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ळैषणणक लऴष २०१७-१८ च्मा प्रायंबी जुन-जुरै भध्मे प्रलेळ अभबमान कामषक्रभात 

वलबागाच्मा प्राध्माऩकांनी वशबाग घेउन भशावलद्मारमाच े  ल वलबागाच े प्रलेळ लाढवलण्मावाठी 
प्रमत्न केरे. वलबागाची वलद्माथी वंख्मा ऩुढीर प्रभाणे आशे.  

2017-18 Total Girls Boys  2017-18 Total Girls Boys 

BA I 148 26 122 MA  I 19 8 11 

B A II 49 14 35 MA  II 26 6 20 

BA III 61 19 42 Total 45 14 31 

Total 258 59 199 

 BA III 

main 
20 5 15 

वलबागाचा २०१६-१७ चा वत्रननशाम ननकार ऩढुीर प्रभाणे  

First Term 

Program Name 

Total no. 

of 

students 

appeared 

Division 

Distinction% I% II% III% Pass% 

B.A.-I 100 0.00 13.00 27.00 14.00 54.00 

B.A.-II 75 0.00 8.00 18.67 41.33 68.00 

B.A.-III 76 0.00 22.37 60.53 9.21 92.11 

B.A.-III (Main) 25 0.00 40.00 40.00 12.00 92.00 

M.A.-I 36 0.00 27.78 8.33 0.00 36.11 

M.A.-II 30 0.00 3.33 60.000 3.33 66.67 

Second Term 

Program Name 

Total no. 

of 

students 

appeared 

Division 

Distinction% I% II% III% Pass% 

B.A.-I 88 0.00 1.14 21.59 7.95 30.68 

B.A.-II 68 0.00 20.59 33.82 1.47 55.88 

B.A.-III 76 0.00 7.89 39.47 30.26 77.63 

B.A.-III (Main) 27 0.00 40.74 51.85 0.00 92.59 

M.A.-I 41 0.00 0.00 7.32 0.00 7.32 

M.A.-II 29 0.00 13.79 41.38 0.00 55.17 



याज्माश्स्त्त्र वलबाग ल लाणणज्म वलबागाच्मा वंमुक्त वलद्मभाने दद. २ जुरै २०१७ योजी  यांजणी 
मेथीर नैचयुर ळुगय इंड्रीज रा वलद्मार्थमाांची ळैषणणक बेट आमोजजत कयण्मात आरी. ्लाभी 
याभानंद तीथष भशावलद्मारम ल मोगेश्स्तलयी तंत्रननकेतनच्मा ५२ वलद्मार्थमाांनी माचा राब घेतरा.  

याज्मळा्त्र वलबागाच्मा लतीने  मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाच्मा  ननभभत्ताने ७ 
जुरै २०१७ योजी यांजणी मेथीर नैचयुर ळुगय इंड्रीजच ेचअेयभन कृवऴयत्न श्री फी फी ठोंफये मांची 
प्रकट भुराखत आमोजजत कयण्मात आरी. ्लाभी याभानंद तीथष भशावलद्मारम, मोगेश्स्तलयी 
तंत्रननकेतन आणण मोगेश्स्तलयी भशावलद्मारमाच्मा एकूण २५९ वलद्मार्थमाांची मालेऱी उऩज्थती शोती. 

याज्मळा्त्र वलबागाच्मा लतीने दद. २९ जुरै २०१७ योजी वफ नक्ली भरणखत वरोख्माच ेप्रदेळ मा 
ऩु्तकालय वलद्माथी ल प्राध्माऩकावाठी चचाषवत्र घेण्मात आरे. ऩु्तकाच े अनुलादक श्री प्रभोद 
भुजुभदाय, प्रा, तांफोऱी (दोघेशी ऩुणे) आणणडॉ वुयेळ खयुवाऱे मांची मालेऱी वलळऴे उऩज्थती शोती.  

