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याज् माचे भाजी अथव ल लनभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आज  मांच् मा वशकामाांवश चंद्रऩूयच् मा लन रक्ळावन, वलकाव ल 
व् मल् थाऩन रक्फदनधनीरा अथावत लनअकादभीरा बेट देत ऩाशणी केरी. देळातीर अ माधुकनक अळी वलाांगवुंदय लनअकादभी चंद्रऩूयात 
वाकायण् माच् मा रक्रियेमेत आऩण मदगदान देलू ळकरद माचा अमबभान अवल् माची बालना मालेऱी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी व् मक् त 
केरी. 

याज् मात बाजऩाच् मा नेत् लात वयकाय ् थाऩन झाल् मानंतय त कारीन लनभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी चंद्रऩूय मेथीर लनरक्मळषण 
वं् थेचे लनअकादभीभ मे रूऩांतय, अनुऴांगीक ऩामाबूत वुवलधा, ऩदकनभीती, रक्ळावकीम वंयचना ल अकादभीरा ् लाम तता देण् माचा 
कनणवम घेत ददनाकं 4 डडवेंफय 2014 यदजी ळावन कनणवम कनगवमभत केरा शदता. उत्तय बायताभमे देशयादनूरा ज्मा ऩद्धतीची 
आमएएव झारेल्मा उभेदलायांवाठी रक्मळषणाची वदम ल वुवलधा आशे, माच ऩद्धतीची लन कभवचा-मांवाठी वदमी ल ववुलधा अवणायी 
रक्मळषण वं्था चंद्रऩूय भमे उबी झारी आशे. चंद्रऩूय मेथीर लन रक्मळषण वं्थेचे लन अकादभीभमे रूऩांतय कयण्माचा कनणवम 4 

डडवेंफय 2014 रा झारा. वदय व्ंथेचे नाभकयण चंद्रऩूय लन रक्ळावन, वलकाव ल व्मल्थाऩन रक्फदनधनी (चंद्रऩूय पॉये्ट अकेडभी 
ऑप अडमभकन्रेळन, डवे्शरऩभेंट अन्ड भॅनेजभेंट) झारे. लन रक्मळषण वं्था, चंद्रऩूय मा रक्मळषण व्ंथेचा दजाव लाढलून याज्म लन 
अकादभीभमे रूऩांतय कयण्मात आरे. शी वं्था लन वलबागाची लन्मजील व्मल्थाऩन ल उऩादन ल लनांलय अलरंफून अवणायी 
वं्था म्शणून काभ कयणाय आशे. लन अकादभी वंकुर ऩरयवयात लन लणला ल नैवनगवक आऩत्ती कनलायण कें द्राची कनमभवती वुदा 
कयण्मात मेणाय आशे. माभुऱे चंद्रऩूय लन अकादभी आऩत्ती कनलायणाच्मा रक्रियेमेतीर भशलऩूणव कें द्र म्शणून भान्मता रक्ाप्त त ठयणाय 
आशे. लन अकादभीची इभायत देळातीर दवु-मा ेभांकाची वलोत्तभ इभायत ठयरी आशे. मा अकादभीभमे दीघवकारीन व्मालवाकमक 
रक्मळषणावभलेतच वलवलध वलकाव रक्कल्ऩांचा ऩमावलयणीम अभ्माव अशलार तमाय करुन देण्मात मेणाय आशे. ऩमावलयण षेत्रात 
वं्थांवाठी रक्मळषण कामवे भ याफलणे ल जनजागत्ीचे उऩेभ शाती घेणे, तवेच लनखामाची मळखय वं्था म्शणून शी अकादभी 
काभ कयणाय आशे. माभमे तांत्रत्रक तवेच वेलांतगवत रक्मळषण देण्मात मेणाय आशे. 

चंद्रऩूयात वाकायरेरी बायतातीर वलाांगवुंदय आधुकनक लनअकादभीची इभायत रषलेधी ठयरी आशे. आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांच् मा 
कल् ऩक कनमदजनातुन वाकायरेल् मा मा लन अकादभीभ मे रक्फदनधनी वबदलतार वंयषण मबतंीचे फांधकाभ, रक्फदनधनी वंचारकाचे 
कनलाव् थान, रक्फदनधनी रेक्षागश् नतुनीकयण, रक्ळावकीम इभायतीचे नतुनीकयण, रक्फदनधनी लवतीगश्ाचे नुतनीकयण, नवलन वंकुराचे 
फांधकाभ ल ऩामाबूत वुवलधांची कनभीती, अतंगवत वजालट ल पकनवचय, वंयषण मबतंीरा ऩॅनरींग, लातानुकुरीत तवेच अग् नीळभन 
मंत्रणा, ऩथददले ल इतय वलद्मुतीकयणाची काभे, ् ल. उ तभयाल ऩाटीर उद्मान वंयषण मबतं, नैवनगवक आऩ ती व् मल् थाऩन ल 
क्तीदर कें द्राच् मा इभायतीचे फांधकाभ, रक्फदनधनी वंकुरातीर ऩाणी ऩुयलठा आदी काभे कयण् मात आरी आशे. 

ददनांक 16 जानेलायी यदजी मा लनअकादभीरा बेट ददल् मानंतय आ. भुनगंटीलाय मांनी लरय ठ लनानधका-मांवश फैठक घेत आढाला 
घेतरा. वलवलध वलऴमांच् मा अनुऴंगाने वादयीकयण तसांच् मा भा मभातनु कयण् मात आरे. मालेऱी वंचारक री.ी. अळदक खडवे, री.ी. 
खाड,े वालवजकनक फांधकाभ भंडऱाच् मा अनधषक अमबमंता वुऴभा वाखयलाडे, कामवकायी अमबमंता री.ी. बा् कयलाय मांच् मावश भशाऩ य 
याखी कंचरावलाय, उऩभशाऩ य याशूर ऩालड,े याभऩार मवशं, यवल आवलानी, जमरी.ी जभुड,े यवल गुयनुरे, वलठ्ठरयाल डूकये, मळरा चव् शाण, 

वंदीऩ आलायी, लदंना कतखे, अरूण कतखे आदींची रक्ाभुख् माने उऩथि्थती शदती. 

 


