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मामासाहेब मोहोळ महाववद्यालयांमध्ये मा.िरदचंद्रिीपवार साहेबयांच्या 
वाढददवसानिशमत्त दद. ०४  डडसें. त े दद.०९ डडसें. २०१७ याकालावधी मध्ये 
वाणणज्य ववभागाच्या वतीिे मा.प्राचायय डॉ.सुषमा भोसले व उपप्राचायय 
डॉ.एम.आर. अवघडे, ववभाग प्रमुख डॉ. टी. डी. गुंिाळ, काययक्रमाचे समन्वयक 
प्रा.प्रकाि हंुबाड ,सहकारी प्रा. डॉ.रूपाली िेंडकर , प्रा. स्वाती शिदें, प्रा.अिोक 
िेळके, प्रा.िे.एम.िोिी, प्रा.टी.डी.िाधव प्रा.पूिा गायकवाड यांच्या 
सहभागातूि 'मॅिेिमेंट वीक ' सािरा करण्यात आला या काययक्रमाचे 
प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणिे ववद्यार्थयाांिी पूणय काययक्रमाची िबाबदारी 
स्वीकारूि काययक्रमाचे व्यवस्थापि उत्कृष्टट पद्धतीिे केले होत.े 

काययक्रमाचे उद्घाटि िेष्टठ व्यवस्थापि तज्ञ डॉ. पी. सी. िेिवलकर यांच्या 
हस्त ेकरण्यात आले.त्यांिी ववद्यार्थयाांिा व्यवस्थापिाची काये कोणती हे 
सांगूि तेदैिंददि िीविात ककती महत्त्वाचे आहे याबाबत ववद्यार्थयाांिा 
मागयदियि केले. 

डॉ.संियकप्ताियांिीवैयजततकव्यस्थापिाचेववववधपैलूसांगगतले.बी.एम.सी.सी
चेप्राचाययसी.एि.रावळसरांिीववध्यार्थयाांिाबदलाचेव्यवस्थापियाचेबहुमूल्यमागय
दियिववववधउदहरणांच्यामाध्यमातूिकेले. एस.पी.महाववद्यालयाच्या 



उपप्राचायय डॉ.सरोि दहरेमठ यांिी ववद्यार्थयाांिा cv, Resume, bio-data 

यातील महत्वाचा फरक कोणता तसेच ब्लॉग यावर उत्कृष्टट मागयदियि 
केले. सेंट जव्हन्सेंट महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ. अनिल आडसुळे यांिी 
वेळेचे व्यवस्थापि कसे करावे यावर मागयदियि करूि िीविातील त्याचे 
महत्व पटवूि  ददले. बी.एम.सी.सी.चे डॉ.पी.व्ही.साठे यांिी ववपणिातील 
आधुनिक प्रवाह यावर अनतिय संुदर उदाहरणांच्या माध्यमातूि मागयदियि 
केले. काययक्रमाची सुरुवात डााँ. पी.सी.िेिवलकर यांिी पाया रचूि केली तर 
सांगता पी.व्ही. साठे यांिी सोिेरी कळस चढववला. 

ICA आणण वाणणज्य ववभाग यांच्या संयुतत ववद्यमािे कॉमसय चॅजम्पयि 
शिप ऑिलाइि स्पधाय परीक्षा घेण्यात आली त्यामधील वविेता ववद्याथी 
महादेव माळवदकर यास रुपये दोि हिार चे पाररतोवषक शमळाले. 

दद.11व12 डडसें. रोिी सामािीक ववषयावरील िाणीव िागतृी अंतगयत 
रांगोळी स्पधाय आयोजित करण्यात आली ज्या मध्ये सेल्फीचे वेड, प्रदषूण 
समस्या, सेव्ह वॉटर, सेव्ह गल्सय, सेव्ह ट्री, सैनिक मािवंदिा, रस्ता 
सुरक्षा, िेतकरी आत्महत्या याववषयावर रांगोळया काढण्यात आल्या, 
तसेच ववद्यार्थयाांिा व्यवसायाचा अिुभव शमळवा म्हणूि माकेदटगं फेअर 
आयोजित करण्यात आले. यामध्ये ववद्यार्थयाांिी ववववध वस्तू आणण 
खाद्य पदाथाांची ववक्री करूि व्यवसायाचा प्रत्यक्ष अिुभव घेतला. 

रांगोळी स्पधेचे परीक्षण प्रा.अपेक्षा िाधव यांिी केले. त्याच बरोबर 
पयायवरण िाणीव िागतृीसाठी ववज्ञाि प्रदियि आयोजित केले ज्यामध्ये 



ववद्यार्थयाांिी रेिवॉटर हावेजस्टंग, स्माटय शसटी, स्माटय पुणे, अन्ि भेसळ, 
पाण्याचा गैरवापर, पाणी प्रदषूण, वायु प्रदषूण, गांडूळ खत प्रकल्प, 
सेंदद्रय खताचा वापर या ववषयांचा समावेि होता, काययक्रमाचे  उद्घाटि 
संस्थेचे खजििदार मा.श्यामराव देिमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. 
संस्थेचे मािद सगचव संदीपिी कदमसाहेब व प्रिासकीय सहसगचव ए.एम 
िाधवसाहेबांिी महाववद्याल यास भेट देऊि ववद्यार्थयाांच्या कलागुणांचे 
कौतुक केले. काययक्रमा साठी महाववद्यालयातील प्राध्यापक आविूयि 
उपजस्थत होते. 

 

 


