माजी व ाथ मेळावा

भारती व ापीठ होिमओपॅिथक वै क य महा व ालय होिमओपॅिथक औषधप तीवर िन ेने आ ण व वासाने
भर दे ऊन होिमओपॅिथक वै कशा ाचा समाजाला उपयोग क न
णश येचे जे

ावा. यासाठ

यांनी

वत: ८0

णालय चालवले जाते , याची मा हतीह दे यात आली.

- डॉ. अमरिसंह िनकम ￭ भारती अिभमत िव विव ालया या होिमओपिथक वै क य महािव ालयाम ये माजी

िव ाथ मेळा ा या उद्◌्घाटन संगी (डावीकडू न) डॉ. मृणाल नेलकर, डॉ. अमर सह िनकम, डॉ. गु ीत ओबेरॉय व
ाचाय डॉ. अ ण जाधव. पुणे। द. ३0 ( ितिनधी)
भारती अिभमत िव विव ालया या होिमओपॅिथक वै क य महािव ालयाम ये माजी िव ा याचा पिहला मेळावा
मोठय़ा उ साहात झाला. या मेळा ासाठी त बल २0 रा यांतून िव ाथ आले होते.
होिमओपॅथीतील यातनाम िवशेष त डॉ. अमर सह िनकम यां या ह ते या मेळा ाचे उद्◌्घाटन झाले. अ य थानी
महािव ालयाचे ाचाय व माजी िव ाथ संघटनेचे अ य डॉ. अ ण जाधव होते.
डॉ. जाधव हणाले, ''होिमओपॅिथक े ाम ये हे महािव ालय गे या २३ वषापासून सात याने गुणा मक काम करत आले
आहे. 'होिमओपॅथी तुम या दारी' या उप मा या मा यमातून कु लगु डॉ. िशवाजीराव कदम व भारती िव ापीठ
वै क य ित ान या कायकारी संचािलका डॉ. अि मता जगताप यां या पुढाकाराने होिमओपॅिथक फरता दवाखाना व
णवािहके स मा यता दे यात आली आहे.
होिमओपॅथीचे िश ण घेणा या सव िव ा यानी ही औषधे व िच क साप ती समजून घेऊन येक गरजू णाला याचा
सार, चार क न होिमओपॅिथक ॅि टस करावी.
या मेळा ाम ये डॉ. जोएल सोलोमन, डॉ. िश पा के ळकर, डॉ. दीपांशू ठाकू र, डॉ. िनिखल कु लकण यांनी
होिमओपॅथी या भारतीय व जागितक औषधोपचार दजाची मािहती दली. डॉ. गीता राठी, डॉ. तरंग कृ णा, डॉ. भालचं
ग ,े डॉ. का तक ीिनवासन, डॉ. अिमत ढवळीकर, डॉ. सतीश भारती, डॉ. दी ी िबरोडकर यांनी यांचे अनुभवकथन
के ले.
डॉ. मृणाल नेलकर यांनी ा तािवक के ले. डॉ. ए. डी. महाजन यांनी सू संचालन के ले. सां कृ ितक िवभागा या सां कृ ितक
काय मांनी या मेळा ाची सांगता झाली. होिमओपॅिथक औषधप तीवर िन न
े े आिण िव वासाने भर देऊन
होिमओपॅिथक वै कशा ाचा समाजाला उपयोग क न ावा. यासाठी यांनी वत: ८0 णश येचे जे णालय
चालवले जाते, याची मािहतीही दे यात आली.
- डॉ. अमर सह िनकम

