या ऑिलाईि मुलाखतीत चार यवद्यार्थ्ाांची यिवड करण्यात आली आिे. 

 िुयिव्हायसटी इस्िटिूट ऑफ केयमकल टेक्नॉलॉजी िेथील 

यवद्यार्थ्ाासाठी जेएसडबु्ल्य पेंट, कामधेिु कां पिी आयण अदािी यवलमर 

िा िामाांयकत कां पिी तफे मुलाखती आिोयजत करण्यात आल्या िोत्या. 

त्यामधूि बी.टेक.पेंटस आयण ऑईल टेक्नॉलॉजीच्या साक्षी पाटील, 

यदयशकेश जाधव, प्रणि काथवटे िाांची िाांची यििुक्ती करण्यात आली 

आिे.  िायशवाि स्टार आि.टी. टेक्नॉलॉजी, मुांबई िा कां पिीतफे 

झालेल्या मुलाखतीत एम.एस्सी.सांख्याशास्त्रचा तेजच जाधव िा 

यवद्यार्थ्ाांची यिवड झाली. , 

 केयमकल टेक्नॉलॉजीच्या यवद्यार्थ्ाांसाठी आिोयजत मुलाखतीमधे्य 

ऑिलाईि मुलाखतीत तीि यवद्यार्थ्ाांची यिवड करण्यात आली आिे.  

िुयिव्हायसटी इस्िटिूट ऑफ केयमकल टेक्नॉलॉजी िेथील 

यवद्यार्थ्ाासाठी शापूजी पलोिजी अॅडव्हॉन्स इां यजयििरी ांग मटेररिल्स िा 

िामाांयकत कां पिी तफे मुलाखती आिोयजत करण्यात आल्या िोत्या. त्यामधूि 

बी.टेक. पॅ्लास्टीक आयण एम.टेक केयमकल इां यजयििरी ांचे िील गोडबोले, 

आशुतोष क्षयत्रि (एम.टेक केयमकल इां यज.) आयण शुभम चौधरी िाांची यििुक्ती 

करण्यात आली आिे. कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी, प्र.कुलगुरु 

प्रा.एस.टी.इांगळे, प्रभारी कुलसयचव प्रा.यकशोर पवार, सांचालक 

प्रा.जे.बी.िाईक, डॉ.अमरदीप पाटील, प्रा.रवी ांद्र पुरी, समन्विक प्रा.रमेश 

सरदार, डॉ.जे.एस.िारखेडे, डॉ.उज्वल पाटील, पे्लसमेंट ऑयफसर सोिाली 

दािमा िाांिी सवा यवद्यार्थ्ाांचे अयभिांदि केले आिे.  

एम.एङ च्या विद्यार्थयाांना वनरोप 
शिक्षणिास्त्र शिभागातील सन २०२०-२१ मधील एम. एड. अभ्यासक्रमास प्रिेशित शिद्यार्थयाांना शनरोप दणे्यात आला. या प्रसंगी अध्यक्षस्थानी 

शिक्षणिास्त्र शिभागप्रमुख प्रा. डॉ. मनीषा इंदाणी तर प्रमुख पाहुण्या म्हणून माजी शिभाग प्रमुख तथा किी कुलगरू काशलदास संस्कृत शिश्ववशिद्यालय 

नागपूर येथील सेिाशनिृत्त प्रा. डॉ. इंदमुती भारंबे, प्रा. जयश्री शिंगाडे, संिोधक शिद्यार्थिनी जयश्री पालील या यासासपीवािर सपशस्थत होयाया. प्रा.भारंब े

यांनी यािेळी सांशगतले की, कोशिड १९ महामारीच्या पररशस्थतीत सद्भिलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या शिचारात घेऊन शिक्षणाची ज्ञानगंगा अशिरत 

सुरू रहािी यासावी शिक्षणिास्त्र शिभागाकडून अनेकशिध सपक्रम राबशिण्यात आले प्रसंगी ऑनलाईन अध्ययन अध्यापन पद्धतीच्या माध्यमातून शिक्षण 

प्रक्रक्रया सुरू वेिली.  

पल्लिी श्रीरसागर, मनीषा आमले यांनी स्िागत गीत सादर केले. या प्रसंगी शितीय िषािचे शिद्याथी बसरा पािरा, पंकज राजपूत, मनीषा आमले, 

भुषण चौधरी यांनी दोन िषािचा अनुभि मनोगतातुन यासक्त केला. शिभागा तील सहाय्यक प्रा. डॉ. संतोष शखराडे, प्रा. समाधान कंुभार, प्रा. डॉ. रणजीत 

पारधे यांनी मनोगत यासक्त करून िुभेच्छा क्रदल्या. कायिक्रमाचे प्रस्ताशिक शिजयामाला घोगडे यांनी केले. सूत्रसंचालन महेंद्र कुमाित ि दीपक पालील 

तर आभार भुषण पालील यांनी मानले. कायिक्रमाचे आयोजन शितीय िषाांचे शिद्याथी पंकज राजपूत, भुषण चौधरी, महेंद्र कुमाित यांनी केले.   
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( ८ ) 
 

प्रताप तत्वज्ञान कें द्राचा १०६ वा वर्ाापन ददन 
यवद्यापीठाचे अमळिेर िेथील प्रताप तत्वज्ञाि कें द्र िे आपला अिमोल ठेवा आिे. िा कें द्राच्या माध्यमातूि समाजाला यदशादशाक ठरतील असे 

तत्वज्ञाि यवषिक उपक्रम व्हावेत. त्यासाठी आवश्यक ते सिकािा यवद्यापीठाकडूि यियितपणे देण्यात िेईल असे प्रयतपादि यवद्यापीठाचे प्र.कुलगुरू 

प्रा.डॉ.एस.टी.इांगळे िाांिी केले. प्रताप तत्वज्ञाि कें द्राचा १०६ वा वधाापि यदि िुकताच साजरा करण्यात आला िावेळी ते बोलत िोते.   
 

