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महा�व�यालयीन �श�क कम�चार� वृदं
नाव �श�ण पदनाम �वषय

डॉ रावेरकर द�पक
��हाद

M.Com, M Phil
Ph.D

�ाचाय� वा�ण�य

�ा बलखंड ेसनुील
सखाराम

M. A NET सहयोगी �ा�यापक अथ�शा��

डॉ बटुाला समीर
अ�ण

M. A.,Ph.D सहयोगी �ा�यापक भगूोल

डॉ राठोड ना�थराम
ल�मण

M. A.,B. Ed,
Ph.D

सहा�यक �ा�यापक अथ�शा��

डॉ सोमोशी रवीं�
�ीहर�

M. A.,B. Ed, M.
PhiI, Ph.D

सहा�यक �ा�यापक मराठ�

डॉ गोरे मंगेश
मधकुर

M. A.,B. Ed, M.
PhiI, Ph.D

सहा�यक �ा�यापक इंि�लश

डॉ गावडं �भाकर
गणपत

M. A.,B. Ed,
Ph.D

सहा�यक �ा�यापक इ�तहास

डॉ जाधव सधुाकर
�शवाजी

M. A.,Ph.D सहा�यक �ा�यापक मानसशा��

डॉ जाधव जय�ी
यवुराज

M.Sc.,Ph.D सहा�यक �ा�यापक वन�पतीशा��

डॉ राजभोज बालाजी
गो�वदंराव

M.Sc.,
DBM,Ph.D

सहा�यक �ा�यापक वन�पतीशा��
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नाव �श�ण पदनाम �वषय

डॉ भोसले पोपट
अिजनाथ

M.Sc Ph.D सहा�यक �ा�यापक �ाणीशा��

डॉ जाधव शलेैश
श�शकांत

M.Sc,NET/SET
Ph.D

सहा�यक �ा�यापक ग�णत

�ा कसबे संजय
जग�नाथ

M.Com,NET सहा�यक �ा�यापक वा�ण�य,अकाउंट
�सी

�ा व�ले  महेश
राधाकृ�ण

M.Sc,NET/SET सहा�यक �ा�यापक रसायनशा��

डॉ ड�गरे वसतं
केशवराव

M.Sc, B.Ed, Ph.D सहा�यक �ा�यापक �ाणीशा��

डॉ दवणे सदुश�न
�कसनराव

M.Com,NET,
GDC & A, Ph.D

सहा�यक �ा�यापक वा�ण�य,अकाउंट
�सी

�ा गवळी सनुील
पांडुरंग

M.Sc,NET/SET सहा�यक �ा�यापक रसायनशा��

�ा कांबळे �नेहल
सशुील

M.Sc, B.Ed
NET/SET

सहा�यक �ा�यापक रसायनशा��

�ा भगत मनोज
��हाद

M. A, B.Ed
NET/SET

सहा�यक �ा�यापक इंि�लश

डॉ बरकुले राम
�शवाजी

M.Sc Ph.D सहा�यक �ा�यापक भौ�तकशा��

�ा कांबळे सधुाकर
सखाराम

M.A. B.Ed, NET
M Lib NET, JRF
SET

सहा�यक �ा�यापक
�ंथपाल

�ंथालयशा��
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काया�लयीन कम�चार� वृदं

नाव �श�ण पदनाम

�ी पदेंरकर मकंूुद महादेव B.Com , G. D. C.& A काया�लयीन अधी�क

�ीमती जाधव प�ुपा वसतं M. A. B Ed म�ुय �ल�पक

�ी जगताप कैलास
�वनायक

M.Sc. B.Ed व�र�ठ �ल�पक

�ी.आबंवकर सजंय बाळू H.S.C क�न�ठ �ल�पक

�ी पवार अशोक �ावण B.A . क�न�ठ �ल�पक

�ी पवार बाळकृ�ण
गणपत

B.A . �ंथालय प�रचर

�ी काळे सहदेव �सताराम S.S.C . �ंथालय प�रचर

�ी गायकवाड कुमार
गंगाराम

B.A.M. Lib �ंथालय प�रचर

�ी भगत सतीश शकंर H.S.C . �योगशाळा प�रचर

�ीमती देशमखु �श�पा
�वलास

M. A . �योगशाळा प�रचर

�ीमती क� गळे पौ�ण�मा
�व�णू

H.S.C . �योगशाळा प�रचर

�ी मेथा �वजय च�ंकांत B.Com G.D.C & A �योगशाळा प�रचर

�ी पवार सिुजत गंगाराम 9 th सेवक

�ी लाड पांडुरंग दाजी 8 th सेवक

�ी गायकवाड सौरभ
च�ंकांत

S.S.C . सेवक
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�ाचाया�चे मनोगत ........

सुदंरराव मोरे महा�व�यालयाचा श�ै�णक वष� २०२१-२२ चा '�शवाई' हा अकं �डिजटल �व�पात
आप�यापढेु सादर करताना अ�तशय आनदं होत आहे. आप�या सवा�ना मा�हती आहेच क� मागील एक-द�ड
वषा�पासनू सपंणू� जग आ�ण आपला भारत देश कोरोना महामार�शी सामना करत आहे. या महामार� मळेु
�व�वध �े�ांसमोर गंभीर ��न �नमा�ण झाले आहेत. �श�ण �े�ावर स�ुधा या महामार�चे दरूगामी प�रणाम
होत आहेत.

आप�या सुदंरराव मोरे महा�व�यालयात देखील आप�या �शवाई स�ंथे�या माग�दश�नाखाल� तसेच शासन व
�व�यापीठा�या �नद�शानसुार या सकंटाचा सकारा�मक प�धतीने सामना क�न महा�व�यालयातील श�ै�णक
आ�ण अ�य �शासक�य कामकाज अ�धका�धक सरुळीतपणे चालू ठेव�याचा �य�न मागील एक-द�ड वषा�पासनू
कोरोना कालावधीत महा�व�यालय कर�त आहे.

