तऱ
ु जायाभ चतयु चंद भशावलद्मारमाव नॅकच्मा वऩअय टीभची बेट
“उच्च शळषणाच्मा षेत्रात शळषकाची बशू भका भशत्लाची अवन
ू गण
ु लत्ताऩण
ू ण ल न्मामात्भक फाजूने
शळषणाचे उद्ददष्ट गाठण्मावाठी शळषकारा ‘योर भॉडेर’ फनाले रागेर. जागततकीकयणाच्मा मग
ु ात उच्च
शळषणातरे आव्शान स्लीकायण्माची ताकद आऩल्मा वलद्मार्थमाांभध्मे तनभाणण कयणे शी काऱाची गयज आशे .
शळषकांच्मा अंगी अवरेल्मा अऩाय सानाचा, षभतेचा वलद्मार्थमाांना वलकशवत कयण्मावाठी उऩमोग व्शाला”.
अवे उद्गाय याष्रीम भल्
ू मांकन तथा प्रत्मामन ऩरयऴद, फेंगरोयच्मा ऩीअय टीभ वशभतीचे चेअयभन, प्रोपेवय
के.भथ
ु ूचेरीमन, भाजी कुरगरू
ु , ऩेरयमाय वलद्माऩीठ, भदयु ाई मांनी काढरे. तऱ
ु जायाभ चतयु चंद
भशावलद्मारमाव नॅकच्मा थडण वामकरवाठी नॅक वऩअय टीभने नक
ु तीच बेट ददरी.

नॅक वऩअय टीभभध्मे

डॉ.आय.जी.अरगी, भाजी प्राचामण फवलेश्लय कॉभवण कॉरेज, फागरकोट कनाणटक शे वभन्लमक शोते. तवेच
प्रोपेवय एभ.व्मंकटे श्लय, भाजी दशंदी वलबागप्रभख
ं णा) शे वदस्म म्शणन
ु शै दयाफाद वलद्माऩीठ (तेरग
ू राबरे
शोते. आऩल्मा बाऴणात के.भथ
ु ूचेशरमन ऩढ
ु े म्शणारे की, “जागततक बाऴा वंदेळनाचे बावऴक कौळल्म
वलद्मार्थमाांभध्मे वलकशवत कयण्मावाठी भशावलद्मारमाने वलळेऴ प्रमत्न कयालेत. गण
ु लत्ताऩण
ू ण ल वभवऩणत
प्राध्माऩकलगण मा भशावलद्मारमात अवल्माने वंस्था ल भशावलद्मारमाव स्लामत्ततेकडे लाटचार कयणे वशज
ळक्म आशे ”. वंस्थाचारकांच्मा काभाचे त्मांनी उल्रेखनीम कौतक
ु केरे.
दद. ०२ पेब्रल
ु ायी ते ०४ पेब्रल
ु ायी २०१७ मा कारालधीत तऱ
ु जायाभ चतयु चंद भशावलद्मारमाच्मा
३ –मा पेयीवाठी भशावलद्मारमातीर वलवलध २५ वलबागांची त्मांनी ऩाशणी केरी. माभध्मे वलळेऴत: फी.व्शोक.
अभ्मावक्रभ, क्रीडा वलबाग, एन.एव.एव., एन.वी.वी., ग्रंथारम प्रळावन वलबागाचे त्मांनी वलळेऴ कौतक
ु
केरे. भशावलद्मारमाचा दे खणा ऩरयवय ल अत्माधतु नक वोई ववु लधांनीमक्
ु त इभायती माची त्मांनी लाखाणणी
केरी. मा नॅक वऩअय टीभच्मा बेटी दयम्मान ऩथनाट्म ल वांस्कृततक कामणक्रभाचे दे खीर आमोजन केरे
गेर.े वलद्मार्थमाांभध्मे अवरेल्मा उजेने ते बायालन
ू गेरे. वलवलध उऩक्रभ ल वलबागांभध्मे जालन
ू त्मांनी
वलद्मार्थमाणळी वंलाद वाधरा. त्मांच्मा शुळायीचे त्मांनी कौतक
ु केरे.

नॅक वऩअय टीभचे चेअयभन प्रोपेवय

के.भथ
ु ूचेरीमन मांनी त्मांचा तऩावणी अशलार प्राचामण डॉ.चंद्रळेखय भरु
ु भकय मांचेकडे वऩ
ु त
ू ण केरा.
भशावलद्मारमाच्मा लतीने नॅक वभन्लमक म्शणून उऩप्राचामण एभ.के.कोकये मांनी काभ ऩादशरे. वभायोऩ
वबेभध्मे भशावलद्मारमाचे प्राचामण डॉ.चंद्रळेखय भरु
ु भकय मांनी

नॅक वऩअय टीभचे स्लागत केरे

ल

ऩाशुण्मांचा ऩरयचम करून ददरा. मा कामणक्रभाव वंस्थेचे भा.श्री.शभशरंद ळशा लाघोरीकय, भा.श्री.वलकाव
ळशा रेंगये कय शे उऩस्स्थत शोते. त्माचप्रभाणे उऩप्राचामण एभ.के.कोकये मांनी आबाय भानरे. तय प्रा.वळ
ु ीर
दे ळभख
ु मांनी वत्र
ू वंचारन केरे. मा कामणक्रभाव आम.क्म.ू ए.वी. वदस्म, वलण प्राध्माऩक, यस्जस्राय ल
शळषकेतय कभणचायी, वलद्माथी उऩस्स्थत शोते.
प्राचामण

