राजेंद्र माने कॉऱेज ऑफ इंजजनीअररंग अॅंड टे क्नोऱॉजीमध्ये “ पदळी प्रमाणपत्र
वळतरण ” सोहला संपन्न !!

फोटो :- पदळीप्रदान सोहळ्याप्रसंगी अध्यऺस्थानी कायााध्याऺा सौ.नेहाजी माने, प्रमख
ु पाहुणे श्री.जी.पी.बबतोडे, महावळद्याऱयाचे

प्राचाया डॉ.महे ऴ भागळत वळद्यार्थयाांना पदळी प्रमाणपत्र प्रदान करताना

आंफल, दे लरुख मेथीर प्रफोधन शळषण प्रवायक वंस्था वंचशरत, भंफई वलद्माऩीठ वंरग्न याजेंद्र
भाने कॉरेज ऑप इंजजनीअरयंग अॅंड टे क्नोरॉजीभध्मे

ऩदली प्रभाणऩत्र प्रदान वोशऱा भोठ्मा

उत्वाशात ऩाय ऩडरा. भंफई वलद्माऩीठाच्मा ननदे ळानवाय

भशावलद्मारमातच ऩदलीदान वभायं बाचे

आमोजन कयण्मात मेते.वलव वलबागांचे शभऱून जलऱजलऱ ९५ वलद्माथी माप्रवंगी उऩजस्थत
शोते.मालेऱी ऩहशलमांदाच स्नातकांनी ऩदली ऩोऴाख ऩरयधान करून

ऩदली प्रभाणऩत्र स्लीकायरे. मा

ऩदलीप्रदान वोशळ्मावाठी अध्मषस्थानी कामावध्माषा वौ.नेशाजी भाने,प्रभख ऩाशणे

श्री.

जी.ऩी.बफतोडे (अशवस्टं ट डामये क्टय, जजलशा कौळलम वलकाव,योजगाय आणण उद्मोजकता भागवदळवन
केंद्र, यत्नागगयी), भशावलद्मारमा चे प्राचामव डॉ. भशे ळ बागलत उऩजस्थत शोते. हदऩप्रज्लरनानंतय
वयस्लतीऩूजनाने कामवक्रभाची वरुलात झारी.
प्रा.डी.एभ.वातऩते मांनी आऩलमा प्रास्तावलकात

भशावलद्मारमाच्मा मळस्ली ननकाराचे

वलश्रेऴण केरे. भशावलद्मारमातून ऩदली प्राप्त कयणायी शी १६ ली फॅच अवून आत्ताऩमंत ४०००
वलद्मार्थमांनी ऩदली प्राप्त केरी आशे . माशीलऴी भशावलद्मारमाचे ननकार शे वलद्माऩीठाच्मा वयावयी

ननकाराऩेषा वयव ठयरे आशे त. भशावलद्मारमाच्मा वलवलध ळाखांचे ननकार अनक्रभे कॉम्पप्मटय
वलबाग ९१.१८%, इन्पॉभेळन टे क्नॉरॉजी वलबाग १००%

, इरेक्रॉननक्व ल टे शरकॉभ वलबाग

८३.९५%, भेकॅननकर वलबाग ८२.०९%, ऑटोभोफाईर वलबाग ९८.७७% ल एभ.एभ.एव. वलबाग
९३.३३% अवे आशे त. माप्रवंगी प्रानतननगधक स्लरुऩात अभोर

बागलत,आयती ऩाटणकय,वलळाखा

लेरदयकय,गचन्भम शळतत,वंगचत अधटयाल,शवद्धाथव गयल, तकायाभ मेडगे,प्रवाद भोये ,योहशत कऱं फटे
आदी स्नातकांनी भशावलद्मारमाप्रती आऩलमा कृतसता व्मक्त केलमा ल आऩलमा करयअयभध्मे
वंस्थेचे ल प्राध्माऩकांचे भोराचे भागवदळवन राबरे आशे अवे आलजून
व नभूद केरे. स्नातकांनी
मालऴी प्रथभच ऩदली ऩोऴाख ऩरयधान करून

ऩदली प्रभाणऩत्र स्लीकायरे ल

भशावलद्मारमाने

केरेलमा वोमीफद्दर वभाधान व्मक्त केरे.
आऩलमा स्लागतऩय बाऴणात प्राचामव डॉ .भशे ळ बागलत मांनी स्नातकांना ऩदली शा आमष्माचा
एक भशत्लाचा बाग अवून शी नलीन आमष्माची वरुलात अवलमाची जाणील करून हदरी.
वलद्मार्थमांच्मा भागीर चाय लऴांच्मा श्रभाचे पऱ त्मांना शभऱारे अवे त्मांनी वांगगतरे.
भशावलद्मारमारा नकत्माच शभऱारेलमा नॅकच्मा ‘फी प्रव ’ भानांकनाचा,एआमवीटीई वीआमआम
वव्शे भध्मे वरग दवमांदा शभऱारेलमा वलणवश्रेणीचा तवेच आमएवटीई

मा वंस्थेकडून भशायाष्र ल

गोला वलबागावाठीचा ‘फेस्ट इंजजनीअरयंग कॅम्पऩव’ मा अॅलॉडवचा आलजून
व उलरेख केरा.
माप्रवंगी प्रभख ऩाशणे श्री. जी.ऩी.बफतोडे मांनी वलद्मार्थमांना नोकयी ळोधण्माऐलजी स्लमंस्पतीने
उद्मोजक फनण्माचा प्रमत्न कया,‘मेव फॉव नका म्पशणू,स्लत: फॉव फना‘ अवा भोराचा वलरा
त्मांनी हदरा. मावाठी वलवलध ळावकीम ववलधा उऩरब्ध अवून वलद्मार्थमांनी अळा अनेक वंधींचा
पामदा करून घ्माला अळी अऩेषा त्मांनी व्मक्त केरी. मळस्ली शोण्मावाठी जोखीभ घेणेशी
आलश्मक आशे तवेच प्रत्मेकाने आऩरे स्लॉट अॅनॅशरशवव कयाले अवे ते म्पशणारे.
कामावध्माषा वौ.नेशाजी भाने मांनी उऩजस्थत स्नातकांचे अशबनंदन करून त्मांना बाली
लाटचारीच्मा ळबेच्छा हदलमा.भाजी वलद्मार्थमांनी

भशावलद्मारमाच्मा वलांगीण वलकावावाठी

वशकामव कयाले अवे आलाशन त्मांनी केरे.आऩलमा सानाचे बांडाय मेणाऱ्मा बाली

वलद्मार्थमांवाठी

खरे ठे लाले अळी वलनंती त्मांनी केरी.
कामवक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी प्रा.गरुप्रवाद फळे,प्रा.लैबल डोंगये ,प्रा.प्रवाद भाने,प्रा.वलस्भमी
ऩरुऱे कय तवेच शळषकेतय कभवचायी मांनी ऩरयश्रभ घेतरे. वत्र
ू वंचारन प्रा.एव. डी. दे ठे मांनी केरे.
प्रा. इवाक शळकरगाय मांनी आबायप्रदळवन केरे.