 
 

िा यियमत्त व्याख्याि व यवयवध कािाक्रमाांचे आिोजि करण्यात आले िोते. िा कािाक्रमास यवद्यापीठाच्या व्यवस्थापि पररषदेचे सदस्य यदलीप 

पाटील,प्रमुख वके्त प्रा.डॉ.यवजि कां ची,कें द्राचे मािद सांचालक प्राचािा डॉ.यदलीप भावसार, यवभाग प्रमुख प्रा.डॉ.रायधका पाठक व्यासपीठावर 

उपस्स्थत िोते. 

िायियमत्तािे कें द्राच्या पररसरात रोटरी क्लबच्या सिाय्यािे वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच रोटरीच्या वतीिे देण्यात आलेल्या आर.ओ.िुयिटचे 

उद्घाटि करण्यात आले. त्याचप्रमाणे कें द्राांच्या पररसरात रेि वॉटर िावेस्स्टांग करुि देणा-िा गुजरात मयिला िाउयसांग सोसािटीच्या अयधकारी व 

कमाचारी, रोटरी क्लबचे पदायधकारी िाांचा सत्कार करण्यात आला.  

डॉक्टर यदिायियमत्त कें द्राचे सल्लागार सयमती सदस्य प्रा.डॉ. धीरज वैष्णव िाांच्याकडूि मातोश्री स्व.कुसूमबाई वैष्णव िाांच्या स्मरणाथा सेवा 

रुग्णालिास ऑस्क्सजि कॉन्सन्ट्र ेटर िुयिट मान्यवराांचे िसे्त भेट देण्यात आले. 

िा वेळी बोलताांिा यदलीप पाटील म्हणाले की,मािवी जीविासाठी आवश्यक असणारे तत्वज्ञाि देणारे िे एक कें द्र असूि िा सांस्थेच्या 

यवकासासाठी यवद्यापीठ िेिमीच प्रित्नशील रािील. समाजाच्या सकारािक यवकासात अशा सांस्थाांचे िोगदाि आवश्यक व मि्ाचे असते असे 

मत त्याांिी व्यक्त केले. 

तत्वज्ञािाचे अभ्यासक प्रा.डॉ. यवजि कां ची िाांिी आपल्या भाषणात प्रताप तत्वज्ञाि कें द्राचा गौरवशाली भूतकाळ श्रोत्याांसमोर माांडला. श्रीमांत 

प्रतापशेठ िाांिी भारतीि तत्वज्ञािाची मिती जागयतक पातळीवर पोिोचावी िा व्यापक िेतूिे िा कें द्राची स्थापिा केली. आपले ति मि धि लावले. 

अिेक यवद्वाि िेथे अभ्यासासाठी िेऊि गेले. िा सांस्थेचा उज्वल भयवष्यकाळ घडवणे आपल्या िाती आिे. िा यवषिातील यवयवध पैलूांवर आधाररत 

कािा िा कें द्रात यिरांतर सुरू रिावे त्यादृष्ट्ीिे प्रित्न व्हावेत असे प्रा.डॉ.कां ची िाांिी साांयगतले. 

   कािाक्रमाचे अध्यक्ष प्र कुलगुरू प्रा.डॉ.एस.टी.इांगळे िाांिी िा कें द्राच्या आगामी कािाक्रम व उपक्रमाांिा यवद्यापीठ िेिमीच सिकािा  करेल. 

त्याबाबतचे यििोजि करण्यात िेईल असे साांयगतले. िाप्रसांगी डॉ.चांद्रकाांत पाटील व अजि रोडगे िाांिी समिोयचत मिोगत व्यक्त केले. कािाक्रमाचे 

प्रास्तायवक प्रा.डॉ.यदलीप भावसार िाांिी केले. तर सूत्रसांचालि यदिेश िाईक व आभार प्रदशाि प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव िाांिी केले.  कािाक्रमास 

खा.यश.मांडळाचे कािााध्यक्ष िरी यभका वाणी,सांचालक डॉ.अयिल यशांदे,प्रदीप अग्रवाल,माजी कािााध्यक्ष गोयवांद मुांदडे,अजि केले, माजी प्राचािा 

डॉ.एस.आर.चौधरी, डॉ.ए.एम.जैि,रोटरी क्लबचे अध्यक्ष यकती कोठारी,सेके्रटरी तािा बुकवाला,सवा सदस्य,प्राचािा डॉ.यशरूडे, प्रा.धमायसांि 

पाटील,प्रा.प्रयतक्षा कुलकणी,अयभजीत भाांडारकर आदी ांसि माजी यवद्याथी उपस्स्थत िोते. कािाक्रमाच्या िशस्वीतेसाठी कमाचारी वगाािे सिकािा 

केले. 

कक्षाधिकारी िखे सेवाधिवृत्त 
  यवद्यापीठातील कक्ष अयधकारी श्री. फकु्रद्दीि शेख िाांिा 

सेवायिवृत्तीबद्दल यद.३० जूि रोजी प्रभारी प्र-कुलगुरु प्रा.एस.टी. इांगळे 

िाांच्या अध्यक्षतेखाली यिरोप देण्यात आला. 