तीन - चार म�ह�याचा अपवाद वगळता या श�ै�णक वषा�तील बहुतांश अ�यापनाचे कामकाज तसेच,
पर��ांचे सपंणू� कामकाज ऑनलाइन प�धतीने यश�वीपणे सपं�न झाले आहे. टाळेबदं� आ�ण �नब�धां�या या
कालावधीत देखील महा�व�यालयाने �श�ण, सशंोधन आ�ण �व�तार काय� या �े�ात शासना�या �व�वध
कोरोना �वषयक �नयमांचे पालन क�न सात�यपणू� योगदान दे�याचा �य�न केला आहे.
या श�ै�णक वषा�तील अ�यतं मह�वपणू� बाब �हणजे महा�व�यालयातील लसीकरण काय��म ! पोलादपरू

तहसील काया�लय आ�ण �ामीण ��णालय यां�या �वशषे सहकाया�ने महा�व�यालयाने �व�याथ� को�वड
��तबधंक लसीकरण काय��म यश�वीपणे राब�वला, �याच�माणे नवमतदार न�दणीचा काय��म देखील
महा�व�यालयात यश�वीपणे सपं�न झाला. या दो�ह� बाबींसाठ� पोलादपरू तहसील काया�लयाकडून
महा�व�यालयाला �वशषे�वाने गौर�व�यात आले.
सदर श�ै�णक वषा�म�ये �शवाई स�ंथा आ�ण महा�व�यालयाचे माग�दश�क आ�ण �नेह� माननीय �ी सधुीर

परुा�णक सर यांची मुबंई �व�यापीठा�या कुलसव�चवपद� �नवड झा�याब�दल स�ंथा आ�ण
महा�व�यालया�या वतीने �दनांक २० �डस�बर २०२१ रोजी �यांचा �वशषे स�कार कर�यात आला.

सदर श�ै�णक वषा�म�ये देखील महा�व�यालयातील �व�वध �वभागांनी अनेक �श�ण परूक व सह
श�ै�णक उप�मांचे यश�वी�र�या आयोजन केले. याम�ये भगूोल अ�यास�म �वषयक काय�शाळा,आयपीआर
�वषयक वे�बनार तसेच भारतीय �वात�ंया�या अमतृ महो�सवा�न�म� महा�व�यालयातील वा�ण�य �वभागाने
आयोिजत केलेल� ऑनलाइन रा���य प�रषद यांचा आवजू�न उ�लेख करावा लागेल. मुबंई �व�यापीठाचे
कुलस�चव माननीय �ी सधुीर परुा�णक सर यांनी �मखु अ�तथी �हणनू सदर प�रषदेला शभेु�छा �दान
के�या.या रा���य प�रषदेचे बीजभाषक �हणनू मनोगत �य�त करताना �फल�पाई�स येथील ए�शयन
ड�ेहलपम�ट बँकेचे स�लागार, आतंररा���य कृषी स�लागार तसेच इ��सॅटचे , [ हैदराबाद ] ( आतंररा���य
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�पके सशंोधन स�ंथा ) माजी सचंालक डॉ सहुास वाणी यांनी उपि�थतांना भारतीय कृषी �े�ाचे योगदान आ�ण
भ�व�यकाल�न वाटचाल याब�दल �व�ततृ सादर�करणा�वारे माग�दश�न केले.

याह� श�ै�णक वषा�म�ये महा�व�यालया�या �व�या�या�नी उ�वल काम�गर��वारे महा�व�यालया�या
नावलौ�ककाम�ये मोलाची भर टाकल�. �तुी गोळे आ�ण अमतृा दरेकर यांनी रा���य पातळीवर�ल ��डा
�पध�त �थम �मांक आ�ण सवुण�पदक �ा�त केले तर, अपे�ा साळंुखे या �व�या�थ�नीने �च�े व�त�ृव �पध�त
सयुश �ा�त केले. महा�व�यालयातील आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या �व�या�या�नी उडान
महो�सवात सादर केले�या पोवा�यास िज�हा�तरावर ��वतीय �मांक �ा�त झाला. या सव� यश�वी
�व�या�या�चे मनःपवू�क अ�भनदंन !!

�व�या�या��माणेच महा�व�यालयातील �श�कांनी देखील श�ै�णक �े�ात यावष� उ�म काम�गर� न�दवल�.
�याम�ये डॉ समीर बटुाला यांनी रोबो�ट�स जीआयएस म�ये �ा�त केलेले पेटंट हा महा�व�यालयासाठ� अ�यतं
अ�भमानाचा आ�ण आनदंाचा �वषय आहे. तसेच �ा डॉ शलेैश जाधव यांनी ग�णतामधील पीएचडी �ा�त
केल�,अ�य �ा�यापक तसेच �व�वध �वभाग यांनी देखील आपाप�या �े�ात उ�म काम�गर� केल� आहे. �याचा
लेखाजोखा आप�याला या अकंात वाचावयास �मळेलच. या सवा�चे मनःपवू�क अ�भनदंन !

�व�याथ� वगा��या �ि�टकोनातनू अ�यतं मह�वाची असणार� गो�ट �हणजे क�रअर गायड�स आ�ण �पधा�
पर��ा माग�दश�न. या श�ै�णक वषा�म�ये महारा�� शासना�या क�रयर क�टा आ�ण रायगड िज��याचे
िज�हा�धकार� माननीय डॉ मह�� क�याणकर यां�या सकं�पनेतनू साकार झालेला ग�डझपे हा उप�म या
दो�ह� �वारे महा�व�यालयातील �व�या�या�ना क�रअर आ�ण �पधा� पर��ा याबाबत क�रयर गायड�स
�वभागा�वारे बहुमोल माग�दश�न कर�यात आले, एवढेच न�हे तर पोलादपरू�या तहसीलदार माननीय �ीमती
द��ती देसाई व नायब तहसीलदार माननीय �ी समीर देसाई यां�या �वशषे सहकाया�ने व डॉ क�याणकर साहेब
यां�या माग�दश�नाखाल� महा�व�यालयाला �पधा� पर��ांचे दोन �ंथसचं, तसेच टेबल,ख�ुया�, कपाट इ�याद�
सा�ह�य देणगी �पात �दान कर�यात आले.या श�ै�णक सा�ह�या�या मा�यमातनू महा�व�यालयाने
�व�या�या�साठ� �वत�ं �पधा� पर��ा अ�या�सका व वाचन क� उपल�ध क�न �दला आहे.