५ ऑग्ट २०१७ योजी याज्माश्स्त्त्र वलबाग ल लाणणज्म वलबागाच्मा वंमुक्त वलद्मभाने कृऴी वलसान 
कें द्र डीघोऱ ता. अफंाजोगाई मेथे ळैषणणक बेट देण्मात आरी. मालेऱी वलष वलद्मार्थमाांच्मा वभोय 
कृऴी वलसान कें दयाच े प्रा. चदं्रभणी त्रत्रऩाठी मांची प्रा. वोनलरकय ल प्रा डॉ आय व्शी कुरकणी 
मांनी प्रकट भुराखत घेतरी. कृऴी वलसान कें द्र डीघोऱ च्मा वलवलध वलबाग प्रभुखांनी वलद्मार्थमाांना 
भागषदळषन केरे. ्ला या ती भशावलद्मारम, मोगेश्स्तलयी भशावलद्मारम आणण मोगेश्स्तलयी 
तंत्रननकेतनच्मा एकूण ६० वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग घेतरा. 

दद. २० ऑग्ट २०१७ योजी डॉ फा आ भ वलद्माऩीठ लधाषऩन ददनाननभभत्त बायतीम वंवलधान 
ऩरयचम कामषळाऱा घेण्मात आरी. 

दद २७ ऑग्ट २०१७ योजी याज्मळा्त्र वलबागाच्मा लतीने  मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी 
भशोत्वला ननभभत्ताने कोल्शाऩूयच ेप्रा अळोक चौवाऱकय मांच े‘बायतीम ्लातंत्र्माची वत्तय लऴष आणण 
उद्माची लाटचार’ मा वलऴमालय व्माख्मान घेण्मात आरे. १२५ वलद्मार्थमाांनी माचा राब घेतरा. 

२८ ऑग्ट २०१७ योजी भशायाष्ट्र टाईम्व भुंफईचे जेष्ट्ठ ऩत्रकाय श्री ददलाकय देळऩांड ेमांच े्लाभी 
याभानंद तीथष भशावलद्मारमात ‘बायत ऩाकक्तान ऩय्ऩय वंफध’ मा वलऴमालय व्माख्मान 
आमोजजत कयण्मात आरे. ७४ वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग नोंदवलरा. माच ददलळी वामंकाऱी 



गणेळोत्वल व्माख्मान भारेत श्री ददलाकय देळऩांडे मांच े ‘बायत-चीन ऩय्ऩय वंफध’ मा वलऴमालय 
व्माख्मान आमोजजत कयण्मात आरे त्मात याज्मळा्त्र वलबागाने ऩुढाकाय घेतरा.  

दद. २ ल ३ ऑक्टोफय २०१७ योजी भशात्भा गांधी आणण ्लाभी याभानंद तीथष मांच्मा जमंती 
ननभभत्त बायतीम वंवलधान व्माख्मान भारेतीर ६ ले आणण ७ ले व्माख्मान वंऩन्न झारे. 

१३ ऑक्टोफय २०१७ योजी लगाषऩातऱीलय ‘ऩंचामत याजव्मल्था’ मा वलऴमालय चचाषवत्र  अमोगीत 
कयण्मात आरे. ३४ वलद्माथी मा कामषक्रभाव उऩज्थत शोते. 

दद. २६-११-२०१७ योजी न्मा. अफंादावयाल जोळी मांच ेबायतीम वंवलधानातीर अऩरयलतषनीम गाबा 
मा वलऴमालय आठले व्माख्मान वंऩन्न झारे. 

‘भानली शक्क’ मा प्रभाणऩत्र अभ्माक्रभाची वुरुलात १ डडवेंफय २०१७ योजी कयण्मात आरी. 

दद.’६ डडवेंफय २०१७ योजी भशात्भा गांधी ल डॉ फाफावाशेफ आंफेडकय’ मा वुयेळ द्लादळीलाय भरणखत 
ऩू्तकालय वलद्मार्थमाांच ेचचाषवत्र घेण्मात आरे. 

