“विविध अनत्त
ु रीत प्रशननांची उकल करण्यनसनठी चचनासत्र ि पररषदन हे उत्तम
व्यनसपीठ : डॉ. आददत्य अभ्यांकर”
फिनोलेक्स अकॅडमीमध्ये द्वितीय राष्ट्रीय पररषदे चे उद्घाटन
कोणत्याही घटनेकडे पाहताना कधी, कशी पेक्षा ‘का’ या दृष्ट्टीकोनातन
ू पाहहल्यास
विविध अनत्त
ु रीत प्रशनाांची उकल होऊ शकते ि त्यासाठी राष्ट्रीय ि आांतरराष्ट्रीय
पररषदा, चचाासत्र ि कायाशाळा हे उत्तम व्यासपीठ ठरू शकते असे प्रततपादन डॉ.
आहदत्य अभ्यांकर, अधधष्ट्ठाता, तांत्रज्ञाान विद्याशााा, सावित्रीाा

िुले पण
ु े

विद्यापीठ याांनी फिनोलेक्स अकॅडेमी ऑि मॅनज
े में ट अॅन्ड टे क्नॉलॉजी मध्ये
होणाऱ्या ‘RAST – 2K16’

द्वितीय राष्ट्रीय पररषदे च्या उद्घाटन प्रसांगी प्रमा
ु

पाहुणे म्हणून ाोलताना केले.
फिनोलेक्स अकॅडमी ऑि मॅनेजमें ट अॅन्ड टे क्नॉलॉजी मध्ये “ररसेंट अॅडव्हान्सेस
इन सायन्स अॅन्ड टे क्नॉलॉजी” या द्वितीय राष्ट्रीय पररषदे चे उद्घाटन हद. १७
िेब्रि
ु ारी २०१६ रोजी झाले. तसेच ‘RAST – 2K16’ या पररषदे मध्ये सदर करण्यात
येणाऱ्या शोधतनाांधाांच्या प्रोससडडांगचे उद्घाटन मान्यिराांच्या हस्ते करण्यात आले.
यािेळी व्यासपीठािर फिनोलेक्स अकॅडमीचे प्राचाया डॉ. एस. एस. गोइलकर,
उपप्राचाया डॉ. कौशलप्रसाद, पररषदे चे प्रमा
ु सांयोजक प्रा. व्ही. एस. चौगुले तसेच
सिा विभागप्रमा
ु उपस्स्ित होते.
डॉ. आहदत्य अभ्यांकर याांनी शैक्षणणक ि औद्योधगक क्षेत्राचा उत्तम समन्िय
दे शाला प्रगतीपिािर तनस्शचतपणे नेऊ शकतो. तसेच विविध असभयाांत्रत्रकी
शाााांनी एकत्रत्रत होऊन काम करणे ही काळाची गरज असल्याचे ाोलताना
व्यक्त केले.

फिनोलेक्स अकॅडमीमध्ये चालू असलेली राष्ट्रीय पररषद शैक्षणणक, सांशोधन
क्षेत्रातील मान्यिराांना तनस्शचतच प्रोत्साहन दे णारी ठरे ल. तसेच या माध्यमातन
ू
अनेक सांशोधक पढ
ु े येऊ शकतील असा विशिास होप िौंडेशनच्या अध्यक्षा सौ.
अरुणा कटारा याांनी सांदेशाद्िारे हदला.
फिनोलेक्स अकॅडमीचे प्राचाया डॉ. एस. एस. गोइलकर याांनी शोधतनाांध सादर
करणाऱ्या सिा मान्यिराांचे स्िागत करून त्याांना शभ
ु ेच्छा हदल्या. तांत्रज्ञाानविषयक
सांशोधनात अशा राष्ट्रीय पररषदा मोलाचा हातभार लािू शकतील असा विशिास
त्याांनी यािेळी ाोलताना व्यक्त केला.
उपप्राचाया डॉ. कौशलप्रसाद याांनी प्रमा
ु पाहुण्याांचा

पररचय करून हदला तर प्रा.

जी.जी.सभडे याांनी आभार प्रदशान केले. या कायाक्रमाला डॉ. िैशाली पाटील, डॉ.
एस. एस. चव्हाण, डॉ. एस. पी. पाटील ि डॉ. सी. िाय. सससमकरी आहद
शैक्षणणक क्षेत्रातील तज्ञा परीक्षक म्हणून काम पाहणार आहे त. सदर पररषद ही
१७ ि १८ िेब्रि
ु ारी २०१६ ह्या दोन हदिस चालणार असन
ू यामध्ये मेकॅतनकल,
इलेक्रॉतनक्स अॅन्ड टे लीकम्यतु नकेशन, इलेस्क्रकल, कॉम्पट
ु र सायन्स, केसमकल,
फिस्जक्स,

केसमस्री,

मॅिेमेटीक्स

या

विषयातील

विविध

शैक्षणणक

ि

उद्योगजगतातील सम
ु ारे १४० सांशोधक आपले शोधतनाांध सदर करणार आहे त.

