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कृपया िस ीसाठी :-

‘ वारातीम’ िव ापीठा या ान ोत क ास नदं िकशोर मोतेवार यांची सिद छा भेट

वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठातील ान ोत क ास ग डवाना िव ापीठ गडिचरोली येथील ान ोत क ाचे सचं ालक नदं िकशोर
मोतेवार यांनी सिद छा भेट िदली. यावेळी यांनी थं ोपाजन िवभागात थं खरे दीची ि या, यासाठी होणारा मािहती तं ानाचा वापर जाणनू
घेतला. अ यािसके स भेट देवनू यातील आसन यव था व सोयी सिु वधा यावर चचा के ली. देवघेव िवभागातील ओपॅक, सगं णक कृ त देवघेव,
मिु त थं लेब स, फिनचर, छ पती िशवाजी महाराज थं दालन इ यादीची पाहणी के ली.
यांनी वामी रामानदं तीथ मृती दालनास भेट देवनू वामीजी या दिु मळ छायािच ाचं ी तसेच है ाबाद मिु सं ामावरील थं सपं दा व
िव ापीठ काशनाब ल जाणनू घेतले. यांनी िनयतकािलके , संदभ सेवा, इटं रनेट लॅब, ान ोत सिमती क इ यादी िवभागाना भेटी िद या.
यात यांनी थेिसस ऑफ द मंथ, भारतीय अथसंक पया का ण सेवा, सीडी लाय री, बंध िडजीटायझेशन, लॅगॅ रझम तपासणी ि या,पीएच.
डी. बंध सीडी, शोधगंगा, शोधगंगो ी क पातील सहभाग, िद यांग क , ेली ंथसंपदा इ यादी िवषयी मािहती घेवनू सिव तर चचा के ली.
भेटीनतं र . सचं ालक डॉ. जगदीश कुलकण यां या ह ते ंथ भेट देवनू यांचा स कार कर यात आला. यावेळी बोलताना यांनी ान ोत
क ा या गतीची शंसा क न दो ही िव ापीठा या ान ोत क ानी पर पर सम वय व सहकायाची गरज िवशद के ली.
या काय माचे ा तािवक मािहती शा रणिजत धमापुरीकर यांनी तर आभार डॉ . राजेश काळे यांनी मानले. यावेळी जी एन लाठकर, डॉ.
अ ण हबं ड, सायलू नरोड, डी एस पोपळे , खाजािमया िस ीक ,मोहनिसंग पजु ारी, पांचाळ, बी आर काबं ळे आिदची उपि थती होती.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ित,
मा. सपं ादक/ िज हा ितिनधी,
दैिनक/इले ॉिनक मेिडया/सामािजक सपं क मा यम,
स ेम नम कार,
मा यवर/ महोदय,
उपरो बातमी आप या लोकि य दैिनकातनू िस ीस देऊन सहकाय करावे, ही न िवनतं ी.
आपला िव ास,ू
जनसंपक अिधकारी,
वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठ,
ानतीथ, िव णपु रु ी, नांदडे - ४३१ ६०६.