९ डडवेंफय २०१७ योजी भा. दत्तप्रवाद दाबोरकय भरणखत ‘ळोध ्लाभी वललेकानंदाचा’ मा वलऴमालय 
चचाषवत्र घेण्मात आरे. ्लत् भा. दत्तप्रवाद दाबोरकय ल मो भळ वं्थेच े अध्मष डॉ वुयेळ 
खयुवारे मा कामषक्रभाव उऩज्थत शोते. प्रभुख ऩाशुणे म्शणून प्रा. तांफोऱी वय ऩुणे मांची 
उऩज्थती शोती.  

१० डडवेंफय २०१७ योजी भानली शक्क ददनाननभभत्त वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱाच्मा वंमुक्त 
वलद्मभाने ‘भानली शक्क’ मा वलऴमालय ऩद्मुत्तय वलद्मार्थमाांच ेळोध ननफंध लाचन घेण्मात आरे. 
वात वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग घेतरा. ऩदली ल ऩद्मुत्तय लगाषच े एकूण ५२ वलद्माथी मालेऱी 
उऩज्थत शोते.  

१३ डडवेंफय २०१७ योजी वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱ ल याज्मळा्त्र वलबाग मांच्मा वमंुक्त 
वलद्मभाने डॉ फाफावाशेफ आंफेडकय मांच े वाभाजजक ल याजकीम वलचाय मा वलऴमालय चचाषवत्र 
घेण्मात आरे. प्रा. डॉ थायकय वय अध्मष्थानी उऩज्थत शोते तय प्राचामष डॉ जी आम याठोड 
मांची मालेऱी वलळऴे उऩज्थती शोती. प्रा. ककयण चके्र मांनी वलद्मार्थमाांना भागषदळषन केरे. एकूण 



वशा वलद्मार्थमाांनी मालेऱी आऩरे ळोधऩेऩय वादय केरे. कामषक्रभाच ेवंमोजक प्रा. वोनलरकय यभळे 
मांनी प्रा्तावलक केरे तय प्रा. डॉ भुंड ेफी डी मांनी आबाय भानरे.  

१५  डडवेंफय २०१७ योजी फी ए प्रथभ लऴाषच्मा वलद्मार्थमाांच े ‘भशायाष्ट्रातीर वलवलध चऱलऱी’ मा 
वलऴमालय  लगष् तय चचाषवत्र घेण्मात आरे मालऱेी ३४ वलद्माथी उऩज्थत शोते. एकूण ऩाच 
वलद्मार्थमाांनी चचाषवत्रात वशबाग घेतरा. 

ददनांक ४ जानेलायी २०१८ योजी वलबागाच्मा वलद्मार्थमाांची रोकळाशी वभोयीर आव्शाने मा 
वलऴमालय ननफंध ्ऩधाष घेण्मात आरी.  

ददनांक २१ जानेलायी २०१८ योजी वं्था ऩातऱीलय घेण्मात आरेल्मा भाजी वलद्माथी भेऱाव्मात 
याज्मळा्त्र वलबागाच्मा अनेक वलद्मार्थमाांना ननभंत्रत्रत कयण्मात आरे शोते. त्माप्रभाणे अनेक भाजी 
वलद्माथी मालेऱी उऩज्थत शोते. 

ददनांक ११ पेब्रुलायी २०१८ योजी दयलऴी प्रभाणे ्ल प्राचामष फी के वफनीव याज्म्तयीम लक्ततृ्ल 
्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरेरे अवून याज्मळा्त्र वलबागाचा मात ऩुढाकाय आशे.  

भशावलद्माराच्मा ्नेशवंभेरनावाठी याज्मळा्त्र वलबागाचा शा अशलार लयीरप्रभाणे वादय कयण्मात 
मेत आशे. 

