
   तुलजाराम चतुरचंद महावळद्याऱयास ‘उत्कृष्ट महावळद्याऱय’ परुस्कार तसेच  

                           मा.डॉ.चंद्रऴखेर मरुुमकर यांना ‘उत्कृष्ट प्राचायय’ परुस्कार प्रदान  

 

 वावलत्रीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाने ळषैणणक लऴष वन २०१६-१७ करयता अनेकान्त एज्मकेुळन 
वोवामटीचे तऱुजायाभ चतयुचॊद करा, वलसान ल लाणणज्म भशावलद्मारमाव ‘उत्कृष्ट भशावलद्मारम’ 
ऩयुस्काय प्रदान केरा.  दद. १० पेब्रलुायी २०१७ योजी वावलत्रीफाई पुरे ऩणेु वलद्माऩीठाच्मा आलायात 
आमोजजरेल्मा लधाषऩनददनाच्मा कामषक्रभाभध्मे प्रभखु ऩाशुणे भा.श्री.अरुण फपयोददमा, वॊचारक, कामनेदटक 
इॊजजनीअरयॊग लरलभटेड ल भा.डॉ.लावदेुल गाड,े कुरगरुू माॊचे शस्त ेयक्कभ रुऩमे ३ राख ल वन्भानचचन्श ल 
प्रभाणऩत्र देलनू भशावलद्मारमाव गौयवलण्मात आरे. मालेऱी वॊस्थेचे अध्मष भा.श्री.अयशतदाव दशयाचॊद ळशा 
वयाप, वचचल जलाशय भोतीरार ळशा, भा.श्री.लभलर ॊद ळशा, भा.श्री.वलकाव ळशा, प्राचामष डॉ.चॊद्रळखेय 
भरुुभकय, उऩप्राचामष एभ.के.कोकये, डॉ.लळलाजी वाठे, डॉ.यॊजना नेभाड,े  आम.क्म.ूए.वी. वदस्म ल वलवलध   
उऩक्रभाॊचे प्रभखु, यजजस्राय श्री.अलबनॊदन ळशा  ल लळषकेतय कभषचायी उऩजस्थत शोत.े वॊस्था ल 
भशावलद्मारमाच्मा इततशावातीर शा अवलस्भयणीम षण शोता.   

माचलेऱी वलद्माऩीठातपे भशावलद्मारमाचे प्राचायय मा.डॉ.चंद्रऴखेर मरुुमकर यांनाही ‘’उत्कृष्ट प्राचामष 
ऩयुस्काय’ वन्भानचचन्श ल प्रभाणऩत्र प्रदान करून गौयवलण्मात आरे.  

   मा भशावलद्मारमाभध्मे वध्मा जलऱऩाव १०००० वलद्माथी लळषण घेत आशेत.  इथे ऩदलीस्तयालय 
२५, ऩदव्मतु्तय स्तयालय १८ वलऴमाॊचे अध्माऩन केरे जात.े फी.व्शोकेळनर मा व्मालवातमक अभ्मावक्रभाॊगषत 
पूड प्रोवेलव ॊग अॉड ऩोस्ट शालेस्ट टेक्नोरॉजी ल जनाषलरझभ अॉड भाव कम्मतुनकेळन शे अभ्मावक्रभ गेरी 
दोन लऴाषऩावनू नव्माने वरुु कयण्मात आरे आशेत. भशावलद्मारमात ळषैणणक उऩक्रभाफयोफयच याष्रीम वेला 
मोजना, कवललमष बाऊयाल ऩाटीर कभला ल लळका मोजना, स्ऩधाष ऩयीषा भागषदळषन कें द्र, अनेक 
वलद्माथीलबभखू उऩक्रभ याफवलरे जातात. वलवलध याज्मस्तयीम, याष्रीम, आॊतययाष्रीम स्तयालयीर चचाषवत्र े
आणण कामषळाऱाॊचे मळस्लीरयत्मा आमोजन करून भशावलद्मारमाने आऩरा लेगऱा ठवा उभटवलरा आशे. 
भशावलद्मारमाव नकुताच मजुीवी कडून ‘वीऩीई’ शा दजाष, डीफीटी तपे ‘स्टाय कॉरेज स्कीभ’ शा दजाष तवेच 
‘डीएवटी फपस्ट’ मावायख्मा मोजनाॊभधून देखीर अनदुान प्राप्त झारे आशे.  आॊतययाष्रीम दजाषचे 
‘आमएवओ ९००१-२००८’ भानाॊकन भशावलद्मारमाने लभऱलरेरे आशे. 