या श�ै�णक वषा��या अखेर�स स�ंथे�या माग�दश�नाखाल� महा�व�यालयातील �व�याथ� आ�ण �श�क
वगा�साठ� ओपन िजम / खलू� �यायामशाळा हा उप�म राबव�याचे �नि�चत कर�यात आले आ�ण �यानसुार
आज महा�व�यालयाम�ये ओपन िजम अतंग�त �यायामाची साधने उपल�ध क�न दे�यात आले आहेत.

�याच�माणे, जानेवार� २०२२ म�ये महा�व�यालया�या ��ता�वत �ंथालय व वाचन क� आ�ण
�शासक�य इमारती�या उव��रत बांधकाम हाती घे�यात आले आहे.याम�ये सदर इमारतीचे फाउंडशेन,स���ंग
आ�ण तसेच �पलर काम आज �मतीस पणू� कर�यात आले आहे.

महा�व�यालया�या वग� �मांक ५ आ�ण ६ तसेच कला, वा�ण�य व �व�ान शाखा यां�या दोन �टाफ
�मचे फायबर पीओपी �स�लगं काम पणू� कर�यात आले.महा�व�यालयात पा�यासाठ� अ�त�र�त साठवण
टाक� उपल�ध क�न दे�यात आल�.

महा�व�यालयातील इतर उप�म आ�ण काय��मांचा आढावा तसेच �व�या�या�चे सा�ह�य आपणास या अकंात
वाचावयास �मळेलच. एकंदर�तच महा�व�यालया�या आतापय�त�या वाटचाल�त महा�व�यालयाचे स�ंथापक व माजी
�ाम�वकास मं�ी �वग�य �भाकरजी मोरे साहेब यांचे आशीवा�द, �शवाई �श�ण �सारक मंडळाचे अ�य� मा ॲड सतंोष
काळे, उपा�य� मा ॲड �वनोद देशमखु, स�चव मा �ी अशोकबधंू देशमखु, खिजनदार मा �ी �कशोर मोरे यांचे �वशषे
सहकाय� आ�ण माग�दश�न लाभत आहे. सदर श�ै�णक वषा�तील महा�व�यालयाने �व�वध �े�ात बजावले�या
काम�गर�साठ� या सवा�चे बहुमोल असे माग�दश�न लाभले आहे. तसेच, महा�व�यालया�या महा�व�यालय �वकास
स�मतीतील सद�यांनी देखील बहुमोल अशा सचूना वेळोवेळी के�या आहेत. माननीय सहसंचालक, उ�च �श�ण कोकण
�वभाग, पनवेल तसेच महारा�� शासनाचा उ�च आ�ण त�ं�श�ण �वभाग, मुबंई �व�यापीठाचे मा. कुलग�ु, मा
�-कुलग�ु, मा पर��ा �वभाग �नय�ंक व अ�य सव� �वभाग व �यांचे अ�धकार� तसेच यजूीसी आ�ण नॅक या स�ंथांकडून
देखील महा�व�यालयाला वेळोवेळी माग�दश�न व सहकाय� �ा�त होत असत.े या सवा�चे,या�न�म� आभार �य�त क�न मी
मा�या मनोगतास पणू��वराम देतो ! प�ुहा एकदा आपणा सवा�ना मनापासनू ध�यवाद !!

डॉ द�पक ��हाद रावेरकर
�ाचाय�

सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय, पोलादपरू - रायगड
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अ�भमाना�पद व अ�भनदंनीय !!

�ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर

�व�यापीठ आ�ण महा�व�यालयीन पर��ां�या संयोजनासाठ� पोलादपरू �ल�टरचे संयोजक �हणनू
मुंबई �व�यापीठाकडून �नय�ुती

स�ट�बर / ऑ�टोबर /नो�ह�बर २०२१ व माच� / ए��ल २०२२ म�ये श�ै�णक वषा��या �नय�मत व
मागील वष��या पर��ांसाठ� सुंदरराव मोरे महा�व�यालयावर पोलादपरू �ल�टरचे ल�ड कॉलेज या
ना�याने मुंबई �व�यापीठाने जबाबदार� सोपवल�. महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर हे सदर
पोलादपरू �ल�टरचे संयोजक असनू, �ल�टर अतंग�त येणा�या �व�वध बारा महा�व�यालयातील
पदवी पर��ा / होम ए�झाम / बॅकलॉग / एट�-केट� / पीजी इ�याद� सव� पर��ांचे संयोजन डॉ�टर
रावेरकर यां�या माग�दश�नाखाल� कर�यात आले व येत आहे.

मुंबई �व�यापीठा�या �व�वध स�म�यांवर अ�य�,संयोजक �हणनू �नय�ुती व �नवड

महावीर महा�व�यालय,को�हापरू या ��तथयश आ�ण �वाय� महा�व�यालया�या वा�ण�य �वषयक
अ�यास�म मंडळावर सद�य �हणनू �नय�ुती

पीएचडीसाठ� संशोधन माग�दश�क �हणनू योगदान तसेच पीएचडी अ�ंतम मौ�खक ऑनलाइन
चाचणीसाठ� ए��टन�ल रे�� �हणनू �नय�ुती व योगदान

