राजेंद्र माने अभियाांत्रिकी महाविद्याऱयात आय -स्पाकक(i-Spark) २०१८ उत्साहात सांपन्न!

फोटो:-विजेत्याांना सन्मान-चिन्हे आणि प्रशस्तीपिक दे ताना वििागप्रमुख प्रा.श्री. मुश्ताक गडकरी, कायककारी अध्यऺा सौ.
नेहाजी माने,श्री.प्रद्यम्
ु न माने, महाविद्याऱयािे प्रािायक डॉ. महे श िागित, एस(ACE) भशऺकप्रमुख प्रा. विशाऱ पारकर

लार्ऴिक स्ऩधाि -श्रुंखराुंच्मा लातालयणात याजेंद्र भाने अभबमाुंत्रिकी आणण तुंिसान भशार्लद्मारमाभध्मे

नरकताच एक अनोखा उऩक्रभ मळस्लीऩणे ऩाय ऩडरा . वुंगणक अभबमाुंत्रिकी ळाखेच्मा अवोभवएळन ऑप
कॉम्प्मरटय इुंजजननअरयुंग (ACE) च्मा अुंतगित शा उऩक्रभ आम-स्ऩाकि(i-Spark) २०१८ मा नालाने आमोजजत
कयण्मात आरा. मा उऩक्रभाभध्मे भशार्लद्मारमीन गटावोफत ळारेम गटाराशी वभार्लष्ट कयण्मात आरे
शोते.
र्लद्मारमीन गटाभध्मे भीनाताई
वार्लिीफाई पररे भशार्लद्मारम

ठाकये

वाडलरी, न्मू इुंजलर ळ स्कूर

दे लरुख, ए. ए.ऩाध्मे स्कूर ,

काुंजीलया, श्ी. भळलाजी भाध्मभभक र्लद्मारम

तऱ
र वणी, ननले आश्भळाऱा , इत्मादी र्लद्मारमाुंचा वभालेळ केरा गेरा

कोवरुंफ , रोकर्लद्मारम

. स्ऩधेवाठी अुंदाजे

३००

र्लद्मार्थमािनी वशबाग दळिर्लरा.

प्रफोधन भळषण प्रवायक वुंस्थेच्मा कामिकायी अध्म

षा वौ . नेशाजी भाने माुंच्मा शस्ते कामिक्रभाचे

उद्घाटन झारे. मा ददलळी ऩाचली ते वातली मा गटावाठी नकाळाबयणे, ळब्दकोडे, चचिकरा आणण र्लसान
प्रकल्ऩप्रदळिन मा स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात आरे शोते

. मातीर “नकाळाबयणे ” मा स्ऩधेत भीनाताई

ठाकये - वाडलरी भशार्लद्मारमाच्मा कर . तेजव जौयत ल कर . आभळऴ खाुंडेकय माुंनी तय “ळब्दकोडे” मा
स्ऩधेत इुंजलरळ स्कूर भधीर कर . भण्
ृ भमी वोरकय ल कर . वष्ृ टी कोये माुंनी प्रथभ क्रभाुंक ऩटकार्लरा .
तवेच“चचिकरा” मा स्ऩधेत

कर. भुंदाय वाऱली माने तय

“र्लसान-प्रकल्ऩ प्रदळिनाभध्मे” ए. ए.ऩाध्मे

स्कूरच्मा कर . भवद्धाथि डोने , कर. जान्शली लेरलणकय , कर. आमिन लेरलणकय मा वुंघाने प्रथभ क्रभाुंक
भभऱर्लरा.

भशार्लद्मारमीन गटाभध्मे

याजेंद्र भाने तुंिननकेतन

ल अभबमाुंत्रिकी च्मा

र्लद्मार्थमाांनी वशबाग

नोंदर्लरा. मा ददलळी वी-प्रोग्रॅभभुंग, प्रश्नभुंजऴ
र ा(जवलझ), रॅ न गेभीुंग – एन .एप.एव ल काउन्टय स्राईक मा

स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात आरे शोते . तवेच इमत्ता ११ लीच्मा र्लसान ळाखेच्मा र्लद्मार्थमाांवाठी ऩी.वी.

अवेम्पब्री आणण लच्मअ
ूि र रॅ फ मा र्लऴमाुंलय वुंगणक अभबमाुंत्रिकी र्लबागाचे प्रभरख प्रा . भरश्ताक गडकयी
माुंनी भोपत कामिळाऱा घेत

री. वलि स्ऩधाांभध्मे याजेंद्र भाने तुंिननकेतन

आणण अभबमाुंत्रिकी च्मा

र्लद्मार्थमाांनी उत्स्पूतिऩणे वशबाग दळिलून स्ऩधाि मळस्लीरयत्मा ऩाय ऩाडरी . वातली ते नलली तवेच ११
लीच्मा र्लध्मार्थमाांवाठी वकाऱी अल्ऩोऩशा याची ल ननले आश्भ ळाऱे भधीर ३० र्लद्मार्थमाांच्मा दऩ
र ायच्मा
बोजनाची व्मलस्था दे खीर एव(ACE) तपे कयण्मात आरी शोती.

र्लजेत्माुंना वन्भान-चचन्शे आणण प्रळस्तीऩिक दे ऊन गौयलण्मात आरे .मा स्ऩधाांवाठी ऩरयषक म्पशणून

याजेंद्र भाने अभबमाुंत्रिकी भशार्लद्मारमाभधीर प्रा.वचचन लाघभाये , प्रा.. अजजत तातरकडे, श्ी. प्रभळर अणेयाल

आणण प्रा.अननकेत जोळी माुंनी जफाफदायी वाुंबाऱरी . आम-स्ऩाकि(i-Spark) २०१८ शा उऩक्रभ वुंगणक
अभबमाुंत्रिकी र्लबागाचे प्रभरख प्रा. भरश्ताक गडकयी, एव(ACE) भळषकप्रभरख प्रा. र्लळार ऩायकय, भळषक ल
भळषकेतय कभिचायी माुंच्मा भागिदळिनाखारी याफर्लण्मात आरा.

शा उऩक्रभ मळस्ली कयण्मा वाठी एव(ACE) र्लद्माथीप्रभरख कर .ददऩक ननकट आणण वलि एव(ACE)

वबावदाुंनी ऩरयश्भ घेतरे . आम-स्ऩाकि कामिक्रभावाठी यत्नाचगयी जजल््मातीर अनेक दानळयू व्मवतीुंकडून

दे णलमा प्रा्त झाल्मा शोत्मा. भशार्लद्मारमाचे प्राचामि डॉ. भशे ळ बागलत माुंच्मा उत्वाशलधिक ऩाठीुं ब्माभरऱे
शा उऩक्रभ मळस्ली शोण्माव खूऩ भदत झारी.

