अभ्यासपूरक व्यवसायाभिमुख सर्टिफिके ि कोसेस हे काळाची गरज असून भनव्वळ भिक्षणाने
मुलाांना रोजगार उपलब्ध होणार नाही असे उn~गार प्रा. भनतीन बारी याांनी काढले. सेल्ि
िां डिंग कोससमुळे आपण स्वतः तर उद्योजक बनू िकतोच पण इतराांनाही रोजगार उपलब्ध
करून देऊ िकतो असे साांभगतले. पुढे तयाांनी िारत सरकारच्या महतवाकाांक्षी उपक्रमाची
माभहती फदली. स्कील इांभिंयाचा सांदिस देत बोदविं महाभवद्यालय हे अिा कोससच्या
माध्यमातून खऱ्या अथासने ग्रामीण िागातील भवद्यार्थयाांच्या गरजा लक्षात घेऊन देिाच्या
भवकासात हातिार लावण्यात मदत करत आहे. या उपक्रमाांचे महतव लक्षात घेऊन ग्रामीण
िागातील इतर महाभवद्यालयाांना देखील प्रेरणा भमळे ल. यानांतर तयाांनी युवावगासने कतसव्यभनष्ठ
राहावे असे आवाहन के ले.ततपश्चात नुकतयाच पार पिंलेल्या नामाांतरण सोहळ्यात कवभयत्री
बभहणाबाई चौधरी याांचे नाव उत्तर महाराष्ट्र भवद्यापीठला भमळाल्याबद्दल अतीव आनांद व्यक्त
के ला.काव्याचे भवद्यापीठ असलेल्या बभहणाबाईंचे नाव आपल्या भवद्यापीठास फदले आहे हा
आपल्या भवद्यापीठाचा गौरव आहे. एका अभिभक्षत खानदेि कन्येच्या मार्ममक व ततवज्ञानवादी
काव्याचा हा अलौफकक सन्मान आहे; आभण याचा आपण सवासना अभिमान वाित आहे असे
तयाांनी नमूद के ले.
कायसक्रमात यानांतर कवभयत्री बभहणाबाई चौधरी याांच्या जीवनाची व तयाांच्या
काव्याची सांपूणस माभहती प्रमुख वक्ततया प्रा.रत्ना जवरास याांनी आपल्या व्याख्यानातून
फदली.बभहणाबाईंचे आसोद्याचे माहेर, चौधरींच्या वाड्यात सून म्हणून प्रवेि, वैधव्य, पतीचे
चारिे रु.चे कजस, मुलाांची जबाबदारी असे हलाखीचे जीवन असताही खचून जाने तर सोिंाच
पण काव्याचे बोि घट्ट पकिंू न आनांदाने व्यतीत के ले. असा सगळा जीवनपि उलगिंू न
दाखभवला. या जीवनाचाच अभविाज्य िाग असलेल्या कभवता गाऊन तयाांनी भवद्यार्थयाससमोर
सादर के ल्या.

कायसक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायस िंॉ. अरडवद चौधरी याांनी सेल्ि िां डिंग कोसेस सुरु
करण्यामागचे उफद्दष्ट साांभगतले. माझ्या महाभवद्यालयातील बहुसांख्य भवद्यार्थयाांना इांग्रजीत
सांिाषण करता आले पाभहजे; आभण जी.एस.िी. व अॅिंव्हान्स अकौंटिग यासारख्या बाबींची
अचूक माभहती असावी अिी सफदच्छा तयाांनी व्यक्त के ली.तयाांच्या दजेदार अध्यक्षीय िाषणाने
कायसक्रमाची साांगता झाली. यावेळी सेल्ि िां डिंग कोससची प्रस्तावना प्रा.िंॉ.पी.एस.महाले
याांनी के ली.तसेच साांस्कृ भतक मांिंळाची प्रस्तावना प्रा.िंॉ.वांदना बिंगुजर याांनी के ली.प्रमुख
अभतथींचा पररचय प्रा.िंॉ.के .पी.पाठक याांनी करून फदला.प्रा.िंॉ.रुपाली तायिंे याांनी
सूत्रसांचालन के ले व प्रा.ईश्वर म्हसलेकर याांनी आिार मानले.