पीएचडी �ड�ी साठ� संशोधन माग�दश�क �हणनू योगदान �व�वध ऑनलाईन रा���य प�रषदांसाठ�
�रसोस� पस�न �हणनू योगदान
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�ा डॉ शलेैश जाधव यांना पीएच.डी पदवी �दान
सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालया�या �व�ान शाखेतील ग�णत �वषयाचे सहा�यक
�ा�यापक डॉ शलेैश श�शकांत जाधव यांना �दनांक १५ फे�वुार� २०२२ रोजी औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब
आबेंडकर मराठवाडा �व�यापीठाने पीएचडी ( �व�यावाच�पती) ह� �श�ण �े�ातील सव��च पदवी �दान
केल�.�ा डॉ शलेैश जाधव यांनी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा �व�यापीठाला ग�णत �वषयामधील
फं�शनल जॉमे��कल थेअर� अतंग�त �टडी ऑफ सट�न सब�लासेस ऑफ मेरोमो�फ�क �डफरेि�शयल अडँ
इं�ट�ल ऑपरेटर �वषयावर�ल �बधं सखोल सशंोधन क�न सादर केला.�दनांक १५ फे�वुार� २०२२ रोजी �ा
शलेैश जाधव यांनी मौ�खक पर��ा यश�वीपणे �द�यानतंर �व�यापीठाने �यांना पीएचडी पदवी बहाल केल�.
या सशंोधनासाठ� �ा शलेैश जाधव यांना अबेंजोगाई येथील योगे�वर� महा�व�यालयातील ग�णत �वभाग �मखु
�ा डॉ ट�. जी. ठाणगे यांचे सशंोधन माग�दश�क ( �रसच� गाईड )  �हणनू �वशषे माग�दश�न �ा�त झाले.

डॉ बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा �व�यापीठाची ग�णत �वषयातील P. hD पदवी �ा�त के�याब�दल
�ा डॉ शलेैश जाधव यांचा स�कार करताना �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर व उप�ाचाय� �ा  सनुील बलखंडे
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�ा डॉ समीर अ�ण बटुाला
�ा डॉ समीर बटुाला यांनी �ा�त* केले जीआयएस- रोबो�ट�स मधील पेटंट
भगूोल �वभाग �मखु �ा डॉ समीर अ�ण बटुाला यांनी नकुतचे भौगो�लक मा�हती �णाल� (जीआयएस) या
�वषयासदंभा�तील एक पेटंट (एका�धकार व �वा�म�व ह�क ) भारत सरकार�या पेटंट काया�लयाकडून �ा�त
केले.
महाड शहर परू �नय�ंण स�मतीवर सद�य �हणनू �नय�ुती
महारा�� शासनाने डॉ समीर बटुाला यांची महाड शहर परू�नयं�ण स�मतीवर सद�य �हणनू �नय�ुती
केल� आहे.

�ा. डॉ. रवीं� सोमोशी - महारा�� रा�य�तर�य गुणीजन परु�काराने स�मा�नत

महा�व�यालयातील मराठ� �वभाग �मखु आ�ण संत सा�ह�याचे �यासंगी अ�यासक �ा डॉ रवीं�
�ीहर� सोमोशी यांनी श�ै�णक, सामािजक व सां�कृ�तक �े�ात �दले�या बहुम�ूय योगदानाब�दल
तसेच �यांनी गर�ब व होतक� �व�या�या�चे श�ै�णक श�ुक व सा�ह�य उपल�ध क�न दे�यासाठ�
केले�या मह�वपणू� काया�ब�दल �यांना मन�ुयबळ लोकसेवा �वकास अकादमी या सं�थेतफ� सोमवार,
�दनांक १६ मे २०२२ रोजी पणेु येथे महारा�� रा�य�तर�य गुणीजन गौरव परु�कार -२०२१
मा�यवरां�या शभुह�त ेसप�नीक �दान कर�यात आला.

13



�ा डॉ बालाजी राजभोज-
य�ुन�हस�ल �रसच� �ाऊंड या संशोधन �नयतका�लका�या वतीने डॉ�टर एपीजे अ�दलु कलाम हा
आतंररा���य स�मान परु�कार - २०२१ �दान क�न डॉ राजभोज यांना  स�मा�नत कर�यात आले.

�ा. डॉ. मगेंश गोरे

हष�वध�न पि�लकेशन या सं�थे�या वतीने इनो�हे�ट�ह �रसच� नॅशनल अवॉड� २०२२ हा परु�कार डॉ
मंगेश गोरे यांना �दान कर�यात आला.

�ा डॉ सधुाकर जाधव
भारतीय �वातं�या�या अमतृ महो�सवा�न�म� महा�व�यालया�या वा�ण�य �वभागाने �दनांक ४
फे�वुार� २०२२ रोजी आयोिजत केले�या रा���य प�रषदेम�ये सादर केले�या सकल आनंद �नद�शांक
आ�ण भारत या शोध�नबंधाची उ�कृ�ट शोध�नबंध �हणनू �नवड.

�ा डॉ नाथीराम राठोड -
मुंबई �व�यापीठाने 2021-22 साठ� �नय�ुत केले�या ततृीय वष� वा�ण�य वगा��या इंड���यल अडँ
लेबर इकॉनॉ�म�स या �वषया�या अ�यास�म �न�म�ती मंडळावर सद�य �हणनू �नय�ुती.
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यवुा खेलकूद महासघं या रा���य पातळीवर�ल ��डा स�ंथेने �दनांक ३० व ३१ �डस�बर २०२१ रोजी आयोिजत
केले�या नॅशनल गे�स म�ये गोळाफेक व धावणे या ��डा �कारात सवुण�पदक �ा�त के�याब�दल �तुी सतंोष
गोळे व अमतृा राज�� दरेकर या �व�या�थ�नींचा स�कार करताना महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर व
उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडंे
�तुी गोळे आ�ण अमतृा दरेकर यांनी �ा�त केले रा���य पातळीवर�ल ��डा �पध�तील
सवुण�पदक
भारत सरकार�या �नती आयोग मा�यता�ा�त यवुा खेलखदु महासंघ यां�या वतीने कोि�हड
�ोटोकॉलचे पालन क�न �दनांक ३० व ३१ �डस�बर २०२१ रोजी आ�ा येथे नॅशनल यथु गे�स २०२१ चे
आयोजन कर�यात आले होत.े या नॅशनल गे�स म�ये सुंदरराव मोरे महा�व�यालयातील �थम वष�
�व�ान या वगा�त अ�ययन कर�त असले�या �ुती संतोष गोळे या �व�या�थ�नीने गोळाफेक या �पध�त
तर, ��वतीय वष� वा�ण�य वगा�त अ�ययन कर�त असले�या अमतृा राज�� दरेकर या �व�या�थ�नीने
३०००मीटर धावणे या �पध�त �थम �मांकासह सवुण�पदक �ा�त केले आहे.

