कोणत्याही क्षेत्रात जावा तितथे तुमी सव त्कृष्ठ असला पाहिहजेत –

पी. आर. भोसले ; संजीवनच्या प्रथम वर्ष% हिवद्यार्थ्यांया(चा स्वागत समारंभ संपन्न

पन्हाळा : प्रतितहिनधी
‘हिवद्यार्थ्यांया%ंंनी कोणत्याही क्षेत्रात जावे मात्र त्याहि1काणी त्यांनी सव त्कृष्ठ असले पाहिहजे’ असे प्रतितपादन
संजीवन शि5क्षण समूहाचे चेअरमन पी. आर. भोसले यांनी पन्हाळा येथील संजीवन अशिभयांहित्रकी
महाहिवद्यालयातील 5ैक्षशिणक वर्ष% २०१९-२० मध्ये प्रवे5 घेतले ल्या हिवद्याथ@ आशिण हिवद्यार्थिथनी यांच्या स्वागत
समारंभ काय% क्रम प्रसंगी केले . या काय% क्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून पी. आर. भोसले उपस्थिस्थत होते. काय% क्रमच्या
अध्यक्षस्थानी संस्थेचे सहसतिचव एन. आर. भोसले उपस्थिस्थत होते. व्यासपी1ावर पालक प्रतितहिनधी म्हणून संदीप
मोळे , कॉले जचे प्राचाय% डॉ. मोहन बी. वनरोट्टी, परीक्षा डीन डॉ. एस. एल. घोडके, प्रवे5 प्रहिक्रया प्रमुख डॉ. हिव5ाल
पाटील उपस्थिस्थत होते.
प्राचाय% डॉ . मोहन वनरोट्टी यांनी आपल्या मनोगतात सांहिगतले की, संजीवन संस्थेची स्थापना
सव% सामान्य गरीब हिवद्याथ@ शि5कला पाहिहजे या हेतूने करण्यात आली आहे . यासा1ी संस्थेत चांगल्या
प्राध्यापकांची नेमणूक केली आहे. याच बरोबर पालकांनी हिवद्यार्थ्यांया(च्या बाबतीत कोणती काळजी घ्यायला हवी
यावर माग% द5% न केले . प्रा. डॉ. हिव5ाल पाटील यांनी आपल्या मनोगतात बाबासाहेब आं बेडकर टेक्नॉलॉजीकल
युहिनव्हर्सिसटीचे (बाटू ) महत्त्व हिव5द केले . 5ैक्षशिणक वर्ष% २०१९-२० मध्ये प्रथम वर्षा%चे पूण% हिनयोजन कसे असणार
याबद्दल माग% द5% न केले .
सहसतिचव एन. आर. भोसले म्हणाले की, हिवद्याथ@ दत्तक प्रहिक्रया हातात घेवन
ू त्यांच्या अंUडहिम5न ते
नोकरी पय(तची सव% जबाबदारी प्रत्येकाने पार पाडू यात. तसेच यावर्ष@ कॉले जचा जो हिवद्याथ@ हिवद्याहिप1ात प्रथम
क्रमांकाने पास होईल त्याला संस्थेमार्फ%त ५१,००० रुपयाचे बक्षीस देण्यात येईल. संजीवनच्या हिवद्यार्थ्यांया%ने खूप
मो1े व्हावे व माणूस म्हणून जगावे हीच अपेक्षा आहे. यावेळी पालक प्रतितहिनधी म्हणून संदीप मोळे व शि5वाजी

चौगले यांनी तर कॉले जचे स्थिव्दतीय वर्षा%तील हिवद्याथ@ आहिदत्य पाटील व 5व% री भोसले यांनी आपले मनोगत व्यक्त
केले . स्वागत व सूत्रसंचालन प्रा. ए. बी. कोळे कर यांनी केले . काय% क्रमास संस्थेचे चेअरमन पी. आर. भोसले ,
सहसतिचव एन. आर. भोसले , प्राचाय% डॉ. मोहन वनरोट्टी, डॉ. हिव5ाल पाटील, डॉ. एस. एल. घोडके, सव% हिवभाग
प्रमुख यांच्यासह सव% शि5क्षक व शि5क्षकेतर कम% चारी उपस्थिस्थत होते . आभार प्रा. हिनलोर्फर खान यांनी मानले .
र्फोटो ओळ :पन्हाळा : स्वागत समारंभ काय% क्रमात बोलताना पी. आर. भोसले , व्यासपी1ावर डावीकडू न डॉ. हिव5ाल पाटील,
प्राचाय% डॉ. मोहन वनरोट्टी, सहसतिचव एन. आर. भोसले , पालक प्रतितहिनधी संदीप मोळे , डॉ. एस. एल. घोडके व
मान्यवर.