 यवद्यापीठ अयधसभागृिात झालेल्या कािाक्रमात श्री.फकु्रद्दीि शेख  

िाांिी केलेल्या सेवेचा गौरव करण्यात आला. िावेळी प्रभारी प्र-कुलगुरु 

प्रा.एस.टी.इांगळे, दुिोधि साळुां खे, अमृत दाभाडे, मिेश पाटील व 

डॉ.मुिाफ शेख िाांिी मिोगत व्यक्त केले. त्यािांतर श्री.शेख िाांिी 

सत्काराला उत्तर यदले. िावेळी यवद्यापीठाच्या वतीिे तसेच उत्तर मिाराष्ट्र  

यवद्यापीठ अयधकारी व यशक्षकेत्तर कमाचारी सांघटिा, मागावगीि 

यशक्षकेत्तर कमाचारी सांघटिा, बहुजि कमाचारी सांघटिा, उमयव कमाचारी 

पतपेढी आयण सांशोधि यवभाग िाांच्या वतीिे श्री. शेख िाांचा सत्कार 

करण्यात आला. कािाक्रमाचे सुत्रसांचालि डॉ.सुिील पाटील िाांिी केले. 

कािाक्रमास यवद्यापीठातील अयधकारी, यशक्षक, व यशक्षकेत्तर कमाचारी उपस्स्थत िोते. 
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( ९ ) 

धर्यावाकी पध्दतीचा लहाि वि प्रकल्प उभारणी 
यवद्यापीठाच्या सू्कल ऑफ केयमकल सािने्सस् िेथे यवद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्या िसे्त आज बुधवार यद.६ जुलै रोजी 

वृक्षारोपण करुि यमिावाकी 

पध्दतीचा लिाि वि प्रकल्प 

उभारणीस सुरुवात करण्यात आली.  

िावेळी प्र-कुलगुरु प्रा.एस.टी.इांगळे, 

प्रभारी कुलसयचव प्रा. यकशोर पवार, 

यवभागप्रमुख डॉ.आर.एस.बेंदे्र, 

डॉ.यवकास गीते िाांच्या िसे्त देखील 

वृक्षारोपण करण्यात आले.  सू्कल 

ऑफ केयमकल सािने्सस प्रशाळेच्या 

इमारती जवळील खुल्या जागेत 

२०X२० फुट िा चौरस जागेत िा वि 

प्रकल्प उभा करण्यात िेत आिे. 

प्रशाळेतील यवद्यार्थ्ाांकडूि 

व  यशक्षकाकडूि यवयवध वृक्षाांची १५० 

रोपे लावण्यात िेणार आिेत. त्यामुळे 

यवद्यार्थ्ाांमधे्य पिाावरणायवषिी 

जागरुकता यिमााण िोण्यास मदत 

िोईल. िा वि प्रकल्प िशस्वी 

करण्यासाठी प्रशाळेचे सांचालक प्रा.डी.एच.मोरे, यशक्षक, यशक्षकेत्तर कमाचारी, उद्याि यवभागातील कमाचारी पररश्रम घेत आिेत.  

वसदतगृहातील मलुींसाठी सदॅनटरी नॅपदकन वेंडींग यंत्राच ेदोन सचं 
भारतीि रेड क्रॉस सोसािटी, जळगाव आयण रावेर िेथील श्री. ओांकारेश्वर जे्यष्ठ िागररक सांघाचे अध्यक्ष व सयचव  िाांच्या कडूि यवद्यापीठाच्या 

वसयतगृिातील मुली ांसाठी सॅयिटरी िॅपयकि वेंडी ांग िांत्राचे दोि सांच कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी  िाांच्या उपस्स्थतीत यवद्यापीठास यद.९ जुलै रोजी 

देण्यात आले.  

 
 

िावेळी कुलगुरु प्रा.व्ही.एल. मािेश्वरी िाांिी साांयगतले की, यवद्यापीठ िे जळगाव, धुळे व िांदुरबार यजल्ह्ह्यातील सवाांचे आिे. समाज यवद्यापीठासाठी 

व यवद्यापीठ समाजासाठी काम करण्यास पे्ररीत झाले आिे िे िा माध्यमातूि यदसूि िेत आिे. यवद्याथींिी ांच्या आरोग्य यवषिक व इतर सवा 

सुयवधाांसाठी यवद्यापीठ प्रशासि िेिमी प्रित्नरत असते. िावेळी मांचावर प्र-कुलगुरु प्रा. एस.टी. इांगळे, व्यवस्थापि पररषद सदस्य प्राचािा 

एल.पी.देशमुख, प्रा. जे.बी.िाईक, रेड क्रॉस सोसािटीचे चेअरमि यविोद यबिाणी, उपाध्यक्ष मिी मेिि, डॉ.प्रसन्नकुमार रेदासिी, सुभाष साांखला, 

उज्वला वमाा, अयिल यशरसाळे, श्री. ओांकारेश्वर जे्यष्ठ िागररक सांघाचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर पाटील व सयचव सुभाष मिाजि, प्रभारी कुलसयचव प्रा. 

यकशोर पवार िे उपस्स्थत िोते.   श्री. यविोद यबिाणी आयण श्री. गिी मेिि िाांिी िावेळी मिोगत व्यक्त केले. श्री. सुभाष साांखला िाांिी साांखला 

अबाि सोसािटीकडूि एक सॅयिटरी पॅड वेंडी ांग मशीि देण्यात िेईल असे जािीर केले.  कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठातील 

वसयतगृिात ८०० यवद्यायथािी यिवास करतात. यवद्यायथािी ांच्िा आरोग्याच्या दृष्ट्ीिे यवद्यापीठात सॅयिटरी िॅपयकि वेंडी ांगचे िापूवी चार िांत्र बसयवण्यात 

आले आिेत. त्यात िा दोि िांत्राची भर झाली आिे. िावेळी यवद्यापीठ मुली ांचे वसयतगृिाचे रेक्टर डॉ.मिीषा इांदाणी, प्रा. यकती कमळजा, डॉ.िीता 

पाटील, अयधक्षक शारदा चव्हाण, सांगीता पाटील, सुिीता अयिरे, श्रीमती सैंदाणे, कमाचारी व यवद्याथीिी उपस्स्थत िोत्या. सूत्रसांचालि सुभाष पवार 

िाांिी केले.   
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आव्हान-२०२२ शिबीराच ेआयोजन 
यवद्यापीठाकडे आव्हाि-२०२२ चान्सलर यबगे्रड  राज्यस्तरीि आपत्ती व्यवस्थापि प्रयशक्षण यशयबर आिोजिाची जबाबदारी देण्यात आली आिे. 