माच� २०२२ म�ये आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभाग यां�या�वारे आयोिजत केले�या उडान
महो�सवात पोवाडा सादर�करण �पध�म�ये इ�तहास �वभाग�मखु �ा डॉ �भाकर गावडं यांनी �ल�हले�या व
सगंीतब�ध केले�या भारतीय �वात�ंयाचा अमतृमहो�सवी पोवाडा सादर�करणास िज�हा�तरावर ��वतीय
�मांक �ा�त झाला. सदर पोवाडा सादर�करण �पध�तील �वजेता सघं समवेत,महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ
�दपक रावेरकर, उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडं,े इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर गावडं आजीवन अ�ययन
�वभागाचे काय��म अ�धकार� �ा डॉ नाथीराम राठोड व �ा मनोज भगत
उडान महो�सवात महा�व�यालया�या आजीवन अ�ययन �वभागाने �ा�त केले सयुश
पोवाडा सादर�करणाम�ये रायगड िज��यात ��वतीय �मांक

15



�शवाई �श�ण �सारक मंडळ, महाड संच�लत पोलादपरू येथील सुंदरराव मोरे कला, वा�ण�य व
�व�ान महा�व�यालयातील आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या �व�या�या�नी संप�न
झाले�या उडान महो�सवात पोवाडा सादर�करणाम�ये िज��यात दसुरा �मांक �ा�त क�न सयुश
�ा�त केले. माणगाव येथील द. ग.तटकरे महा�व�यालयात मुंबई �व�यापीठांतग�त आजीवन
अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या रायगड िज�हा �तर�य ऑनलाइन उडान महो�सवाचे नकुतचे
आयोजन कर�यात आले. या महो�सवात आयोिजत कर�यात आले�या पो�टर मे�कंग, व�त�ृव
आ�ण पोवाडा सादर�करण या �पधा�म�ये सुंदरराव मोरे महा�व�यालया�या �व�या�या�नी सहभाग
घेतला. याम�ये पोवाडा सादर�करण �पध�त महा�व�यालया�या आजीवन अ�ययन व �व�तार काय�
�वभागातील �व�या�या�नी महा�व�यालयातील इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर गावंड यांनी
भारतीय �वातं�या�या अमतृ महो�सवावर �ल�हलेला आ�ण संगीतब�ध केलेला पोवाडा सादर केला.
पोवाडा सादर�करणाम�ये �ेयस जाधव, स�ुमत राजपरेु, �णव नरे, सा�हल �शवगण, सा�ी जाधव,
अजंल� कळंबे, ��या भरणे, जय मोरे, �ु�तका सवु� या �व�या�या�नी सहभाग घेतला.या �व�या�या�ना
आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागाचे काय��मा�धकार� �ा डॉ नाथीराम राठोड व �ा मनोज
भगत यांचे �वशषे माग�दश�न �ा�त झाले.

अपे�ा पढंर�नाथ साळंुखे ( ��वतीय वष� �व�ान  )
आतंरमहा�व�यालयीन ऑनलाइन व�त�ृव �पध�त ततृीय �मांक �ा�त
सुंदरराव मोरे महा�व�यालय आ�ण सहयोग ��त�ठान,पोलादपरू यां�या संय�ुत �व�यमाने आयोिजत
रा. ध� �च� ेऑनलाइन आतंर महा�व�यालयीन व�त�ृव �पध�त ततृीय �मांक �ा�त केला
�ा.डॉ वसंत ड�गरे,�ा डॉ शलेैश जाधव, �ा संजय कसबे
यांनी �व�व�व�यालय अनदुान आयोगाने �नधा��रत केले�या आ�वा�सत �गती योजने अतंग�त कॅसचे
सव� �नकष पणू� क�न सहा�यक �ा�यापक पदा�या ��वतीय  �ेणी म�ये यश�वी पदाप�ण केले.

महा�व�यालयातील �ा�यापक आ�ण �श�केतर कम�चार� यांनी �व�वध काय�शाळा, प�रषदा, चचा�स�े
यां�याम�ये यश�वी सहभाग घेतला, तसेच महा�व�यालयातील �ा�यापकांनी सदर श�ै�णक
उप�मांमधनू संशोधन �नबंधांचे वाचन केले व ��स�ध संशोधन प��केमधनू आपले शोध�नबंध
��स�ध केले.
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�वभागीय काय� अहवाल श�ै�णक वष� २०२१ - २२
अतंग�त गुणव�ा हमी क� - आय�यएूसी

( �नमं�क �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर , सम�वयक �ा महेश व�ले ,सद�य �ा मनोज भगत , �ा डॉ
नाथीराम राठोड , �ा डॉ मंगेश गोरे,�ा सनुील बलखंड,े �ा डॉ समीर बटुाला )

अतंग�त गुणव�ा हमी क�ा�या वतीने २०२१ - २२ या श�ै�णक वषा�चा अतंग�त गुणव�ा हमी अहवाल
ए�यएुआर नॅक सं�थेस ऑनलाईन प�धतीने सादर कर�यात आला. तसेच, या अतंग�त अपे��त
असलेल� �व�याथ� फ�डबॅक आ�ण अ�य डॉ�यमु�टेशनची कामे पणू� कर�यात आल�. सदर श�ै�णक
वषा�त मागील दोन वषा��या श�ै�णक आ�ण �शासक�य म�ूयांकन (अकॅड�मक अडँ ऍड�म�न��े�ट�ह
ऑ�डटची) पवू�तयार� कर�यात आल�.

