माने अभियाांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक प्रभिक्षण काययक्रम सांपन्न‼

फ ट :- उद्घाटनप्रसांगी आय आय टी कानपूरचे डॉ.वप्रतम म हहते, सांस्थाध्यक्ष मा.रविांद्रजी माने,कायायध्यक्षा स .नेहा माने, प्राचायय
डॉ .महेि िागित, मेकॅननकल वििागप्रमुख डॉ.सचचन िाघमारे

आंबव

यथील

प्राध्यापकांसाठी

राजेंद्र
ररसेंट

मान

अभियांत्रिकी

एडवहांसस इन

महाववद्यालयात

कॉम्प्युटर

एडड

मकॅननकल

इंजजनीअररंग

या

इंजजनीअररंगच्या
ववषयावर एका

आठवड्याचा प्रभिक्षण वगग संपन्न झाला.२५ त ३० जून दरम्पयान आय जजत कलला प्रभिक्षण वगग
ए.आय.सी.टी.ई. नवी ददल्ली व आय एस टी ई नवी ददल्लीन पुरस्कृत कलला ह ता व प्रभिक्षण
वगागसाठी रत्नागगरी,क ल्हापरू ,सांगली या जजल््यातील इंजजनीअररंग कॉलजच्या प्राध्यापाकांनी
सहिाग नोंदवला.
प्रभिक्षण कायगक्रमाच उद्घाटन संस्थाध्यक्ष मा.रववंद्रजी मान यांच्या हस्त करण्यात आल.या
प्रसंगी वयासपीठावर संस्थच्या कायागध्यक्षा स .नहा मान, प्राचायग डॉ .महि िागवत,आय आय टी
कानपूरच

डॉ.वप्रतम

म दहत,

मकॅननकल

वविागप्रमुख

डॉ.सगचन

वाघमार

उपजस्थत

ह त.दीपप्रज्वलनानंतर मान्यवरांच पुष्पगुच्छ दऊन स्वागत करण्यात आल.त्यानंतर वविागप्रमुख
डॉ.सगचन वाघमार यांनी कायगक्रमाचा उद्दि स्पष्ट कला.त्यानंतर प्राचायग डॉ .महि िागवत यांनी
संस्था व महाववद्यालयाबद्दल उपजस्थत सवग सहिागी प्राध्यापकांना मादहती ददली

तसच

कायगक्रमाचा मुख्य ववषय हा सध्याचा अत्यावश्यक ववषय असून त्यावरील मागगदिगन ह सवाांना
ननश्चीतच उपयक्
ु त ठरल अस सांगगतल.मा.मान साहब आपल्या िाषणात म्पहणाल की सदरचा
कायगक्रम सहिागी प्राध्यापकांना नक्कीच नवीन ज्ञान दणारा असल.त्यांनी सवग मागगदिगक व
सहिागी प्राध्यापकांना िुिच्छा ददल्या.
त्यानंतर पुढील सहा ददवस ववववध महाववद्यालयातून आमंत्रित कलल्या प्राध्यापक व
संि धकांनी
ददली.यामध्य
पतंग,अण्णा

मकॅननकल
आय
डांग

इंजजनीअररंगमधील

आय

नवनवीन

टी कानपूरच डॉ.वप्रतम

इंजज.कॉलज

आष्टाच

डॉ.इम्रान

ववषय

व

म दहतें ,कॅड सेंटर
जमादार,फिन लक्स

संि धनावर

वयाख्यान

क ल्हापूरच श्री.सगचन
अॅकॅडमी

रत्नागगरीच

डॉ.भमभलंद फकरफकर,जीआयटी लवलच डॉ.घरत,िासकीय अभियांत्रिकी कराडच डॉ.सह
ु ास दिमख
ु व
डॉ.सुहास म दहत,वालचंद अभियांत्रिकी महाववद्यालय सांगलीच डॉ.गवळी,डडिन्स इजन्स्टट्यूट
पुणच डॉ.ददनि भसंह राठ ड,िासकीय तंिननकतन रत्नागगरीच डॉ.ववजय प्रतापभसंह राठ ड,एलन
एनजी पुणच श्री.नगचकत िडक व राजेंद्र मान अभियांत्रिकीच प्रा.अरुण जावीर ह प्रमुख वयाख्यात
ह त.
कायगक्रमाच्या ननर पसमारं िाच्या ददविी वयासपीठावर आय एस टी ई नवी ददल्लीच कायगकारी
सगचव प्रा.वही.डी.वद्य यांची प्राथगनीय उपजस्थती लािली.डॉ.वाघमार यांनी या आठवडािराच्या
प्रभिक्षण कायगक्रमाचा आढावा सादर कला.त्यामध्य १७ वयाख्यान,वनाझ इंजजनीअसग प्रा.भल.दवरुख
यथील सहिागी प्राध्यापकांचा अभ्यासद रा व मान्यवर वयाख्यात्यांचा उल्लख कला व सवाांच्या
सहिागाबद्दल आिार वयक्त कल. सहिागी प्राध्यापकांनी आपल्या अभिप्रायामध्य कायगक्रमाची
संकल्पना,मागगदिगकांच वयाख्यानाच ववषय ह अनतिय उपयुक्त ह त व आपल्या पुढील िक्षणणक
व संि धनातील वाटचालीसाठीही अनतिय म लाच ठरतील अस सांगगतल.त्यांनी मान अभियांत्रिकी
महाववद्यालयातील वयवस्थापन व आय जन कभमटी प्राध्यापकांच आिार मानल.
प्राचायग डॉ .महि िागवत यांनी सदरचा कायगक्रम सवाांसाठी नवी मादहती व नवी ददिा दणारा
असून

त्याचा

उपय ग

प्रत्यकान

आपल्या

पुढील

वाटचालीत

करावा

अस

सांगगतल.प्रा.वही.डी.वद्य(आय एस टी ई,कायगकारी सगचव) यांनी सदरचा प्रभिक्षण कायगक्रम हा
राजेंद्र मान अभियांत्रिकी महाववद्यालयाच्या उत्तम कामगगरीमुळ पुरस्कृत कल्याच तसच

समाधानकारकपण आय जजत कल्याच सांगगतल.

कायगक्रमाच्या उद्घाटन व ननर पसमारं िाच

सूिसंचालन प्रा.राहुल दं डग यांनी कल. कायगक्रमाच्या यिस्वीतसाठी महाववद्यालयाच्या मकॅननकल
वविागातील सवग प्राध्यापक व भिक्षकतर कमगचारी याच सहकायग लािल.