त्या अिुषांगािे मा.कुलपती कािाालिाकडूि यििुक्त अभ्यास व सवे्ह उपसयमती समन्विक डॉ. सांजि चाकणे (प्राचािा,इांदापूर मिायवद्यालि) िाांच्या 

सयमतीिे गुरुवार यद.७ जुलै रोजी यवद्यापीठात  पािणी केली.  
 

िा अभ्यास 

सयमतीमधे्य रामटेक 

िेथील कयव कुलगुरु 

कायलदास सांसृ्कत 

यवद्यापीठाचे कुलसयचव 

डॉ.रामचांद्र जोशी आयण 

एस.एि.डी.टी.मयिला 

यवद्यापीठाचे यवद्याथी 

यवकास सांचालक 

डॉ.यितीि प्रभु 

तेंडुलकर िे िोते. िा 

सयमतीिे 

यवद्यापीठातील साधि-

सामुग्री व उपलब्ध 

पररसर जलतरण 

तलाव, सभागृि, यिवास 

व्यवस्था आदीची पािणी केली. तदिांतर िा सयमती सोबत कुलगुरु प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. िावेळी प्र-कुलगुरु 

प्रा.एस.टी.इांगळे, प्र.कुलसयचव यकशोर पवार, प्र. यवत््तव लेखा अयधकारी एस.आर.गोयिल िे उपस्स्थत िोते. िा बैठकीत आव्हाि-२०२२ यशयबराचे 

आिोजि सुयििोयजत िोण्यासाठी रुपरेषा ठरयवण्यात आली अशी मायिती राष्ट्र ीि सेवािोजिेचे सांचालक डॉ.सयचि िाांदे्र िाांिी यदली. 

र्हात्र्ा गाांिी तत्वज्ञाि कें द्र सल्लागार सधर्तीची बैठक 
यवद्यापीठ सांचयलत कै. श्रीराम रामेश्वर पोतदार व व कै. शायलग्रामजी भारतीिा 

सांस्थायपत मिािा गाांधी तत्वज्ञाि कें द्र, धुळे िा कें द्राच्या सल्लागार सयमतीची 

बैठक कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. मािेश्वरी िाांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जुलै रोजी झाली.  

िा बैठकीत तत्वज्ञाि कें द्राच्या यििोयजत उपक्रमाांवर चचाा झाली. मोजके 

परां तु गुणवत्तापूणा उपक्रम कें द्रामाफा त राबवावेत. कें द्र आयण यवद्यापीठातील 

मिािा गाांधी अध्यिि व सांशोधि कें द्र िाांच्या सांिक्त यवद्यमािे धुळे यजल्ह्ह्यातील 

यवद्यार्थ्ाांसाठी यवद्यापीठ भेटीचे आिोजि करावे असे आवािि कुलगुरू प्रा. 

मािेश्वरी िाांिी केले. बैठकीस व्य.प. सदस्य श्री. यदलीप पाटील, कािााध्यक्ष प्राचािा 

डॉ. पी.एच. पवार, सदस्य प्राचािा डॉ. एम.व्ही. पाटील, प्रा. यवजि लोिार, प्रा. 

सायजदा शेख, डॉ. पुष्पा गायवत, रमेश दाणे, िशवांत िरणे, यितीि ठाकूर, 

लक्ष्मीकाांत पाठक, डॉ. सुिील पाटील तसेच सयचव तथा कािाकारी सांचालक 

प्रा.डॉ. प्रकाश पाटील उपस्स्थत िोते.  
 

धवदेिी भाषा प्रर्ाणपत्र शिक्षणक्रर्ासाठी प्रवेि सुरु 
यवद्यापीठाच्या बयि:स्थ यशक्षण आयण अध्यिि यवभागाच्या वतीिे ५ जुलै पासूि जमाि आयण जापिीज् यवदेशी भाषा प्रमाणपत्र यशक्षणक्रमाचे ऑिलाईि 

पध्दतीिे प्रवेश सुरु िोणार आिेत. ग्रामीण भागातील यवद्यार्थ्ाांिा जागयतक स्तरावर यवयवध यठकाणी असलेल्या रोजगाराच्या सांधी यमळाव्यात िासाठी िा 

दोि यवदेशी भाषा प्रमाणपत्र यशक्षणक्रमाांिा प्रारांभ िोत आिे. कुलगुरु प्राा.व्ही.एल.मािेश्वरी िाांिी िासाठी पुढाकार घेतला असूि िा दोन्ही अभ्यासक्रम 

ऑिलाईि असणार आिेत. ऑिलाईि जपाि भाषा प्रमाणपत्र यशक्षणक्रम (बेयसक लेव्हल एि५) आयण ऑिलाईि जमाि भाषा प्रमाणपत्र यशक्षणक्रम  

(बेयसक लेव्हल ए१) असे  िा दोन्ही यशक्षणक्रमाचे िाव असूि www.nmu.ac.in /ideal िा सांकेतस्थळावर ऑिलाईि प्रवेश यलांक उपलब््ध करुि देण्यात 

आली आिे. अयधक मायितीसाठी सयटायफकेट प्रोग्राम यलांक वर स्क्लक केल्यास अयधक मायिती यमळेल. िायशवाि ०२५७ -२२५७४९५/२२५८४९६ िा 

दूरध्विी क्र.वर सांपका  साधावा असे आवािि िा यवभागाचे सांचालक प्रा.आशुतोष पाटील िाांिी केले आिे. 

