माने अभियाांत्रिकी महावळद्याऱयाच्या व्यळस्थाऩन वळिागाच्या
“एक्सप्ऱोर 2k18” चे िव्य आयोजन!!

पोटो:- उदघाटनप्रसांगी सांस्थाध्यऺ मा.श्री.रळीांद्रजी माने,कायााध्यऺा सौ.नेहाजी माने,उऩाध्यऺ श्री.मनोहर सुळे, प्राचाया
डॉ .महे ऴ िागळत,ऱाांजा कॉऱेजच्या प्राचायाा डॉ.दे ऊस्कर, वळिागप्रमुख प्रा. महाळीर सालळी

पोटो:- यऴस्ळी स्ऩधाकाांसह व्यासऩीठाळर प्रमुख ऩाहुणे डॉ.यास्स्मन आक्टे , सांस्थाध्यऺ मा.श्री.रळीांद्रजी माने,
कायााध्यऺा सौ.नेहाजी माने,महावळद्याऱयाचे प्राचाया डॉ .महे ऴ िागळत,वळिागप्रमुख प्रा. महाळीर सालळी इ.

आंफल मेथीर

याजेंद्र भाने अभबमांत्रिकी भशावलद्मारमातीर व्मलस्थाऩन वलबागातपे

भशोत्वलाचे बव्म आमोजन कयण्मात आरे . यत्नागगयी ल भवंधुदग
ु ग जजल्ह्मातीर वलवलध
५०० शून अगधक स्ऩधगकांनी आऩरा वशबाग नोंदलरा.

“एक्वप्रोय 2k18”
भशावलद्मारमातीर

दोन ददलव चाररेल्हमा मा उऩक्रभात

‘अॅड भॅड

जुनून,भभनी भभरेभळमा,त्रफझनेव प्रॅ न, त्रफझनेव जक्लझ,यं गोरी, ट्रे झय शं ट’ मावायख्मा वलवलध स्ऩधाांचा वभालेळ

शोता.तवेच ‘फेस्ट ऩेवोना’ दश स्ऩधाग वंऩूणग भशोत्वलाभध्मे नावलन्मऩूणग ठयरी.
भशोत्वलाचे उदघाटन वंस्थाध्मष भा.श्री.

यलींद्रजी

भाने मांच्मा ळुब शस्ते ल कामागध्मषा वौ.नेशाजी

भाने,उऩाध्मष श्री.भनोशय वुले, प्राचामग डॉ .भशे ळ बागलत,रांजा कॉरेजच्मा प्राचामाग डॉ.दे ऊस्कय, वलबागप्रभुख प्रा.
भशालीय वाऱली,इतय वलबागप्रभुख,प्राध्माऩक ल वशबागी स्ऩधगक वलद्मार्थमाांच्मा उऩजस्थतीत ऩडरे . वलबागप्रभुख

प्रा. भशालीय वाऱली मांनी वुरुलातीरा भशोत्वलाचा उद्देळ स्ऩष्ट केरा.त्मानंतय प्राचामग डॉ .भशे ळ बागलत मांनी
भशावलद्मारम ल व्मलस्थाऩन वलबागाचा अशलार वादय केरा ल भशावलद्मारमाच्मा इतय अनेक उऩक्रभांळी
स्ऩधगक वलद्मार्थमाांनी वंरग्न याशून आऩरी गुणलत्ता लाढलण्मावाठी प्रमत्नळीर यशाले अवे आलाशन केरे .
भा.श्री.यलींद्रजी भाने आऩल्हमा अध्मषीम बाऴणात म्शणारे की उत्तभ व्मलस्थाऩक ल व्मालवायमक

घडवलण्मावाठी भशावलद्मारमांनी वलवलध उऩक्रभ याफवलणे काऱाची गयज आशे .” एक्वप्रोय” शे बवलष्मात अवेच
ऩूयक व्मावऩीठ ठयाले.माच कामगक्रभाप्रवंगी वुरुलातीरा ऩोरीवांप्रती वाभाजजक फांगधरकी ल त्मांच्मा कामागफद्द्र

जनजागत
ृ ी व्शाली मावाठी वलळेऴ कामगक्रभ वादय कयण्मात आरा.वदय कामगक्रभावाठी दे लरुख ऩोरीव ठाण्मातीर
अगधकायी ल कभगचामाांना यनभंत्रित कयण्मात आरे शोते .माप्रवंगी ऩोरीव यनयीषक श्री.भळलाजी ऩाटीर ल त्मांच्मा
वशकामाांचा वंस्थेच्मा लतीने वत्काय कयण्मात आरा.स्ऩधेच्मा वुरुलातीरा ऩोरीव दरालय आधारयत नत्ृ म ल
ऩथनाट्म वादय कयण्मात आरे .

भशोत्वलाच्मा प्रथभ ददलळी वामंकाऱी वलद्मुत योऴणाईच्मा झगभगाटात,
बव्म प्रांगणात,टे रीजव्शजन भाभरकाभधीर कराकायांच्मा उऩजस्थतीत “

यं गरा.’यािीव खेऱ चारे’पेभ

अभबनेिी नम्रता ऩालवकय

भशावलद्मारमाच्मा यनवगगयम्म ल

फेस्ट ऩेवोना” मा स्ऩधेचा वोशऱा

तवेच अभबनेते ल एर.अॅंड.टी.पामनान्व

कोल्हशाऩूयचे भॅनेजय श्री.मोगेळ कुंबाय मांनी स्ऩधगकांचे ऩयीषण केरे.

वलद्मार्थमाांची करा ल व्मजक्तभत्त्ल

वलकावावाठी दश स्ऩधाग आमोजजत कयण्मात आरी शोती.
डीफीजे कॉरेज गचऩऱूणची धनश्री गोंजये दश ‘भभव

एक्वप्रोय’ ठयरी तय गोगटे जोगऱे कय यत्नागगयी

कॉरेजच्मा वोशभ भळंदेने ‘भभस्टय एक्वप्रोय’ चा ककताफ ऩटकालरा. “ फेस्ट ऩेवोना” मा स्ऩधेरा दे लरुख
ठाण्माचे

ऩोरीव,भान्मलय ल

भशावलद्मारमाच्मा वलद्माथी वलद्माथीनीचा प्रचंड प्रयतवाद

राबरा.भशोत्वलाच्मा ळेलटच्मा विाभध्मे वंस्थाध्मष भा.श्री.

यलींद्रजी

भाने, कामागध्मषा वौ.नेशाजी

भाने,प्रभुख ऩाशुणे डॉ.माजस्भन आक्टे मांच्मा शस्ते वलजेत्मा स्ऩधगकांना योख यकभेची फक्षषवे ल प्रभाणऩिांचे
वलतयण कयण्मात आरे . एक्वप्रोयची जनयर चँजम्ऩमनभळऩची ट्रॉपी रांजा मेथीर फी.एच.फाइंग
भशावलद्मारमाने ऩटकालरी.

भशोत्वलाच्मा मळस्लीतेवाठी वभन्लमक प्रा.भावुभा ऩागायकय,प्रा.वुदळगन जाधल,प्रा.यश्भी घाटे ,प्रा.भभभरंद

भळंदे,प्रळीर अणेयाल मांचे वशकामग राबरे .कामगक्रभाचे वूिवंचारन वगचन ऩल्हरे ल वुभभत आंब्रे मांनी
केरे.तवेच भशोत्वल मळस्ली शोण्मावाठी व्मस्थाऩन ळाखेतीर वलद्मार्थमाांनी ऩरयश्रभ घेतरे .