रा���य सेवा योजना �वभाग

( काय��म अ�धकार� �ा जय�ी जाधव -पाट�ल , �ा डॉ वसंत ड�गरे / सहा�यक काय��म अ�धकार� �ा
डॉ राम बरकुले , �ा डॉ शलेैश जाधव )

�द १४ जलुै २०२१ - �व�छ पया�यी ऊजा� व घनकचरा �यव�थापन �वषयक ऑनलाईन से�मनार -
महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना �वभाग आ�ण भारत सरकार�या पे�ो�लयम संशोधन आ�ण
संवध�न सं�था (पीसीआरए) या पे�ो�लयम आ�ण नसै�ग�क गॅस मं�ालया�या अ�धप�याखाल� काय�रत
असणा�या सं�थे�या संय�ुत �व�यमाने �व�छ ऊजा� आ�ण घनकचरा �यव�थापन या �वषयावर�ल
एक �दवसीय ऑनलाईन से�मनारचे (वे�बनार ) यश�वी आयोजन कर�यात आले.या ऑनलाईन
��श�ण काय��मा�या �मखु अ�तथी व भारत सरकार�या पीसीआरए या सं�थे�या उप�ादे�शक
अ�धकार� �वाती कुमार� यांनी आप�या मनोगताम�ये भारत सरकार�या �व�छता पंधरवडा या
उप�मांतग�त �दनांक १ ते १५ जलुै २०२१ दर�यान आयोिजत कर�यात येत असले�या �व�वध
काय��मांची मा�हती �व�या�या�ना �दल�.या ��श�ण काय��माचे �मखु माग�दश�क आ�ण डॉ .
बाबासाहेब आबेंडकर तं�शा�� �व�यापीठ लोणेरे - रायगड येथील �व�यतु अ�भयां��क� �वभागाचे
�मखु डॉ �नतीन �लगंायत यांनी आप�या अ�यासपणू� मनोगत आ�ण सादर�करणा�वारे सव�
सहभागी �व�याथ� आ�ण आ�ण कम�चार� वगा�ला �व�छ व पया�यी ऊजा� ��ोत आ�ण घनकचरा
�यव�थापन या �वषयाची अ�ययावत आ�ण �व�ततृ मा�हती �दल� .

�दनांक ७  ऑ�टोबर २०२१- अ�हसंा स�ताहा�न�म� �वशषे आभासी �या�यानाचे आयोजन
अ�हसंा स�ताहा�न�म� महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना �वभाग आ�ण सां�कृ�तक �वभाग
यां�या संय�ुत �व�यमाने आयोिजत काय��मांम�ये ��स�ध व�ृप� ले�खका व सामािजक काय�क�या�
क�पना पांडे यांनी �व�या�या�ना महा�मा गांधींचे त�व�ान आ�ण आजचा समाज या �वषयावर
बहुमोल माग�दश�न केले.
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�दनांक २७ ऑ�टोबर २०२१- कोि�हड ��तबंधक लसीकरण �श�बराचे यश�वी आयोजन
रा���य सेवा योजना �वभागातफ� महारा�� शासना�या �मशन यवुा �वा��य अतंग�त कोि�हड
��तबंधक लसीकरण �श�बराचे यश�वी आयोजन कर�यात आले. महारा�� शासना�या वतीने �दनांक
२५ ऑ�टोबर ते ०२ नो�ह�बर २०२१ या कालावधीत �मशन यवुा �वा��य अतंग�त लसीकरण अ�भयान
राब�व�यात आले.सदर लसीकरण �श�बराचा लाभ महा�व�यालयातील ३४ �व�याथ� व प�रसरातील
१० नाग�रकांनी घेतला. सदर �श�बरासाठ� पोलादपरू तालकुा �ामीण ��णालयाचे �वशषे सहकाय�
लाभले. सदर �श�बरासाठ� �ामीण ��णालया�या व�ैयक�य अधी�क डॉ भा�यरेखा पाट�ल व
पोलादपरू चे नायब तहसीलदार �ी समीर देसाई इ�याद� �मखु अ�तथी �हणनू उपि�थत होत.े

को�वड ��तबंधक लसीकरण �श�बरासाठ� उपि�थत पोलादपरू �ामीण ��णालया�या व�ैयक�य
अ�धकार� मा डॉ भा�यरेखा पाट�ल, नायब तहसीलदार �ी समीर देसाई, तं�� सौ सीता जाधव व
�ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर
�दनांक २४ नो�ह�बर २०२१ नवमतदार न�दणी काय��माचे यश�वी आयोजन
रा���य सेवा योजना �वभागा�या �व�यमाने व पोलादपरू तहसील काया�लय यां�या �वशषे सहकाय� व
माग�दश�नाखाल� ि�वप या मो�हमेअतंग�त नवमतदार न�दणी काय��माचे यश�वी�र�या आयोजन
कर�यात आले.
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रा���य मतदार न�दणी काय��मात बहुमोल योगदान �द�याब�दल महा�व�यालयाला स�मानप� �वत�रत
करताना पोलादपरूचे नायब तहसीलदार मा �ी शरद आडमठेु, समवेत मा �ी समीर देसाई, महा�व�यालयाचे
�ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर व काया�लय अधी�क �ी मकंुुद पदेंरकर

�दनांक २६ नो�ह�बर २०२१ सं�वधान �दन
भारतीय सं�वधान �दना�न�म� रा���य सेवा योजना �वभागातफ� �वशषे आभासी �या�यानाचे
आयोजन कर�यात आले तळा येथील द. ग. तटकरे महा�व�यालयाचे रा�यशा�� �वभाग�मखु �ा डॉ
भगवान लोखंडे यांनी यावेळी �व�या�या�ना भारतीय सं�वधानाचे �व�प, व�ैश��ये आ�ण मह�व या
�वषयावर �या�यान �दले. यावेळी रा�यघटनेचे �श�पकार भारतर�न डॉ�टर बाबासाहेब आबेंडकर
यां�या ��तमेला अ�भवादन क�न काय��माची स�ुवात कर�यात आल� तसेच भारतीय
रा�यघटनेतील उ�दे�शकेचे साम�ूहक वाचन कर�यात आले.