पूवा परीक्षेत यश  
    यवद्यापीठाच्या डॉ.बाबासािेब आांबेडकर स्पधाा परीक्षा मागादशाि कें द्रातील ६ यवद्यार्थ्ाांिी मिाराष्ट्र  लोकसेवा आिोगाच्या पूवा परीके्षत िश  केले 

आिे.िा स्पधाा मागादशाि कें द्रात आयदवासी सांशोधि व प्रयशक्षण सस्था, पुणे िाांच्या अथासिाय्यातूि अिुसूयचत जमातीच्या यवद्यार्थ्ाांसाठी सि २०१८-

१९ व सि २०१९-२० िा वषाात मागादशाि वगााचे आिोजि करण्यात आले िोते. मिाराष्ट्र  लोकसेवा आिोगाच्या सि २०२१ च्या यवक्रीकर यिरीक्षक 

पूवा परीके्षत सांदीप वसावे, प्रदीप पावरा, अमरदास पावरा, सुिील पावरा िे चौघे तर पोयलस उपयिरीक्षक पूवा परीके्षत प्रदीप पावरा, अमरदास 

पावरा िे उत्तीणा झाले. मायिती कें द्राचे सांचालक प्रा.अजि सुरवाडे िाांिी यदली. 

( १० ) 
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वशैाली पाटीलला कै. कमलाबाई चौघुले स्मतृी पुरस्कार 
यवद्यापीठातील जिसांवाद आयण 

पत्रकाररता यवभागाची यवद्याथीिी वैशाली 

िािा पाटील यिला कुलगुरु प्रा.डॉ.व्ही. एल. 

मािेश्वरी िाांच्या िसे्त खाने्दशातील आद्य 

मयिला पत्रकार कै.कमलाबाई चौघुले सृ्मती 

पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला. 

 कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर 

मिाराष्ट्र  यवद्यापीठाच्या जिसांवाद आयण 

पत्रकाररता यवभागातील एमए.एमसीजे िा 

यवषिात वैशाली िािा पाटील िी मागील 

वषी यवद्याथीिी मधूि यवद्यापीठात प्रथम 

आल्याबद्दल यद.13 जुलै 2022 रोजी 

सकाळी 11.30 वाजता कुलगुरुां च्या 

दालिात पुरस्कार यवतरण करण्यात आले. 

कुलगुरु प्रा.डॉ.व्ही. एल. मािेश्वरी िाांिी 

वैशाली पाटील यिला प्रमाणपत्र, सृ्मतीयचन्ह व पुरस्कार रकमेचा धिादेश िावेळी यदला. िाप्रसांगी यवद्यपीठाचे प्र-कुलगुरु प्रा.डॉ. एस.टी.इांगळे, 

प्र.कुलसयचव प्रा. डॉ. यकशोर पवार, प्र.यवत्त व लेखायधकारी सोमिाथ गोयिल, कला व मािव्ययवद्या प्रशाळेचे सांचालक प्रा. डॉ. अयिल यचकाटे, 

यवभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुधीर भटकर व डॉ. यविोद यिताळे उपस्स्थत िोते. 

जिसांवाद आयण पत्रकाररता यवषिात यवद्यापीठातूि प्रथम िेणा-िा यवद्याथीिीला खाने्दशातील आद्य मयिला पत्रकार कै. कमलाबाई चौघुले 

सृ्मती पुरस्कार दरवषी देण्यात िेतो. कै. कमलाबाई चौघुले िाांचे सुपुत्र यवजि चौघुले िाांिी यवद्यापीठाला यदलेल्या देणगीतूि िा पुरस्काराची रकम, 

सृ्मतीयचन्ह व प्रमाणपत्र यवद्याथीिीला देण्यात िेते. िा वषी िा पुरस्कार वैशाली पाटील िा यवद्याथीिीला यमळाला असूि िापूवी पदवीप्रदाि समारांभात 

जिसांवाद आयण पत्रकाररता यवषिात सुवणापदक देखील तीला यमळालेले आिे. पुरस्कारा यियमत्त उपस्स्थताांिी वैशाली पाटीलचे अयभिांदि केले 

आिे.   

 

प्रावधकरणांच्या वनवडणूकांसाठी अवधसूचना जारी              …पान नं.१ वरून 

अयधसूचिा क्र. २/२०२२ अन्विे सांलग्न मिायवद्यालिे यकां वा पररसांस्था िाांच्या व्यवस्थापि प्रयतयिधी ांच्या गटामधूि अयधसभेवर ६ जागा यिवडूि 

द्याविाच्या असूि त्यापैकी यकमाि एक आळीपाळीिे अिुसूयचत जाती यकां वा अिुसूयचत जमाती यकां वा यवमुक्त जाती यकां वा भटक्या जमाती यकां वा 

इतर मागासवगा िा प्रवगाातील व्यक्ती असेल आयण एक मयिला असेल. मतदार िादीसाठी यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर www.nmu.ac.in यवयित 

िमुन्यातील ऑिलाईि अजा उद्या यद. १४ जुलै पासूि उपलब्ध करूि देण्यात आले आिेत. १८ ऑगस्टपिांत िे अजा भरूि िाडाकॉपीवर 

अयलकडच्या काळातील पासपोटा छािायचत्र व स्वत:ची स्वाक्षरी करूि यवद्यापीठाच्या यिवडणूक शाखेकडे २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सािां. ५.०० 

वाजेपिांत पाठवािचे आिेत. िा अयधसूचिेत व्यवस्थापि प्रयतयिधी ांच्या पात्रता व शती िमूद केलेल्या आिेत.  

