
बोदवड महाववद्यालयात सुनंदा नारायण चौधरी सभागहृाचे उद्घाटन संपन्न 

 

बोदवड (दद.) प्राचायय, प्राध्यापक यांच्या सकारात्मक भूममकेतून शैक्षणणक संस्थेचा 
ववकास घडतो ववद्याथीदहत जोपासण्यासाठी महाववद्यालयात पायाभूत सुववधा आवश्यक 

असतात बोदवड महाववद्यालयातील सुसज्ज अशा सुनंदा चौधरी सभागहृाच्या उद्घाटन 

प्रसंगी मला आनंद वाटतो असे प्रमतपादन उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठाच ेमाजी कुलगुरू प्रा. डॉ. 
के. बी. पाटील यांनी उद्घाटनप्रसंगी केले.  

कला वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय बोदवड महाववद्यालय येथे सुववधायुक्त सुनंदा 
नारायण चौधरी सभागहृाचे उद्घाटन समारंभ नुकताच आयोणजत करण्यात आला . 

याप्रसंगी माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. के. बी. पाटील, जामनेरच्या नगराध्यक्षा सौ. साधना महाजन 

,जामनेर एज्य.ु सोसायटीचे माजी समचव श्री. नारायणदादा चौधरी, अँड. श्री. प्रकाशचंद 

सुराणा, संस्थेचे व्हा चेअरमन श्री.अजयजी जैन, समचव श्री. ववकासभाऊ कोटेचा, प्राचायय डॉ 
अरववंद चौधरी यांच्या प्रमुख उपणस्थतीत संपन्न झाला. संस्थेचे चेअरमन ममठूलालजी 
अग्रवाल काययक्रमच्या अध्यक्षस्थानी होते. 

महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ.अरववंद चौधरी याचं्या संकल्पनेतून व पररवाराच्या 
सहकायायने तसेच दद बोदवड सावय को ऑप एज्यकेुशन सोसायटीच्या मनणययातून सुमारे 24 

लक्ष खचय करून 3000 चौ फूट आकाराचा अद्यावत सुनंदा नारायण चौधरी सभागहृ कला 
वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालयातील ववद्यार्थयायसाठी उपलब्ध झाला आहे. 

या प्रसंगी अँड. श्री. प्रकाशचंद सुराणा यांनी आपल्या मनोगतात सुनंदा नारायण 

चौधरी सभागहृाचे बनण्यापुवीचे ववववध टप्प ेसांमगतले. आणण संस्थेची प्रगतीची वाटचाल 

कशी होत गेली याचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला. समचव श्री. ववकासभाऊ कोटेचा यांनी 
प्राचायय अरववंद चौधरी यांच े आईवडील म्हणजेच सुनंदा नारायण चौधरी आणण 

नारायणदादा चौधरी याचें संस्थेला केलेल्या ववशेष सहकायाय बाबत आभार मानले . 

अध्यक्षीय भाषणात संस्थेचे चेअरमन ममठूलालजी अग्रवाल यांनी महाववद्यालयीन 

ववकास साधण्यासाठी संस्था व आम्ही सवय संचालक सकारात्मक असतो . प्रत्यके 

ववद्यार्थयायस आवश्यक सुववधा ममळायला हवी अशी आमची भूममका आहे. 

या वेळी श्री. राजू मोपारी आणण श्री. हारून ममस्त्री, अववयता असोमसएशनच्या इंटररअर 

दडझाईनर कु. अनाममका चौधरी यांच्या हाँलबांधणीच्या योगदानाबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते 
सत्कार आणण गणुगौरव करण्यात आला  



या प्रसंगी संस्थेचे संचालक श्री अशोक जोगड, श्री श्रीरामभाऊ बडगुजर, श्री ववजयजी 
कोटेचा, श्री रवींद्र माटे, श्री आनंद जैस्वाल, श्री रमेशजी जैन, श्री माणकचंद अग्रवाल, श्री 
अनंतराव कुलकणी, सौ मंजुलता सुराणा, सौ ममराताई अग्रवाल,सौ सुजाता कोटेचा, सौ 
कातंाबाई जैन, सौ अमनता चौधरी तसेच प्राचायय याचे पररवार सदस्य, नातेवाईक, 

ममत्रमंडळी उपणस्थत होते. 
काययक्रमाचे प्रास्ताववक प्राचायय प्राध्यापक अरववंद चौधरी व आभार प्रदशयन 

उपप्राचायय श्री. डी. एस. पाटील यांनी केले सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. गीता पाटील आणण श्री. नरेंद्र 

जोशी यांनी केले.सदर काययक्रम प्राचायय प्राध्यापक अरववंद चौधरी यांच्या मागयदशयनाखाली 
पार पडला. काययक्रमाच्या यशणस्वतेसाठी सवय प्राध्यापक आणण मशक्षकेतर कमयचारी यांनी 
पररश्रम घेतले. 