 

प्रा.वोनलऱकय यभेळ 
वलबाग प्रभुख  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



स्ळामी रामानंद तीथथ मषावळद्याऱय अंबाजोगाई 

शामाजजक ऴास्र ेअभ्याश मंडल – अषळाऱ 

2017-18 
 

 शामाजजक ऴास्र ेअभ्याश मंडलाच ेगठन –  

भा प्राचामष डॉ जी आम याठोड मांच्मा भागषदळषनातनू ददनांक १८ वप्टेंफय २०१७ योजी फी ए ल एभ 
ए वाभाजजक ळा्त्र े वलद्मार्थमाांची फैठक घेण्मात आरी. मात वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱाचे 
ऩदाधधकायी वलद्मार्थमाषभधनू ननलडण्मात आरे. वलषच वलद्मार्थमाांची त्रफनवलयोध ननलड कयण्मात 
आरी. अध्मष म्शणून कु. ळाभर कें दे्र तय वधचल म्शणून ची. भशादेल भुंड ेमांची ननलड कयण्मात 
आरी. 
 ळाववथक उऩक्रमाच ेननयोजन  –  

भा प्राचामष डॉ जी आम याठोड मांच्मा भागषदळषनाखारी वाभाजजक ळा्त्र े अभ्माव भंडऱाच्मा 
वलद्मार्थमाांची वशवलचाय वबा भंडऱाच ेप्रबायी प्रा. वोनलरकय यभेळ मांच्मा ऩुढाकायातून ददनांक 
१८ वप्टेंफय २०१७ योजी द ु३.०० ला घेण्मात आरी. मालेऱी प्रा. डॉ. थायकय, प्रा. वोनटक्के यभेळ, 
प्रा ककयण चके्र मांची वलळवे उऩज्थती शोती. वाभाजजक ळा्त्र े अभ्माव भंडऱाच े अध्मष कु 
ळाभर कें दे्र ल वधचल धच. भशादेल भुंड ेमांच्मावश भंडऱाच ेवलष ऩदाधधकायी उऩज्थत शोते. मालेऱी 
लऴषबयाच्मा वलवलध उऩक्रभाच े ननमोजन कयण्मात आरे. लावऴषक ननमोजन भा प्राचामाांकड े वादय 
कयण्माच े मालेऱी ठयरे. भा प्राचामाांनी माव भान्मता ददरेरी अवून त्माप्रभाणे लऴषबय वलवलध 
कामषक्रभ घेतरे जात आशेत.  

 शामाजजक ऴास्र ेमंडलाचे उद्घाटन  

ददनांक १९ वप्टेंफय २०१८ योजी कयण्मात आरे. श्री फवलेश्स्तलय भशावलद्मारम रातूय च ेप्राचामष श्री 
भभऱवलणाऱ्मा ल ऩदशल्मा ऩाचात आरेल्मा वलद्मार्थमाांचा भंडऱाच्मा लतीने वत्काय कयण्मात आरा. 
तवेच भशावलद्मारमाच े प्राचामष डॉ जी आम याठोड मांना दशदंी वादशत्म अकादभीचा ऩुय्काय 
भभऱाल्मा फाफत तय प्रा जजतेंद्र देळऩांडे मांची भशायाष्ट्र याज्म भयाठी ग्रंथ ननभभषती भंडऱालय 
वद्म म्शणून ननलड झाल्मा फाफत भान्मलयांच्मा श्ते वत्काय कयण्मात आरा.  

 शामान्यहान स्ऩधाथ ऩरीसेच ेआयोजन  

वाभाजजक ळा्त्र े अभ्माव भंडऱाच्मा लतीने ददनांक ११ ऑक्टोफय २०१७ योजी वाभान्मसान 
्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे. मात एकूण १०२ वलद्मार्थमाांनी वशबाग नोंदवलरा. ळशयातीर 
वलवलध भशावलद्मारमाच्मा वलद्मार्थमाांचा देखीर मात वशबाग घेण्मात आरेरा शोता. ्ऩधाष 
मळ्ली कयण्मावाठी वाभाजजक ळा्त्र ेवलबागाच्मा वलष प्राध्माऩकांनी वशकामष केरे.  

