आपल्या स्वप्ाांवर पर्
ू ण ववश्वास ठे व्
ू आपल्या ध्येयाकडे कूच करावी.
अथवा(ककांवा)

- प्रदीप ्ाहीदे

मेक्ससको ववद्यापीठात पीएच डी.करर्ाऱ्या मू.जे.च्या माजी ववद्यार्थयाणचे प्रेरर्ादायी व्याख्या्

जळगाव- दद. २१ / ०२ / २०१८ :

“ आपल्या जीव्ात मोठ्या स्वप्ाां्ा महत्व ददले पादहजे. त्या्ुसार आपले कायण असावे. ववज्ञा्

मार्साला प्रगतीच्या उां चीवर पोहचववले आहे . ववद्यार्थयाण्े या ववज्ञा्ाला आपल्या कररयर म्हर्ू् ववचार करताां्ा
त्याांच्यातील पररश्रमाचा सुद्धा ववचार केला पादहजे. मू.जे.महाववद्यालयामध्ये सांशोध्ाचा बेस पसका झाला,

त्याां्तर पण्
ु यामधील ए्.सी.एल.मध्ये प्रोजेसट वकण केले व घरात कुठलीही पररक्स्थती ्सताां्ा अमेररकेतील
मेक्ससको ववद्यापीठात पीएच.डी.सारखी उच्च शशक्षर्ातील महत्वाची डडग्री करण्यासाठी मेक्ससक् सरकारची

शशष्यवत्त
ू प्रेम
ृ ी प्रापत केली. कुठलीही गोष्ट साध्य करता येत,े फसत त्या गोष्टीवर ककांवा ववषयावर म्ापास्
करावे लागते. केशमकल सायन्स मध्ये सांपर्
ू ण जगात मोठ्या सांधी आहे त, त्या सांधी ओळख्
ू आपली

तयारी

करायला हवी. ववदे शातील ववद्याथी खप
ू खोलात जाव्
ू कुठल्याही सांशोध्ाला तडीस ्ेतात, म्हर््
ू त्याांच्या
कडील ्ोबेल प्रापत वैज्ञान्काांची सांख्या अधधक आहे . आपल्याकडे दे खील असे पोशाक वातावरर् न्माणर् झाले

पादहजे. ते ददवस दरु ्ाहीत की, प्रत्येक वषी आपले वैज्ञान्क पेटांट आणर् ्ोबेल परु स्कार प्रापत करतील.” असे
प्रनतपाद् मू.जे.चा माजी ववद्याथी आणर् सध्या मेक्ससको ववद्यापीठात सांशोध् करीत असलेला प्रदीप ्ाहीदे
या्े केले.

आज मू.जे.महाववद्यालयात मूक्ल्जयन्स ् अल्युम्ाई असोशसयश् (MAA) आणर् केमेस्री ववभाग याांच्या

वती्े आयोक्जत
ववद्यार्थयाांसाठी

‘रसाय्शास्रातील ्वी् सांशोध् व रोजगार सांधी’ या ववषयावर ववज्ञा् शाखेच्या

व्याख्या् आयोक्जत करण्यात आले होते. महाववद्यालयात म.ू जे.च्या माजी ववद्यार्थयाांसाठी

मक्ू ल्जयन्स ् अल्यम
ु ्ाई असोशसयश् (MAA) ही ्ोंदर्ीकृत सांस्था स्थाप् करण्यात आली आहे . जयाांतगणत

ववववध क्षेरात यशस्वी ठरलेल्या माजी ववद्याथाां्ा बोलाव्
ू आजी ववद्यार्थयाणसाठी त्याांचे मागणदशण्पर व्याख्या्
आयोक्जत करण्यात येर्ार आहे त. त्याची रुजव
ु ात आज सदर व्याख्या्ाद्वारे करण्यात आली. प्राचायण डॉ.उदय
कुलकर्ी याां्ी साांधगतले की, ववद्याथी आपल्या ध्येयाववषयी
असला तर तो कुठलेही आव्हा् पेलू शकतो.
उपक्रम राबववले गेलेत तर

प्रयत््शील असावा. त्याच्याकडे प्रचांड आशावाद

ववज्ञा् शाखेच्या उपप्राचायण डॉ.दे वया्ी बेंडाळे याां्ी ही असे

प्रेरर्ादायक व्यक्सतमत्वे ववद्यार्थयाणसमोर येतील आणर् त्यातू् त्याांची स्वप्े पूर्ण

होण्यास मदत होईल, असे मत माांडले. कायणक्रमाचे प्रास्ताववक केमेस्री ववभागाचे प्रमुख डॉ. व्ही..एस.झोपे याां्ी
केले तर सूरसांचाल् मूक्ल्जयन्स ् अल्युम्ाई असोशसयश् (MAA) चे सधचव प्रा.ववजय लोहार याां्ी केले. या
कायणक्रमाला मूक्ल्जयन्स ् अल्युम्ाई असोशसयश् (MAA) चे अध्यक्ष प्रा.वाय.ए.सैंदार्े, प्रा. पांकज बाववस्कर,
प्रा.आर.एम.पाटील, राकेश वार्ी ववववध प्राध्यापक व मोठ्या सांख्ये्े ववद्याथी उपक्स्थत होते.
(बोलताां्ा प्रदीप ्ाहीदे )