अयधसूचिा क्र. ३/२०२२ अन्विे १० अध्यापक यिवडूि द्याविाच्या असूि त्यापैकी प्रते्यकी एक अिुसूयचत जाती, अिुसूयचत जमाती, यवमुक्त 

जाती यकां वा भटक्या जमाती, इतर मागासवगा िा प्रवगाातील व्यक्ती असेल आयण एक मयिला असेल. तर यवद्यापररषदेसाठी प्रते्यक यवद्याशाखेचे 

प्रयतयियधत्व करणारे दोि अध्यापक त्यापैकी एक अिुसूयचत जाती, अिुसूयचत जमाती, यवमुक्त जाती यकां वा भटक्या जमातीची, इतर मागासवगा िा 

प्रवगाातील व्यक्ती असेल परां तु प्रते्यक यवद्याशाखेचे आरक्षण िे यचठठ्या टाकूि काढलेल्या सोडतीद्वारे ठरयवण्यात िेईल. मतदार िादीसाठी 

यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर www.nmu.ac.in यवयित िमुन्यातील ऑिलाईि अजा उद्या यद. १४ जुलै पासूि उपलब्ध करूि देण्यात आले आिेत. 

३१ ऑगस्टपिांत िे अजा भरूि िाडाकॉपीवर अयलकडच्या काळातील पासपोटा छािायचत्र व स्वत:ची स्वाक्षरी करूि मिायवद्यालिे / पररसांस्थेत २ 

सप्टेंबर पिांत जमा करावेत. सांबांयधत मिायवद्यालिािे िी स्स्वकारलेली मायिती यवद्यापीठाच्या यिवडणूक शाखेकडे यद. ५ सप्टेंबर रोजी सािां. ५.०० 

वाजेपिांत पाठवािची आिे. िा अयधसूचिेत अध्यापक गटासाठी पात्रता व शती िमूद केलेल्या आिेत.   

अयधसूचिा क्र. ४/२०२२ अन्विे यवद्यापीठ अध्यापकाांमधूि ०३ अध्यापक अयधसभेवर यिवडूि द्याविाच्या असूि त्यापैकी एक आळीपाळीिे 

अिुसूयचत जाती, अिुसूयचत जमाती, यवमुक्त जाती यकां वा भटक्या जमाती, इतर मागासवगा िा प्रवगाातील व्यक्ती असेल आयण एक मयिला असेल. 

मतदार िादीसाठी यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर www.nmu.ac.in यवयित िमुन्यातील ऑिलाईि अजा उद्या यद. १४ जुलै पासूि उपलब्ध करूि 

देण्यात आले आिेत. ३१ ऑगस्टपिांत िे अजा भरूि िाडाकॉपीवर अयलकडच्या काळातील पासपोर्ट छािायचत्र व स्वत:ची स्वाक्षरी करूि 

यवद्यापीठाच्या यिवडणूक शाखेकडे यद. ५ सप्टेंबर रोजी सािां. ५.०० वाजेपिांत जमा कराविाचे आिे. िा अयधसूचिेत यवद्यापीठ अध्यापक गटासाठी 

पात्रता व शती िमूद केलेल्या आिेत.   

अयधसूचिा क्र. ७/२०२२ अन्विे सांलयग्नत मिायवद्यालिे / पररसांस्था िाांच्या यवभागप्रमुख गटातूि ०३ यवभागप्रमुख यवद्यापररषदेवर यिवडूि 

द्याविाचे आिेत. मतदार िादीसाठी यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर www.nmu.ac.in यवयित िमुन्यातील ऑिलाईि अजा उद्या यद. १४ जुलै पासूि 

उपलब्ध करूि देण्यात आले आिेत. ०५ सप्टेंबरपिांत िे अजा भरूि िाडाकॉपीवर अयलकडच्या काळातील पासपोटा छािायचत्र व स्वत:ची स्वाक्षरी 

करूि यद. ७ सप्टेंबर पिांत सांबांयधत मिायवद्यालिे/पररसांस्थेत जमा कराविाचे आिेत. सांबांयधत मिायवद्यालिे/पररसांस्थाांिी यवद्यापीठाच्या यिवडणूक 

शाखेकडे यद. १० सप्टेंबर रोजी सािां. ५.०० वाजेपिांत यवद्यापीठात जमा कराविाचे आिे. िा अयधसूचिेत यवद्यापीठ अध्यापक गटासाठी पात्रता व 

शती िमूद केलेल्या आिेत. अशी मायिती यिवडणूक यवभागप्रमुख डॉ. एस.आर.भादलीकर िाांिी यदली.   

 

( ११ ) 
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क्रीडा संकुलाजवळ वकृ्षारोपण 

शवद्यापीठाच्या शिडा सांकुलािवळ रु्रूवार 

शि. १४ िुलै रोिी ४० आांब्याची झाडे लावण्यात 

आली. कुलरु्रू प्रा.व्ही.एल. मािेचवरी याांच्या 

िस्तें िी झाडे लावण्यात आलीत. 

िीडा सांकुलािवळील पररसरात िीडा 

सांचालक डॉ. शिनेि पाटील याांच्या पुढाकाराने 

शवशवध झाडे लावण्यात आलेली आिेत. 

रु्रूवारी या पररसरात केिर व रत्ना या िातीची 

४० आांब्याची झाडे लावण्यात आलीत. यावेळी 

प्रा.कुलरु्रू प्रा. व्ही.एल. मािेचवरी, प्र-

कुलरु्रू प्रा.एस.टी. इांर्ळे, प्रभारी कुलसशचव 

प्रा. शकिोर पवार, िीडा सांचालक डॉ. शिनेि 

पाटील, शवद्यापीठ उपअशभयांता इां शि. 

आर.आय. पाटील, उद्यान अशधक्षक अस्चवनी 

पाटील, लशलत काटकर आिी उपस्स्थत िोते.  

