माने अभियाांत्रिकी महाविद्यालयात राष्ट्रीय स्तरािरील “भ ट
ां ीला
२k१८” पररषदे चे िव्य आय जन!!

फ ट : ͞भ ट
ां ीला २k१८͟ उद्घाटनप्र ांगी

श्री.मन हर

ुिे, प्राचायय डॉ.महे श िागित

ांस्थाध्यक्ष मा.श्री.रिीांद्रजी माने,काययकारी अध्यक्षा

.नेहाजी माने,उपाध्यक्ष

जनरल चॅंम्पपयनभशपची रॉफी म्स्िकारताना राजेंद्र माने तांिननकेतनचे विद्याथी ि उपम्स्थत मान्यिर

दे िरुख िातायहर:
आंबव यथील प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्थच्या राजेंद्र मान अशियांत्रिकी महाववद्यालयामध्य “शसंटीला

२k१८” या राष्ट्रीय स्तरावरील तांत्रिक पररषदच आय जन करण्यात आल. इंजजनीअररंग क्षिातील

ववद्यार्थयाांकडून वाढत्या अपक्षा लक्षात घता त्यांच्या सप्ु त कल्पना ववकशसत व्हाव्यात,अभ्यासक्रमातील
ज्ञानाचा वापर करून त्या आमलात आणता याव्यात तसच त्याचा वापर इतर तंिज्ञ व समाजासाठी व्हावा

हा ववचार त्यांच्यामध्य जागत
व व्हावा या देिान राजेंद्र मान अशियांत्रिकी महाववद्यालय मागील काही वषे
शसंटीला

च

राष्ट्रीय

स्तरावर

आय जन

करत.यामध्य

ववद्याथीनीकररता नाववन्यपण
ू ण स्पधाांचा समावि असत .

ववववध

महाववद्यालयातील

ववद्याथी

१६ त १७ फब्रव
ु ारी दरम्यान महाववद्यालयाच्या प्रिस्त प्रांगणात ववववध स्पधाण पार पडल्या त्यामध्य

पपर

प्रझेंटिन,कॅलसी

वॉर,लॅ न

गशमंग,प्र ग्राशमंग,फुट्साल,कार

जववझ,र ब

रस,ग्रीन

टवन मॉडल,स्पॉट

फ ट ग्राफी यासारख्या ववववध स्पधाांचा समावि ह ता.पररषदच दद्घाटन संस्थाध्यक्ष मा.श्री.रवींद्रजी मान

यांच्या िि
ु हस्त कायणकारी अध्यक्षा स .नहाजी मान,दपाध्यक्ष श्री.मन हर सव
ु े, प्राचायण डॉ.महि िागवत,

राजेंद्र मान पॉशलटजवनकच प्राचायण प्रा.एन बी.ि पळ, संय जक डॉ.एस.एन.वाघमार,समन्वयक प्रा.राहुल
दं डग, प्रा.गणि जागष्ट्ु ट,सवण वविागप्रमख
ु , प्राध्यापक व सहिागी स्पधणक ववद्याथी-ववद्याथीनींच्या
दपजस्थतीत पार पडल. मान्यवरांच महाववद्यालयाच्या वतीन पष्ट्ु पगच्
ु छ दऊन स्वागत करण्यात आल.

याप्रसंगी प्रथम संय जक डॉ.एस.एन.वाघमार यांनी पररषदचा देि स्पष्ट्ट कला. प्राचायण डॉ.महि िागवत

यांनी दपजस्थतांना महाववद्यालयाची दज्जज्जवल कामगगरी व वविष प्रगतीचा आलख मांडला व ववववध

जजल््यातन
आलल्या स्पधणकांना िि
ू
ु च्छा ददल्या. मा.श्री.रवींद्रजी मान आपल्या अध्यक्षीय िाषणात
म्हणाल की दद्याचा िारत घडववण्यासाठी कुिल व जाणत्या ववद्यार्थयाांची गरज आह. अिाप्रकारच्या
स्पधाण व दपक्रम ह ववद्यार्थयाांना पलू पाडण्याच काम करतात.

पररषदच्या दस
ु -या ददविी संस्थाध्यक्ष मा.श्री.रवींद्रजी मान, कायाणध्यक्षा स .नहाजी मान, प्राचायण डॉ.महि

िागवत, राजेंद्र मान पॉशलटजवनकच प्राचायण प्रा.एन बी.ि पळ या मान्यवरांच्या हस्त ववजत्या स्पधणकांना

र ख रवकम व प्रमाणपिांच ववतरण करण्यात आल.सहिागी ववद्यार्थयाांनी आपल्या मन गतात कॉलजचा
ननसगणरम्य पररसर, प्राध्यापक व ववद्यार्थयाांच सहकायण यामळ
ु प्रिाववत झाल्याच सांगगतल.

यावषी ही पररषद तंिननकतनच्या ववद्यार्थयाांसाठी खुली करण्यात आली ह ती व जनरल चॅं जम्पयनशिप

स्पधेच वविष आकषणण ह त. जनरल चॅं जम्पयनशिपची रॉफी आंबव यथील राजेंद्र मान तंिननकतनच्या
ववद्यार्थयाांनी पटकावली.

आिारप्रदिणन प्रा. राहुल दं डग यांनी कल.संपण
ू ण पररषदच समन्वयक म्हणन
ू प्रा. राहुल दं डग व प्रा.गणि
जागष्ट्ु ट यांनी काम पादहल.पररषद यिस्वी करण्यासाठी महाववद्यालयाच प्राध्यापक व कमणचारी तसच

स्वराज सावंत,अक्षय वारं ग,राहुल झ र,सि
ु ांत धारवत,आकाि िलार,ओंकार हळकर,सय
ु ग क काट या
ववद्यार्थयाांनी महनत घतली.द न्ही कायणक्रमाच सि
ू संचालन स्वप्नील तांब व अशिजजत म दहत यांनी कल.