 
 



 शामान्यहान स्ऩधाथ ऩरीसेच ेबसीश वळतरण  

ददनांक ११ ऑक्टोफय योजी घेतरेल्मा वाभान्म सान ्ऩधेच ेफषीव वलतयण ददनांक १४ ऑक्टोफय 
योजी घेण्मात आरेल्मा ऩारक भेऱाव्मात कयण्मात आरे. माच ददलळी प्र्तुत ्ऩधेची आदळष 
उत्तयऩत्रत्रका नोटीव फोडषलय रालण्मात आरी शोती. तवेच वलषच वलद्मार्थमाांच े गुण ल गुणानुक्रभे 
भेयीट भर्ट नोटीव फोडषलय रालण्मात आरी शोती. ददलाऱी वुट्टी नंतय लगाषतून वलद्मार्थमाांना 
वाभान्मसान ्ऩधेच्मा आदळष उत्तयऩत्रीकेच ेलाटऩ कयण्मात आरे तवेच त्मांच्मा ळंकांच ेननयवनशी 
कयण्मात आरे. 
 

 ऴोध ननबंध ळाचन  

१० डडवेंफय २०१७ योजी भानली शक्क ददनाननभभत्त वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱ ल याज्मळा्त्र 
वलबागाच्मा वंमुक्त वलद्मभाने ‘भानली शक्क’ मा वलऴमालय ऩद्मुत्तय वलद्मार्थमाांच े ळोध ननफंध 
लाचन घेण्मात आरे. वात वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग घेतरा. ऩदली ल ऩद्मुत्तय लगाषच ेएकूण ५२ 
वलद्माथी मालेऱी उऩज्थत शोते.  
 

 चचाथशराच ेआयोजन  

ददनांक १३ डडवेंफय २०१७ योजी वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱ ल याज्मळा्त्र वलबाग मांच्मा 
लतीने ‘डॉ फाफावाशेफ आफंेडकय मांच े वाभाजजक ल याजकीम वलचाय’ मा वलऴमालय वलद्मार्थमाांच े
चचाषवत्र आमोजजत कयण्मात आरे. प्रा. डॉ थायकय वय अध्मष्थानी उऩज्थत शोते तय प्राचामष 
डॉ जी आम याठोड मांची मालेऱी वलळऴे उऩज्थती शोती. प्रा. ककयण चके्र मांनी वलद्मार्थमाांना 
भागषदळषन केरे. एकूण वशा वलद्मार्थमाांनी मालेऱी आऩरे ळोधऩेऩय वादय केरे. कामषक्रभाचे 
वंमोजक प्रा. वोनलरकय यभेळ मांनी प्रा्तावलक केरे तय प्रा. डॉ भुंड ेफी डी मांनी आबाय भानरे. 
 

 अळांतर ळाचनाशाठी ऩुस्तके ळ नोटश ्ळाटऩ 

ददनांक १५ जानेलायी ते ३१ जानेलायी दयम्मान वलद्मार्थमाांना अलांतय लाचनावाठी वाभाजजक ळा्त्र े
अभ्माव भंडऱाच्मा लतीने डॉ ए ऩी जे अब्दरु करभ मांच े ‘अजननऩंख’, वुशाव ऩऱळीकय, याजेंद्र 
शोया मांच े‘रोकळाशी णझदंाफाद’ भळलाजीयाल वाखये मांनी प्रकाभळत केरेरा जमप्रबा ग्राभीण वलकाव 
वं्थेचा ‘ळतेकयी आत्भशत्मा शा वलळऴेांक’ तय ददनांक २४ वप्टेम्फय २०१७ चा वाधना चा अकं ल 
त्मातीर यभेळ जाधल मांचा रेख तवेच बायत यत्न ऩुय्काय प्राप्त व्मक्तींची भादशती अवरेल्मा 
डाउनरोड नोटव ्ई. वादशत्म वलतयीत कयण्मात आरे. 
 