  भशावलद्मारमाचे प्राचामष भा.डॉ.चॊद्रळखेय भरुुभकय शे गेल्मा ३० लऴाषऩावनू तऱुजायाभ चतयुचॊद 
भशावलद्मारमाभध्मे अध्माऩन कयत आशेत. तय गेल्मा ९ लऴाषऩावनू त ेभशावलद्मारमाचे प्राचामष म्शणून 
कामषयत आशेत. लनस्ऩतीळास्त्र मा वलऴमात त्माॊचे ६० शून अचधक वॊळोधन रेख अनेक ख्मातनाभ याष्रीम, 
आॊतययाष्रीम जनषल्वभधून प्रलवद्ध झारे आशेत. अकॅडलेभ ऑप प्रॅंट वामन्वेव, इॊडडमा (एऩीएवआम) मा 



वॊस्थेतपे ‘आतंरराष्रीय प्ऱॅंट सायटंीस्ट परुस्कार’  देखीर त्माॊना प्राप्त झारा आशे. भशावलद्मारमाभध्मे 
प्रथभच फॉटनी मा वलऴमाच्मा आॊतययाष्रीम ऩरयऴदेचे त्माॊनी आमोजन केरे शोते. मा ऩरयऴदेभध्मे वॊऩणूष 
बायतातनू ल ऩयदेळातनू अनेक ख्मातनाभ ळास्त्रस, तस वॊळोधक मा ऩरयऴदेभध्मे वशबागी झारे शोत.े 
त्माचप्रभाणे ‘फारबायती’ च्मा ळास्त्र वलभतीच्मा अध्मषऩदी कामषयत याशून प्राथलभक, भाध्मलभक स्तयालरून 
वलवलध ळषैणणक फदर, नलनलीन वॊकल्ऩना, वलवलध मोजना इ. द्लाये ळषैणणक षेत्राभध्मे वलकावाचे 
ऩरयलतषन त ेकयीत आशेत. डॉ.भरुुभकय माॊचे आज अनेक वलद्माथी उच्च ऩदालय कामषयत आशेत. 

भशावलद्मारमाव प्राप्त झारेल्मा मा बयील मळाफद्दर वॊस्थेचे भा.श्री.अयशतदाव दशयाचॊद ळशा 
(वयाप), वचचल श्री.जलाशय भोतीरार ळाश (लाघोरीकय), भा.श्री.वनुीर लळलरार ळशा (रेंगयेकय), 
भा.श्री.लभलरॊद याजकुभाय ळाश (लाघोरीकय), भा.श्री.वलकाव ळलळकाॊत ळशा (रेंगयेकय), भा.डॉ.याजेंद्र 
भाणणकरार भथुा, भा.श्री.कयण ळाश (लाघोरीकय), भा.डॉ.याजकुभाय छाजेड ल वॊस्थेच्मा वलष ऩदाचधकायी 
माॊनी भा.प्राचामष डॉ.चॊद्रळखेय भरुुभकय, उऩप्राचामष प्रा.एभ.के.कोकये, डॉ.लळलाजी वाठे, डॉ.यॊजना नेभाड,े 
यजजस्राय श्री.अलबनॊदन ळशा, तवेच वलष प्राध्माऩक, लळषक, लळषकेतय कभषचायी ल वलद्माथी-वलद्माचथषनी 
माॊचे कौतकु करून वलळऴे शाददषक अलबनॊदन केरे.  
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