राजेंद्र माने अभियाांत्रिकी महाविद्यालयात पालक सिा उत्साहात.
आंबव यथील प्रब धन शिक्षण प्रसारक संस्थच्या मान अशियांत्रिकी महाववद्यालयाची

पालक सिा उत्साहात पार पडली. यावळी व्यासपीठावर संस्थच अध्यक्ष श्री रववंद्रजी मान,

कायााध्यक्षा स .नहाजी मान, प्राचाया

डॉ.महि िागवत ,पालक प्रतततनधी

प्रा. ववश्वनाथ गुरव, व सवा वविागप्रमुख उपस्स्थत ह त.

राजेंद्र कदम, समन्वयक

सिच उद्घाटन संस्थच अध्यक्ष श्री रववंद्रजी मान यांच्या हस्त झाल. त्यानंतर

समन्वयक प्रा.ववश्वनाथ गुरव यांनी उपस्स्थत पालकांच स्वागत करून सिचा हतू स्पष्ट

कला.प्राचाया डॉ. महि िागवत यांनी मागील वीस वर्ाांमध्य महाववद्यालयान कलल्या प्रगतीची

उपस्स्थत पालकांना थ डक्यात माहहती करून हदली.

वविागांच तनकाल,

त्यांच्या िार्णात प्रामुख्यान ववववध

ववद्याथी व प्राध्यापकांच िक्षणणक यि, महाववद्यालयात राबववण्यात यणार

ववववध उपक्रम, ववद्यार्थयाांच्या सवाांगीण ववकासासाठी महाववद्यालयामार्ात घण्यात यणार ववववध
उपक्रम यांचा समावि ह ता.

यानंतर सवा वविाग प्रमख
ु ांनी आपआपल्या वविागातील ववद्यार्थयाांच तनकाल, वविागांतगात घण्यात
यणार ववववध कायाक्रम ,ववववध कंपन्याशि कलल सामंजस्य करार, उच्च हुद्यावर कायारत असलल
माजी ववद्याथी व ववद्यार्थयाांना पदवी शमळववल्यानंतर उपलब्ध असणा-या र जगाराच्या संधी

याववर्यी माहहती हदली. पालक प्रतततनधी राजेंद्र कदम यांनी आपल मन गत व्यक्त करताना
संस्थन ग्रामीण िागातील ववद्यार्थयाांना अशियांत्रिकीच स्वप्न दाखवून यथ चांगल्या प तीच्या
शिक्षणाची संधी उपलब्ध कली आह अस सांगगतल. यासाठी संस्थच व सवा प्राध्यापक वगााच
त्यांनी क तुक कल.

संस्थाध्यक्ष श्री. रववंद्रजी मान आपल्या अध्यक्षीय म्हणाल की,

गावच्या मातीच ऋण

र्डण्यासाठी संस्थच्या माध्यमातन
आंबव यथ या महाववद्यालयाची स्थापना कली. यात
ू
प्राधान्यान क कणातील ववद्यार्थयाांना तंिशिक्षणाची स य उपलब्ध करून हदली. त्यांनी उद्याची

वपढी उत्तम तंिशिक्षण पदवीधर बनन
ु त्यांना उद्य जकतकड वळवण्यासाठी महाववद्यालयामार्ात

राबववण्यात यणाऱ्या उपक्रमाचा यावळी वविर् उल्लख कला.

यानंतर आय स्जत चचाासिात महाववद्यालयाच प्राचाया व वविाग प्रमख
ु ांनी बहुसंखन
उपस्स्थत असणा-या पालकांिी संवाद साधला. वविाग प्रमख
ु ांनी आपल्या िाखिी तनगडडत

प्रश्नांची उकल कली .याप्रसंगी पालकांनी महाववद्यालयाची शिक्षण प ती तसच नवनवीन
तंिज्ञानािी तनगडीत राबववल्या जाणा-या ववववध उपक्रमांब ल समाधान व्यक्त करून याचा
ववद्यार्थयाांना र्ायदा ह त असल्याच नमूद कल. या सिच सूिसंचालन व आिार प्रदिान प्रा.

वविाल पारकर यांनी कल . पालक सिच्या यिस्वीतसाठी महाववद्यालयाच्या पालक शिक्षक

वविागाच्य प्रमुख, सवा सहकारी शिक्षक व शिक्षकतर कमाचाऱ्यांच बहुम ल सहकाया लािल.