स�ंवधान �दना�न�म� रा���य सेवा योजना �वभाग�वारे आयोिजत ऑनलाइन काय��मात रा�यघटनेचे
�श�पकार भारतर�न डॉ बाबासाहेब आबेंडकर यां�या ��तमेस प�ुपहार अप�ण करताना �ाचाय� डॉ द�पक
रावेरकर, तसेच �मखु �या�याते �हणनू मनोगत �य�त करताना तळा येथील द ग तटकरे महा�व�यालयाचे
रा�यशा�� �वभाग �मखु �ा डॉ भगवान लोखडंे व रा�यघटनेतील उ�दे�शकेचे साम�ूहक वाचन करताना
महा�व�यालयातील �ा�यापक आ�ण �व�याथ�
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�दनांक ३० नो�ह�बर २०२१ - र�तदान �श�बर
महा�व�यालयाचे सं�थापक व महारा�� रा�याचे माजी �ाम�वकास मं�ी �वग�य �भाकरजी मोरे
यां�या जयंती �दना�न�म� महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना आ�ण आजीवन अ�ययन व
�व�तार काय� �वभाग यां�या संय�ुत �व�यमाने र�तदान �श�बराचे आयोजन कर�यात आले. सदर
�श�बरासाठ� महाड येथील जनक�याण र�तपेढ�चे �वशषे सहकाय� लाभले. या र�तदान �श�बराला
�शवाई �श�ण �सारक मंडळाचे उपा�य� ॲड �वनोद देशमखु, स�चव �ी अशोकबंधू देशमखु यांनी
स�द�छा भेट देऊन �वग�य �भाकरजी मोरे यां�या ��तमेचे पजून केले.या र�तदान �श�बरा�वारे २५
र�त �पश�यांचे संकलन कर�यात आले.

महारा��ाचे माजी �ाम�वकास म�ंी व महा�व�यालयाचे स�ंथापक �वग�य �भाकरजी मोरे यां�या
जयतंी�न�म� रा���य सेवा योजना �वभाग�वारे आयोिजत र�तदान �श�बरास स�द�छा भेट देताना स�ंथेचे
उपा�य� मा ॲड �वनोद देशमखु, स�चव मा �ी अशोकबधंू देशमखु समवेत, रासेयो अ�धकार� �ा डॉ वसतं
ड�गरे,�ा डॉ समीर बटुाला, �ा डॉ  नाथीराम राठोड व उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडंे
�दनांक ७ �डस�बर २०२१- जाग�तक ए�स जनजागतृी स�ताहा�न�म� �वशषे �या�यान व �वयं�फूत�
एचआय�ह� चाचणी उप�माचे आयोजन
महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना �वभागातफ� �ामीण ��णालय पोलादपरू�या एकाि�मक
समपुदेशन व चाचणी क� � ( आयसीट�सी स�टर ) यां�या सहकाया�ने रेड �रबन �लब अतंग�त व
�ामीण ��णालया�या व�ैयक�य अधी�क सौ भा�यरेखा पाट�ल यां�या माग�दश�नाखाल� �वशषे
�या�यान व �वयं�ेरणेने एचआय�ह� चाचणी उप�माचे आयोजन कर�यात आले.
ए�स जनजागतृीपर �वशषे �या�यानासाठ� महा�व�यालयातील ८० �व�याथ� उपि�थत होत.े या
�या�यानानंतर महा�व�यालयातील ६० �व�या�या�नी �वयं�ेरणेने �वतःची एचआय�ह� चाचणी
क�न घेतल�

१८ �डस�बर २०२१- मतदान अ�धकार� ��श�ण काय��मात महा�व�यालया�या रासेयो �व�या�या�नी
सादर केल� �ा�य��के
पोलादपरू नगरपंचायत �नवडणकु��या पा�व�भमूीवर पोलादपरू तहसील काया�लय व नगरपंचायत
काया�लय यां�या �व�यमाने आयोिजत केले�या मतदान अ�धकार� ��श�ण काय��मात
महा�व�यालया�या रा���य सेवा योजना �वभागा�या �व�या�या�नी सहभाग घेतला.या ��श�ण
काय��मात मतदान ���येम�ये ल�ात येणा�या संभा�य अडचणी, तां��क म�ुदे आ�ण मतदान
���येतील बारकावे ल�ात घेऊन ��य� मतदानाचे अ�भ�प �ा�य��क रा���य सेवा योजना
�वभागा�या �व�या�या�नी सादर केले.
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�दनांक २५ जानेवार� २०२२- रा���य मतदार �दना�न�म� �वशषे काय��माचे आयोजन
महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना व आजीवन अ�ययन �वभाग यां�या संय�ुत �व�यमाने
कोरोना ��तबंधक �नयमांचे काटेकोर पालन क�न रा���य मतदार �दना�न�म� �वशषे काय��माचे
आयोजन कर�यात आले. काय��मा�या �ारंभी महा�व�यालयातील �नवडणकू सा�रता �लबचे
नोडल ऑ�फसर �ा. शलेैश जाधव आ�ण �व�याथ� संयोजक �ी �ववेक राठोड यांनी सव� मा�यवरांचे
�वागत केले. आप�या �ा�ता�वकपर मनोगतातनू �ा शलेैश जाधव यांनी महा�व�यालयात
राबव�यात आले�या नवमतदार न�दणी �शबीर, तसेच अ�य मतदार जागतृी काय��मांचा आढावा
घेतला. यावेळी �यांनी मतदार �दना�न�म� महा�व�यालयातफ� आयोिजत कर�यात आले�या �नबंध,
�च�कला, घोषवा�य इ�याद� �पधा�मधील �थम, ��वतीय व ततृीय �मांक �ा�त करणा�या
�व�या�या�ची नावे जाह�र केल�.
महा�व�यालयातील इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर गावंड यांनी यावेळी लोकगीतावर आधा�रत
�वर�चत मतदार जनजागतृीपर गीत सादर केले. यावेळी आप�या �मखु मनोगताम�ये नायब
तहसीलदार �ी समीर देसाई यांनी मतदान हा लोकशाह�म�ये �ा�त झालेला सवा�त मौ�यवान
अ�धकार असनू लोकशाह� िजवंत ठेव�यासाठ� ��येक नाग�रकाने �याला �ा�त झाले�या
अ�धकाराचा यो�य प�धतीने वापर करणे आव� यक अस�याचे मत �य�त क�न नवमतदारां�या
न�दणीसाठ� महा�व�यालयाने राब�वले�या �व�वध उप�मांचे �ी देसाई यांनी �वशषे कौतकु केले.
�दनांक - ६ माच� २०२२- महा�व�यालया�या रासेयो �वभागातफ� पथना�य आ�ण जनजागतृी फेर�चे
आयोजन
महा�व�यालया�या रा���य सेवा योजना �वभागातील �व�या�या�नी कापडे ब�ुकु या रासेयो �वभागाने
समाजसेवेसाठ� द�क घेतले�या गावाम�ये पथना�य आ�ण जनजागतृी फेर�चे यश�वी आयोजन
केले.�व�छ भारत �मशन या �व�छता अ�भयानास अनसु�न �व�या�या�नी कापडे ब�ुकु येथील मा
बाळासाहेब ठाकरे मातो�ी �मतृी �ुप �ामपंचायत काया�लया�या आवारात �व�छतचेे मह�व
अधोरे�खत करणारे पथना�य सादर केले. या पथना�य म�ये �व�छतबेरोबरच म�हला सरु��ततचेा
संदेश देखील दे�यात आला. पथना�या समवेत रा���य सेवा योजना �वभागा�या �व�या�या�नी कापडे
ब�ुकु प�रसरात जनजागतृी फेर�चे देखील आयोजन केले. रॅल�

