राजेंद्र माने महाविद्यालायामध्ये इ - एमबार्क २र्े१८ चे आयोजन
प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या आंबव येथील राजेंद्र माने महाववद्यालयाच्या एम.एम.एस ववभागामार्फत

इ - एमबार्क २र्े१८

स्पर्ाकत्मर् र्ायकक्रमाचे आय जन करणेत आले ह ते. यामध्ये महाववद्यालयीन

ववद्यार्थयाांच्या र ल प्ले, डिबेट, बबझीनेस क्ववझ,प स्टर मेककं ग यासारख्या ववववध गण
ु दिफन स्पधाफ घेण्यात

आल्या. रत्नागगरी क्जल््यातील ववववध महाददद्यालातील ववद्यार्थयाांनी यामध्ये आपला उत्स्र्ूतफ सहभाग
नोंदवला. जनरल चॅ क्पपयनशिप हे या स्पधाफ कायफक्रमाचे मख्
ु य आक्फण ह ते.

कायफक्रमाचे उद्घाटन संस्थेचे संस्थापक श्री. रववंद्रजी माने यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी
व्यासपीठावर संस्थेच्या कायफकारी अध्यक्षा स . नेहा माने, प्राचायफ िॉ. महे ि भागवत, एम एम एस

ववभागप्रमख
ु प्रा. सद
ु िफन जाधव, प्रमख
ु पाहुणे आठल्ये सप्रे महाववद्यालय दे वरुखचे वाणीज्य ददभागप्रमख
ु िॉ.
एम.एच.मगदम
ु तसेच इतर महाववद्यालयातील प्राध्यापक व स्पधफक उपक्स्थत ह ते.
प्रथम एम एम एस ववभागप्रमख
ु प्रा. सद
ु िफन जाधव यांनी ववभागामध्ये राबववण्यात येत असलेल्या ववववध

नाववन्यपण
ू फ उपक्रमांची

मादहती सादर केली. तर महववद्यालयाचे प्राचायफ िॉ.एम. एम भागवत यांनी

महाववद्यालयाचा मागील व्ाांतील उल्लेखनीय कामगगरीचा आढावा उपक्स्थतांसम र ठे वला व सदर
कायफक्रमाच्या यिक्स्वतेसाठी ववभागातील सवफ ववभागीय व स्पधफकांना िभ
ु ेच्छा ददल्या.

या प्रसंगी मागफदिफन करताना संस्थेच्या कायफकारी अध्यक्षा स . नेहाजी माने यांनी ववद्यार्थयाांनी अिा
सारख्या उपक्रमामध्ये सातत्याने आपला सहभाग न दवन
ू आपल्या कलागण
ु ांना वाव द्यावा असे सांगगतले.

माजी राज्यमंत्री श्री. रवींद्र माने यानी आपल्या अध्यक्षीय भा्णात स्पधफक ववद्यार्थयाांना त्यांनी ववद्याथाांनी
म ठी स्वप्ने पदहली पादहजेत व मेहनत आणण गचकाटीने आपले ध्येय गाठले पादहजे असे सांगन
ु ववववध

महाववद्यालयातन
ू आलेल्या सवफ स्पधफक ववद्यार्थयाांना िभ
ु ेच्छा ददल्या.

यानंतर िी.बी.जे महाववद्यालय गचपळूण, बी.एच.बाईग महाववद्यालय लांजा, आठल्ये सप्रे महाववद्यालय

दे वरुख, रामराजे महाववदयालय दे वरुख येथून आलेल्या स्पधफकांमध्ये सवफ स्पधाफ पार पिल्या.

स्पधेच्या सांगता समारं भात ववजेत्यांना प्रमाणपत्रे, र ख रकमेची पाररत व्के दे ण्यात आली. िी बी जे
महाववदयालय गचपळूणच्या ववद्यार्थयाांनी जास्तीत जास्त ववजेतप
े दे
पटकाववली.

शमळवत जनरल चॅ क्पपयनशिप

या संपण
ू फ स्पधाफ कायफक्रमाचे समन्वयक पहणून प्रा. मासम
ु ा पागारकर यांनी काम पादहले. तसेच कायफक्रम
यिस्वी ह ण्यासाठी या ववभागातील प्राध्यापक वगाफचे सहकायफ लाभले.