         वोनलऱकय यभेळ  

प्रभुख 

वाभाजजक ळा्त्र ेअभ्माव भंडऱ   
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१. भारतीय ऱोकऴाषीतीऱ प्रऴाशकीय शुधारणा या वळवयाळर प्रा. के आर बंग यांच ेव्याख्यान. 
ददनांक २१ पेब्रुलायी २०१७ योजी मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननजम्भत्त याज्मळा्त्र 
ल रोकप्रळावन वलबागाच्मा लतीने प्रा. के आय फंग ऩयऱी लै. मांचे बायतीम रोकळाशीतीर 
प्रळावकीम वुधायणा मा वलऴमालय व्खख्मान आमोजजत कयण्मात आरे. कामषक्रभाच्मा अध्मष्थानी 
श्री गणऩत व्माव शे शोते. मालेऱी प्रा फंग वयांनी वलवलध प्रळावकीम वुधायणा आमोगाच्मा 
भळपायळी ल त्मा अनुऴंगाने झारेल्मा प्रळावकीम वुधायणा मांचा आढाला घेतरा. आजच्मा 
गनतभान वंगणक मगुात प्रळावकीम गतीभानतेची आलश्स्तमकता ल त्माच े ्लरूऩ माच े भानधचत्र 
त्मांनी मालेऱी ळब्दातून व्मक्त केरे. प्रा डॉ थायकय ऩी आय मांनी मा कामषक्रभाच े प्रा्तावलक 
केरे. 
 

२. भारतीय ऱोकऴाषीतीऱ ननळडणूक शुधारणा या वळवयाळर प्रा. डॉ अमतृकर यांच ेव्याख्यान. 
ददनांक २१ पेब्रुलायी २०१७ योजी मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननजम्भत्त याज्मळा्त्र 
वलबागाच्मा लतीने डॉ फाफावाशेफ आंफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठाच्मा याज्मळा्त्र वलबागाच ेप्रा. डॉ 
प्रळांत अभतृकय मांच े बायतीम रोकळाशीतीर ननलडणूक वुधायणा मा वलऴमालय व्माख्मान 
आमोजजत कयण्मात आरे. रोकळाशीच्मा मळ्लीतेवाठी केलऱ याजकीम वुधायणा करून बागणाय 
नाशी तय वाभाजजक ल आधथषक वुधायणेची आलश्स्तमकता त्मांनी मालेऱी प्रनतऩाददत केरी. डॉ 
अम्फेद्कायाच्मा वलचायाचा वंदबष देत वाभाजजक ल आधथषक वुधायणेवाठी कामदेभंडऱात जाणकाय 
ल कक्रमाळीर नेततृ्ल मेण्माची गयज ऩटलून देत त्मांनी मावाठी ननलडणुकीत वुधायणा करूनच 
आऩणाव चांगरे रोक कामदेभंडऱात ऩाठलता मेतीर अवे ्ऩष्ट्ट केरे. वध्माच्मा ननलडणुकीतीर 
दोऴ वांगत त्मात कवे फदर ककंला दरुु्त्मा केल्मा जाउ ळकतात मा फाफत आऩरी भते भांडरी. 
मालेऱी झारेल्मा चचते प्रा. फाफावाशेफ वयलदे, श्री वंतयाभ कयाड, प्रा वोनलऱकय यभेळ ई. नी 
वशबाग घेतरा. 
 

३. ऩररशरातीऱ उद्योगाश ऴैसणणक भेट   

ददनांक २ जुरै २०१७ योजी नैचयुर ळुगय एंड अराईड इंड्रीज यांजणी मेथे ्लाभी याभानंद तीथष 
भशावलद्मारम ल श्री मोगेश्स्तलयी तंत्रननकेतन च्मा वलद्मार्थमाांची ळैषणणक बेट घडउन आणण्मात 
आरी. नैचयुर ळुगय एंड अराईड इंड्रीजच्मा वलवलध वलबागाची भादशती ल तेथीर प्रकक्रमा आणण 
त्माच ेतंत्र वलद्मार्थमाांनी वभजून घेतरे. अगदी ळनू्मातून उभ्मा केरेल्मा मा वाखय कायखान्माची 
आणण इतय प्रकक्रमा उद्मोगाची भादशती मालेऱी कायखान्माच ेअध्मष कृवऴयत्न श्री फी फी ठोंफये 