संशोधन आराखडा लेखन कार्यशाळेचे आर्ोजन 
शवद्यापीठाच्या शिक्षणिास्त्र प्रिाळेत िोन शिवसीय 

सांिोधन आराखडा लेखन कायगिाळेचे आयोिन 

करण्यात आले िोते. या कायगिाळेचे उि्घाटन कवी 

कुलरु्रू काशलिास सांसृ्कत शवचवशवद्यालय नार्पूर 

येथील सेवाशनवृत्त शिक्षणिास्त्र शवभार्प्रमुख प्रा. मा. 

डॉ. इां िुमती भारां बे याांच्या िसे्त करण्यात आले.  

१३ व १४ िुलै रोिी िी कायगिाळा घेण्यात आली. 

कायगिमाच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षणिास्त्र शवभार्प्रमुख 

प्रा. डॉ. मनीषा इांिाणी या िोत्या. पिवु्यत्तर स्तरावरील 

शवद्याथांमधे्य सांिोधन शवषयाची अशभरुची वाढावी तसेच 

योग्य सांिोधन अशभवृत्ती शवकशसत व्हावी व भशवष्यात 

शवद्यार्थ्ांनी नाशवन्यपूणग व समािास उपयुक्त अिी 

सांिोधने िाती घ्यावी म्हणून शिक्षणिास्त्र प्रिाळेत या 

उपिमाांचे आयोिन करण्यात आले. या कायगिाळेत 

शिक्षणिास्त्र प्रिाळेतील तसेच पीएच. डी. 

अभ्यासिमास प्रवेशित एकूण ४० शवद्यार्थ्ांनी सिभार् 

नोांिशवलेला आिे. या कायगिाळेत डॉ. इां िुमती भारां बे, 

डॉ. मनीषा इांिाणी, डॉ. मनीषा िर्ताप व प्रा. समाधान 

कुां भार याांनी मार्गििगन केले. 

कायगिमाचे सूत्रसांचालन से्नि सोनार याांनी केले तर आभार सशवता अशिरराव याांनी मानले. कायगिम यिस्वीपणे पार पाडण्यासाठी प्रिाळेतील 

डॉ. सांतोष स्खराडे, प्रा. डॉ. रणिीत पारधे प्रा. समाधान कुां भार व ियश्री पाटील (सांिोधक शवद्याथी) तसेच शवद्याथी मयूर पाटील, कैलास ठाकरे, व 

इशलझा पावरा तसेच शिक्षकेतर कमगचारी ियेि पाटील व शवषु्ण कोळी याांनी पररश्रम घेतले. 

राांर्ोळी व वकृत्व स्पधाग : रु्रुपोशणगमे शनशमत्त शिक्षणिास्त्र प्रिाळेत झालेल्या वकृत्व स्पध त मोशनका सोळां के शिने प्रथम तर शिनेि बारेलाने 

शितीय पाररतोशषक प्राप्त केले. राांर्ोळी स्पध त रूपाली पाटील प्रथम तर स्वप्नील पाटील शितीय आला.  

व्र्ावसार्ीक अभ्र्ासक्रमांसाठी २६ जुल ैरोजी प्रवेशपवूय परीक्षा 

यवद्यापीठाद्वारा बी.बी.ए., बी.एम.एस.(ई-कॉमसा), बी.सी.ए., एम.एम.एस. (कॉम्प्युटर मॅिेजमेंट), एम.एम.एस. (पसोिेल मॅिेजमेंट), एम.सी.ए. 

(इां यटगे्रटेड), व एम.बी.ए.(इां यटगे्रटेड) िा पदवी व पदवु्यत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाांसाठी दुसरी कें द्रीि सामाईक प्रवेश पूवा परीक्षा वि.२६ जूलै, 

२०२२  रोजी आिोयजत करण्यात आली आिे. 

२० जुलै रोजी यवद्यापीठाच्या सांकेतस्थळावर प्रवेश पात्र यवद्यार्थ्ाांची िादी प्रयसध्द केली जाईल. २१ जुलै पिांत त्यावर लेखी स्वरुपात स्वीकृती 

कें द्रावर आके्षप िोांदवता िेतील. २२ जुलै रोजी पात्र यवद्यार्थ्ाांची िादी जािीर िोऊि २३ रोजी परीक्षा प्रवेशपत्र (िॉलयतकीट) सांकेतस्थळावर उपलब्ध 

िोणार असूि प्रवेश पत्रावर यवद्यार्थ्ााचा फोटो व त्यावर प्राचािाांचा सिी व यशका घ्यावा. २६ जुलै रोजी वरील परीक्षा कें द्रावर परीक्षा िोईल अशी 

मायिती कें द्रीि प्रवेश प्रयक्रिा सयमतीचे अध्यक्ष प्रा.अयिल डोांगरे िाांिी यदली. 

( १२ ) 
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भारत सरकारच्या स्टाटाअप क्षेत्रातील उत्कृष्ट कागदगरीचा २०२१ 
चा पुरस्कार केसीआयआयएलचे संचालक प्रा. भूषण चौर्री यानंा  

यवद्यापीठाच्या जैवशास्त्र प्रशाळेतील सुक्ष्मजीवशास्त्र यवभागाचे यवभागप्रमुख व केसीआिआिएलचे सांचालक प्रा. भूषण चौधरी िाांिा भारत 

सरकारच्या उद्योग सांवधाि आयण अांतगात व्यापार यवभागाकडूि स्टाटाअप के्षत्रातील उतृ्कष्ट् कामयगरी बद्दलचा सि २०२१ चा पुरस्कार प्राप्त झाला 

आिे.   

