आंबव येथील राजेंद्र माने अभियांत्रिकी महाववद्यालयाचा २० वा वर्ाापन दिन
साजरा
प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्था आंबव संचशित राजेंद्र मान अशियांत्रिकी महाववद्याियान १७ ऑगस्ट र जी
आपल्या स्थापनची २० वर्षे पण
ू ण किी. तसच या संस्थच संस्थापक अध्यक्ष व माजी राज्यमंिी ्ी. रवींद्र
मान यांचा या दिविी ६० वा वाढदिवस. त्यामळ
महाववद्याियाच सवण कमणचारी वि
ं , ववद्याथी व
ु
ववद्यार्थणनींसाठी हा दिवस िग्ु धिकणरा य गच ह ता.
महाववद्याियान या दिविी ववववध कायणक्रमांच आय जन

व नवनवीन उपक्रमांची सु वात किी. ििाच

माजी पंतप्रधान अटित्रबहारी वाजपयी यांच िख
ु ि ननधन झाल्यान उद्घाटनाच कायणक्रम रद्द करण्यात आि
ह त. त्यामळ
ु अनतिय सध्या व क टुंत्रबक वातावणात हा दिवस साजरा करण्यात आिा.
आंबव ग्रामिवता कािी्ी िवीच ििणन झाल्यावर मा. मान यांच महाववद्याियामध्य आगमन झाि.
महाववद्याियाच्या सिागहामध्य त्यांच्या स िाग्यवती नहा मान व अन्य सवाष्णीनी िारतीय परं परनस
ु ार
त्यांची वाढदिवसाननशमत्त ओवाळणी क न अशिष्टर्चंतन कि. याप्रसंगी त्यांना िि
ु च्छा िण्यासाठी
रत्नागीरर शसंधूिग
ु ण मतिारसंघाच खासिार ्ी. ववनायक राऊत यांनी महाववद्याियािा िट दििी. प्र. शि.
प्र. संथच सवण पिार्धकारी, संस्थच्या सवण िाळा, ववद्यािय व महाववद्याियांच आजी व माजी प्राचायण,
जजल््यातीि राजकीय नतमंडळी व कायणकते यावळी उपजस्थत ह त. राजेंद्र मान महाववद्याियाच प्राचायण
डॉ. महि िागवत यांनी सवाांच स्वागत कि. महाववद्याियाच्या मागीि वीस वर्षाणच्या िदिप्यमान
कामर्गरीचा त्यांनी आढावा घत यिस्वी वाटचािीची उपजस्थताना मादहती दििी. तसच महाववद्याियाच
प्राध्यापक , कमणचारी, व ववद्यार्थयाांतर्फे मा. मान यांना िि
ु च्छा दिल्या.
या दिवसाच ननशमत्त साधन
ू ववद्यार्थयाणना उद्य जकतसाठी प्र त्साहन शमळाव यासाठी एन्कूबिन सेंटर

ची स्थापना करण्यात आिी. महाववद्याियाच्या उद्य जकता ववकास वविागातर्फे ववद्यार्थयाांसाठी सु
किल्या या नवीन िािनात ववववध प्रमाणपि क सेस राबववि जाणार आहत. वविागाच समन्वयक प्रा.
ननमि ढ ि यांनन या कामी पढ
ु ाकार घतिा. महाववद्याियाच्या एन एस एस व नचर क्िब वविागान
यावळी रक्तिान शिबीर घति. रत्नागीरी यथीि सरकारी रक्तपढीच्या सहकायाणन घतिल्या या शित्रबरात
बहुसंख्य ववद्याथी व कमणचा-यानी रक्तिान कि.
महाववद्याियामध्य

यावळी बस्ट टीचर व अॅकॅडशमक एक्सिंन्स अवाडण या ि न परु स्कारांची सु वात

करण्यात आिी. मकॅननकि वविागातीि प्रा. राहुि िं डग यांना बस्ट टीचर म्हणन
ू ग रववण्यात आि. तर

मागीि वर्षणिरात ववववध पातळीवर किल्या उत्तम कामर्गरीबद्दि कॉम्पट
ु र वविागािा अॅकॅडशमक

एक्सिंन्स अवाडण न सन्माननत करणत आि. हा परु स्कार

वविागप्रमख
प्रा. मश्ु ताक गडकरी यांनी
ु

स्वीकारिा.
िप
ु ारी माजी ववद्यार्थयाांचा मळावा आय जजत करण्यात आिा ह ता. यासाठी बहुसंख्य माजी ववद्यर्थयाांनी
आपिी उपजस्थती ििणवन
ू महाववद्याियाच्या प्रगतीवर आनंि व्यक्त किा. सायंकाळी सवण माजी प्राचायण व

सवाननवत्त कमणचाऱयांचा सत्कार करण्यात आिा. यासाठी माजी प्राचायण प्रा. अरववंि पा िट्टी, डॉ. सरु ें द्र
कुमार, डॉ. ्ीवास्तव, डॉ. िं डगी, प्रा. क सी रामचंद्रन, डॉ. िरि महाजन, डॉ. हुक्करी उपजस्थत ह त.
त्यांनी आपल्या मन गतात संस्थच्या वाटचािीबद्दि समाधान व्यक्त क न िि
ु च्छा दिल्या. त्यानंतर

ठाकर महाववद्याियाच मख्
ु याध्यापक बळवंत निावड यांनी मानपिाच वाचन कि व सवण आजी माजी
प्राचायाांच्या हस्त मा. मान यांना मानपि प्रिान करण्यात आि.
यानंतर संस्थच उपाध्यक्ष ्ी. मन हर सव
ु े यांनी संस्थच्या उिारणीचा मख्
ु य उद्दि स्पष्ट किा. संस्थच्या
पायािरणीचा काळ ववस्ततपण त्यांनी उपजस्थतांसम र ठविा. त्यांच्या िार्षणातन
ू मा. मान यांची िरू दृष्टी
व त्यांच ि कप्रतीननधी म्हणून काम करतानाची उत्तग
ुं कामर्गरी प्रत्ययास आिी. मा. रववन्द्रजी मान
यांनी आपल्या अध्यक्षीय िार्षणात प्रथम ििाच माजी पंतप्रधान अटित्रबहारी वाजपयी यांना ्द्ांजिी
वादहिी. वाजपयी ह यग
ु पु र्ष ह त. त्यांच्या जाण्यान ििाच र्फार म ठ नक
ु सान झाल्याच सांगन
ू त्यांना
त्यांनी आिरांजिी वादहिी. पढ
ु त्यांनी आपल्या जडनघडणीचा काळ, ि कप्रनतननधी व राज्यमंिी

म्हणून

काम करतानाच आपि अनि
ु वकथन कि. तसच जनतकडून शमळािल्या प्रम व ववश्वासाबद्दि आिार
व्यक्त कि. यानंतर संस्थच्या ववववध िाळा, ववद्यािय व महाववद्याियाच्या आजी व माजी
ववद्यार्थयाांच्या सांस्कनतक कायणक्रमान समारं िाची सांगता झािी.