आणण त्मांच ेवशकायी मांनी ्लत् शोउन ददरी. अनतळम प्रेयक अवा अनबुल वलद्मार्थमाांना मालेऱी 
भभऱारा. डॉ वुयेळ खयुवाऱे ल श्री गणऩत व्माव मांच्मा भागषदळषनातून आमोजजत केरेल्मा मा 
उऩक्रभाच ेवंमोजन श्री अभतृ भशाजन आणण प्रा यभेळ वोनलरकय मांनी केरे. डॉ डोंगयगालकय, प्रा 
श्रीयाभ ळऩे, प्रा. ळखे पमाज, प्रा. आनंद देळभुख, प्रा यभेळ वोनटक्के, डॉ ळैरजा फरुये, प्रा भभता 
याठी ई. नी मावाठी वशकामष केरे. 

 

४. कृववरत्न श्री बी बी ठोंबरे यांची प्रकट  मुऱाखत  

 

मो.भळ.वं. च ेअध्मष डॉ वुयेळ खयुवाऱे ल वशवधचल श्री गणऩत व्माव मांच्मा भागषदळषनाखारी 
ददनांक ७ जुरै २०१७ योजी नैचयुर ळुगय एंड अराईड इंड्रीज यांजणी च ेवं्थाऩक चअेयभन 
कृवऴयत्न श्री फी फी ठोंफये मांची प्रकट भुराखत आमोजजत कयण्मात आरी. मोगेश्स्तलयी भळषण 
वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननजम्भत्त आमोजीत केरेल्मा मा भुराखतीत श्रीमुत ठोंफये वाशेफांनी 
ळून्मातून उबा केरेरा आऩरा प्रेयाणादाई ल उद्फोधक जीलन प्रलाव उरगडून दाखवलरा. वाखय 
उद्मोगात केरेल्मा नावलण्मऩूणष उऩक्रभाची मालेऱी त्मांनी भादशती ददरी. मळ्ली उद्मोजकाळी 
वंलाद वाधण्माची वंधी मालेऱी वलद्मार्थमाांना उऩरब्ध झारी. ्लाभी याभानंद तीथष 
भशावलद्मारमावश, मोगेश्स्तलयी भशावलद्मारम ल मोघेश्स्तलयी तंत्रननकेतनच्मा एकूण २८४ वलद्मार्थमाांनी 
मा उऩक्रभाचा राब घेतरा. प्रा यभेळ वोनलरकय ल श्री अभतृ भशाजन मांनी मा उऩक्रभाच े
वंमोजन केरे. प्राचामष यभण देळऩांड े ल प्र. प्राचामष डॉ प्रलीण बोवरे मांनी कामषक्रभाच्मा 
मळ्लीतेवाठी वशकामष केरे.  

 

५. कृवी वळहान कें द्राश ऴैसणणक भेट. 
  

ददनांक ५ ऑग्ट २०१७ योजी मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाचा एक उऩक्रभ 
म्शणून डीघोऱ  ता अफंाजोगाई मेथीर कृऴी वलसान कें द्राव ळैषणणक बेट देण्मात आरी. वलवलध 
वलबागाच्मा तंत्रसांनी वलद्मार्थमाांना भशत्लऩूणष भादशती देत ळतेीतीर नलीन प्रमोगाच्मा ळक्मता 
आणण ळतेीरा जोडून घेता मेण्मावायखे उद्मोग मावंफधी अलगत केरे.   भाती ऩयीषण प्रमोग 
ळाऱा, ऩाणी ऩयीषण, फीज वलकवन कें द्र, वलवलध प्रकक्रमा उद्मोग, ळडे नेट, ऩोंरी नेट, वलवलध 
जनालयाची ऩैदाव ल ऩळुवंलधषन भागषदळषन वलबाग, दधुालयीर प्रकक्रमा वंळोधन कें द्र ई. वलबागाव 
बेटी देण्मात आल्मा. कृऴी वलसान कें द्राचे प्रभुख प्रा चदं्रभणी त्रत्रऩाठी मांची मालेऱी वलष वलद्मार्थमाष  
वभोय भुराखत घेण्मात आरी आरी. ्लाभी याभानंद तीथष भशावलद्मारमावश मोगेश्स्तलयी  तंत्र 
ननकेतन ल मोगेश्स्तलयी वलसान भशावलद्मारमाच्मा एकूण ६० वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग नोंदवलरा. 



