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ानदीप पु र कारासाठी ताव पाठिव याचे मु िव ापीठाचे आवाहन
नािशक : यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठातफ ितवष दू रिश ण े ात भरीव काम
करणा या य ला िकं वा शै िणक सं थेला “ ानदीप पु र कार” दान कर यात येतो. या
पु र कारासाठी ताव मागिव यात येत आहेत.
दु रिश णा या मा यमातू न िश णापासू न वं िचत असले यां ना िश ण दे,णे िश णाचे
लोकशाहीकरण करणे, दू रिश णात या आधु िनक प तीचा िवकास करणे, सं शोधन करणे यासाठी
काम करणा या य ला िकं वा शै िणक सं थेला “ ानदीप पु र काराने” गौरिव यात येणार असू न
इ छु कां नी यासाठी आप या कायाची मािहती िदनां क २२ मे २०१७ पयत पाठवावी. रोख एकवीस
हजार पये, स मानिच ह व स मानप असे या पु र काराचे व प आहे.
मािहतीसोबत आप या कायाचे क- ा य रेकािडग, वृ प का णे, फोटो तसेच वतःचा पासपोट
आकाराचा फोटो जोडावा. ताव पाठिव याचा प ा : डॉ. िवजया पाटील, मु ख, िव ाथ क याण
व बिह:शाल क , यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठ, गोवधन, गं गापू र
धरणाजवळ, नािशक, ४२२२२२. अिधक मािहतीसाठी ०२५३ - २२३०१२७, ९४२२२४७२९१ या
मां कावर अथवा dir_dsw@ycmou.digitaluniversity.ac या ई-मेलवर सं पक साधावा. तसेच
ycmou.digitaluniversity.ac या सं केत थळास भेट ावी असे आवाहन िव ापीठातफ कर यात
आले आहे.
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