िा पुरस्कार कें द्रीि वायणज्यव उद्योगमांत्री पीिुष गोिल िाांच्या उपस्स्थतीत िवी यदल्ली िेथे यद.३ जुलै रोजी देण्यात आला. मिाराष्ट्र  राज्याच्या 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आयण िायवन्य यवभागाच्या प्रधाि सयचव मिीषा वमाा, मिाराष््ट् राज्य िायवन्य सोसािटीचे मुख्य कािाकारी अयधकारी 

दीपेंद्रयसांक कुशवाि िाांच्या सि 

प्रा.भूषण चौधरी िाांिी पुरस्कार 

स्वीकारला.  

कें द्र शासिाच्या उद्योग सांवधाि 

आयण अांतगात व्यापार 

मांत्रालिामाफा त मान्यता प्राप्त 

असलेल्या स्टाटाअप्समधे्य मिाराष्ट्र  

अव्वल क्रमाांकावर आिे. देशातील 

एकूण ७२ िजार ७०२ मान्यता प्राप्त 

स्टाटाअप्स पैकी१३ िजार ४५० 

स्टाटाअप्स मिाराष्ट्र ातील आिेत.उत्तर 

मिाराष्ट्र  पररके्षत्रात सध्या केवळ एक 

वषााच्या कालावधीत 

केसीआिआिएल तफे २० स्टाटाअप्स 

सुरु झाले आिेत तर अजुि १५ 

स्टाटाअप्स सुरु िोण्याच्या मागाावर आिेत. यवद्यापीठातील केसीआिआिएल च्या माध्यमातूि िायवन्यपूणा उद्योजकीि कल्पिाांिा कािी प्रमाणात 

यिधी आयण बाजारपेठेसाठीचे िोग्य मागादशाि उपलब््ध करुि यदले जात आिे. प्रा.भूषण चौधरी िाांिा प्राप्त झालेल्या िा पुरस्काराबद्दल कुलगुरु 

प्रा.व्ही.एल.मािेश्वरी, प्र- कुलगुरु प्रा.एस.टी.इांगळे,प्रभारी कुलसयचव प्रा.यकशोर पवार, परीक्षा मुल्यमापि मांडळाचे प्रभारी सांचालक प्रा. दीपक 

दलाल आदी ांिी अयभिांदि केले आिे.  

दवद्यापीठात ड-ेकेअर सेंटरच्या दवद्यार्थयाांना खाऊ वाटप 
यवद्यापीठातफे चालयवण्यात िेणाऱिा डे-केअर सेंटर अांतगात जु्ययिअर व यसिीअर के.जी. च्या यवद्यार्थ्ाांच्या प्रवेशाचे स्वागत कुलगुरु प्रा. व्ही.एल. 

मािेश्वरी िाांच्या िसे्त गुरूवारी 

खाऊ देऊि करण्यात आले.   

यवद्यापीठािे सामायजक 

बाांयधलकीतूि डे-केअर सेंटर 

यवद्यापीठात सुरु केले आिे. िा 

सेंटरसाठी यवद्यापीठाच्या 

अथासांकल्पात स्वतांत्र तरतूद 

करण्यात िेते. गेल्या दोि 

वषाांपासूि कोरोिा मुळे िे सेंटर 

बांद िोते. आता ते यिियमत सुरु 

झाले असूि जु्ययिअर आयण 

यसिीअर के.जी.मधे्य यवद्यार्थ्ाांिी 

प्रवेश घेतला आिे. प्रते्यकी २५ यवद्याथी क्षमता िा वगाांची आिे. िा यवद्यार्थ्ाांच्या प्रवेशाच्या स्वागतासाठी कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. मािेश्वरी िे स्वत: 

उपस्स्थत िोते. िा यवद्यार्थ्ाांिा खाऊचे वाटप करण्यात आले. तसेच कें यद्रि यवद्यालिाच्या पररसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. िावेळी प्र-कुलगुरू 

प्रा. एस.टी. इांगळे, प्रभारी कुलसयचव प्रा. यकशोर पवार, प्रा.एस.आर. चौधरी, डॉ. सुिील पाटील, गुलाब पाटील (कुलसयचव कािाालि), यशक्षक 

यमिाक्षी पाटील, पुजा थोरात, यप्रती साजवाल, जी.एल. अयिरवार, धमेद्रयसांग, यवद्या यिवराळे, यितीि आरसे, यववेक सिािे तसेच कमाचारी अमृता 

मिाजि, सुयिता जिकर आदी उपस्स्थत िोते. 

 आगामी कार्यक्रम 
  

यद. २३ जुलै      :  लोकमान्य बाळ गांगाधर यटळक जिांती यद. ०१ ऑगस्ट :  सायित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जिांती  

यद. ०२ ऑगस्ट  :  कवयित्री बयिणाबाई चौधरी जिांती (यतथीिुसार) यद. ०३ ऑगस्ट :  क्राांयतयसांि िािा पाटील जिांती  

यद. ०९ ऑगस्ट  :  जागयतक आयदवासी यदवस  यद. ११ ऑगस्ट :  यवद्यापीठ िामयवस्तार यदि 

 

 
मार्गिशगक : प्रा. व्ही.एल. माहेश्वरी, कुलगुरू                      ×®ÖÙ´ÖŸÖß : •Ö®ÖÃÖÓ̄ ÖÛÔú ×¾Ö³ÖÖÝÖ, Ûú²Ö“ÖÖî ˆ´Ö×¾Ö , •ÖôûÝÖÖ¾Ö 

 Æêü Ûú²Ö“ÖÖî ˆ´Ö×¾Ö, •ÖôûÝÖÖ¾Ö“Öê ÝÖéÆü¯Ö¡Ö ÜÖÖ•ÖÝÖß ×¾ÖŸÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß Ûãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö, Ûú²Ö“ÖÖî ˆ´Ö×¾Ö µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ Ûêú»Öê. 

( १४ ) 