डॉ आय व्शी कुरकणी, प्रा. यभेळ वोनलरकय, प्रा. ळऩे श्रीयाभ, प्रा यभेळ वोनटक्के, ल प्रा गोवलदं 
कुरकणी मांनी मा उऩक्रभात ऩुढाकाय घेतरा. 
 

६. भारतीय स्ळातंत्र्याची शत्तर ळवथ आणण उद्याची ळाटचाऱ या वळवयाळर व्याख्यान. 
ददनांक २७ ऑग्ट २०१७ योजी मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वला ननजम्भत्त कोल्शाऩूय 
मेथीर प्रभवद्ध वलचायलंत प्रा डॉ अळोक चौवाऱकय मांच ेबायतीम ्लातंत्र्माची वत्तय लऴष आणण 
उद्माची लाटचार मा वलऴमालय व्माख्मान आमोजजत कयण्मात आरे. प्रा डॉ चौवाऱकय मांनी 
्लातंत्र्मा ऩावून ऩं. नेशरू मांनी याफवलरेरे वभाजलादी धोयण ते आजच्मा काऱातीर 
जागनतकीकयण ल खाजगीकयण आणण त्मा अनुऴंगाने ळावनाच े फदररेरे धोयण अवा आढाला 
भांडत वत्तय लऴाषच्मा इनतशावातीर अनेक चढ ऊताय वलवलध घटनांच्मा भाध्मभातून ्ऩष्ट्ट कयीत 
शा इनतशाव वंभभश्र ्लरूऩाचा अवल्माच े त्मांनी वांधगतरे. अनेक कठीण प्रवंगांना तोंड देतशी 
बायत देळ आज ताठ भानेने उबा आशे अवे त्मांनी प्रनतऩादन केरे. दशदंतु्लाचा लाढत अवरेरा 
प्रबाल आणण वेलाषेत्रातीर वल्तायाभुऱे अथषव्मल्थेत शोणायी लाढ आणण फदर त्मांनी मालेऱी 
्ऩष्ट्ट केरे. कामषक्रभाच्मा अध्मष्थानी डॉ वुयेळ खयुवारे उऩज्थत शोते. कामषक्रभाच ेवंमोजन प्रा 
यभेळ वोनलऱकय मांनी केरे. अनेक वलद्माथी, प्राध्माऩक, भळषक, कभषचायी, ऩत्रकाय, नागरयक 
मालेऱी भोठ्मा वंख्मेने उऩज्थत शोते. 
७. राज्यस्तरीय ळक्ततृ्ळ स्ऩधेच ेआयोजन  

मोगेश्स्तलयी भळषण वं्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वली लऴाषतीर ्ल. प्राचामष फी के वफनीव याज्म्तयीम 
लक्ततृ्ल ्ऩधेच ेआमोजन वन २०१६-१७ भध्मे ददनांक १२ पेब्रुलायी २०१७ योजी कयण्मात आरे. 
एकूण १३ भशावलद्मारमाच्मा १८ वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग नोंदवलरा. प्र्तुत ळैषणणक लऴाषत मा 
्ऩधेच े आमोजन ददनांक ११ पेब्रुलायी योजी कयण्मात आरेरे आशे. मालऴी ्ऩधेवाठी, 
‘ळतेकऱ्मांच्मा आत्भशत्त्मा कायणे आणण उऩाम.’ आणण ‘बायतीम रोकळाशीऩुढीर आव्शाने’ शे वलऴम 
देण्मात आरेरे आशेत. 


