
 

दिन ांक वेळ क र्यक्रम 

२६.०२.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते १२.०० उद्घाटन समारोह 

दपुारी १.०० ते २.००  साांस्कृततक कार्यक्रम 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ. भागवत मा. वाघ, गाांधीर्न स्टडीज ववभाग, महात्मा गाांधी ममशन ववद्र्ापीठ, औ’बाद 

२७.०२.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० साांस्कृततक कार्यक्रम/चचाय सत्र 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ. हैरीस पनाक्कल, , जैववकसात ददवसीर् ववशेष मशबबराच ेतांत्रज्ञान ववभाग, शासकीर् ववज्ञान 
सांस्था, औ’बाद 

२८.०२.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० साांस्कृततक कार्यक्रम/चचाय सत्र 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ. शरदकुमार नरवाडे, न्र्ाय्साहाय्र्क भौततक शास्त्र ववभाग, शा. न्र्ा. वव. सां. औ’बाद 

०१.०३.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० साांस्कृततक कार्यक्रम/चचाय सत्र 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ.रामप्रसाद काळे, मानसशास्त्र ववभाग, शासकीर् ज्ञान ववज्ञान महाववद्र्ालर्, औ’बाद 

०२.०३.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० साांस्कृततक कार्यक्रम/चचाय सत्र 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ.ओमप्रकाश पवार, न्र्ाय्साहाय्र्क रसार्नशास्त्र ववभाग, औ’बाद 

०३.०३.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० साांस्कृततक कार्यक्रम/चचाय सत्र 

दपुारी २.०० ते ३.००  व्र्ाख्र्ान: प्रा. डॉ. सुनील साांगळे, वनस्पती शास्त्र ववभाग, शासकीर् ववज्ञान सांस्था, औ’बाद 

०४.०३.२०२३ सकाळी ०७.०० ते ११.०० श्रमदान 

सकाळी ११.०० ते ०१.०० समारोप समारांभ 

सस्नेह नमस्क र, 

डॉ. ब ब स हेब आांबेडकर मर ठव ड  ववद्र् पीठ, औरांग ब ि  अांतगयत श सकीर् न्र् य्स ह य्र्क ववज्ञ न सांस्थ , 
औरांग ब ि र् ांचे र ष्ट्रीर् सेव  र्ोजन  ववभ ग ांतरे्फ ववद्र् पीठ चे पररसर त स त दिवसीर् ववशेष शशबबर चे आर्ोजन 
करण्र् त र्ेत आहे. तरी आपण र्  शशबबर त सहभ गी होऊन म गयिशयन कर वे दह ववनांती. 
                                                                           उद्घ टन सम रांभ: दिन ांक २६.०२.२०२३ 

उद्घ टक: म . प्र . डॉ. आनांि िेशमुख ,सांच लक, र .से.र्ो. ववभ ग, डॉ. ब ब स हेब आांबेडकर मर ठव ड  ववद्र् पीठ , औरांग ब ि 

ववशेष म गयिशयक: प्र . डॉ. ननमयल  ज धव, जजल्ह  समन्वर्क, र .से.र्ो. डॉ. ब ब स हेब आांबेडकर मर ठव ड  ववद्र् पीठ , औरांग ब ि 

प्रमुख उपजस्थती: प्र . डॉ. दिगांबर ग र्कव ड ,ववभ ग प्रमुख, न्र् य्स ह य्र्क रस र्नश स्र,  , श सकीर् न्र् र् सह य्र्क ववज्ञ न 
सांस्थ , औरांग ब ि 

                                                          

 

                           सम रोप सम रांभ: दिन ांक ०४.०३.२०२३ 

मुख्र् अनतथी: प्र . डॉ. ज्ञ नेश्वर प थ्रीकर, जजल्ह  समन्वर्क, र .से.र्ो. औरांग ब ि, मह र ष्ट्र-४३१००४ 

प्रमुख उपजस्थती: प्र . डॉ. रणजजतशसांह ननांब ळकर ,ववभ ग प्रमुख, न्र् य्स ह य्र्क  जीवश स्र ,  श सकीर् न्र् र् सह य्र्क ववज्ञ न 
सांस्थ , औरांग ब ि 

 कार्यक्रमाची रूपरेषा 