कापडे ब�ुकु या एनएसएस द�क गावाम�ये जनजागतृीपर पथना�य सादर करताना रा���य सेवा
योजना �वभागाचे �व�याथ�
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सां�कृ�तक �वभाग
(�वभाग�मखु - �ा �नेहल कांबळे,
स�मती सद�य -  �ा डॉ रवीं� सोमोशी, �ा डॉ सदुश�न दवणे, �ा सनुील गवळी )
�दनांक  -५ माच� २०२२
रा. ध�.�च� े�मतृी आतंरमहा�व�यालयीन ऑनलाईन व�त�ृव �पध�चे यश�वी आयोजन
सुंदरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालयात रामचं� ध�डदेव �च�े �मतृी आतंर
महा�व�यालयीन ऑनलाईन व�त�ृव �पधा� नकुतीच यश�वी�र�या संप�न झाल�. पोलादपरू येथील
सहयोग ��त�ठान या सं�थे�या �ायोजक�वखाल� आयोिजत कर�यात आले�या या �पध�म�ये उ�र
र�ना�गर� व द��ण रायगड िज��यातील �ामीण भागातील �व�वध महा�व�यालयां�या �पध�कांनी
सहभाग घेतला. कोि�हड-१९ या संकटा�या पा�व�भमूीवर या वष� सदर �पध�चे आयोजन ऑनलाइन
प�धतीने कर�यात आले होत.े यासाठ� �पधा� संयोजन स�मतीने �नधा��रत केले�या १ भारतीय
�वातं�याचा अमतृमहो�सव - शोध आ�ण बोध २ कोरोना महामार� आ�ण यवुक ३ �माट�फोन - गरज
चनै क� �यसन ? या �वषयांवर �व�या�या�कडून �ी रेकॉड�ड ि�ह�डओ माग�व�यात आले. सदर
�पध�तील या ि�ह�डओ �व�पातील भाषणांचे पर��ण कर�यात आ�यानंतर झूम ऑनलाईन �डिजटल
�लॅटफॉम��वारे पा�रतो�षक �वतरण समारंभाचे आयोजन कर�यात आले. या समारंभा�या �ारंभी
�थम दोन �मांक �ा�त केले�या �ा�त�न�धक �व�पातील भाषणां�या ि�ह�डओचे सादर�करण
कर�यात आले.या �पध�त महाड येथील डॉ बाबासाहेब आबेंडकर महा�व�यालयाचा अमोल रामचं�
गोळे �थम, महाड येथील एम.एम. जगताप महा�व�यालयाची अ�दती राजेश महा�डक या
�व�याथ�नीने ��वतीय तर पोलादपरू�या आयोजक सुंदरराव मोरे महा�व�यालयाची अपे�ा पंढर�नाथ
साळंुखे या �व�या�थ�नीने ततृीय �मांक �ा�त केला. या यश�वी �पध�कांना �श�तीप�ासह अन�ुमे �
१५०१ �थम, १००१ ��वतीय आ�ण �पये ७०१ ततृीय अशा �कार�या रोख रकमेची पा�रतो�षके जाह�र
कर�यात आल�. सव� सहभागी �व�या�या�ना �माणप� े�दान कर�यात आल�.

सहयोग ��त�ठान �ायोिजत रामच�ं ध�डदेव �च�े आतंरमहा�व�यालयीन ऑनलाईन व�त�ृव �पध�तील
ऑनलाइन ब�ीस �वतरण समारंभात सादर कर�यात आलेले �थम व ��वतीय �मांक �ा�त �व�या�या�चे
ि�ह�डओ, तसेच समारंभात मनोगत �य�त करताना सहयोग ��त�ठानचे �ये�ठ �व�व�त मा. �ी सरु�� जाधव,
तसेच पर��कां�या वतीने मनोगत �य�त करताना क� ��मखु मा �ी सोपान चांदे, महा�व�यालयाचे �ाचाय� �ा
डॉ द�पक रावेरकर व �पधा� �मखु �ा �नेहल कांबळे
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�दनांक ७  ऑ�टोबर २०२१- अ�हसंा स�ताहा�न�म� �वशषे आभासी �या�यानाचे आयोजन
अ�हसंा स�ताहा�न�म� महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना �वभाग आ�ण सां�कृ�तक �वभाग यां�या
सयं�ुत �व�यमाने आयोिजत काय��मांम�ये ��स�ध व�ृप� ले�खका व सामािजक काय�क�या� क�पना पांडे
यांनी �व�या�या�ना महा�मा गांधींचे त�व�ान आ�ण आजचा समाज या �वषयावर बहुमोल माग�दश�न केले.

अ�हसंा स�ताहा�न�म� महा�व�यालयातील रा���य सेवा योजना �वभाग आ�ण सां�कृ�तक �वभाग यां�या
सयं�ुत �व�यमाने आयोिजत आभासी काय��मांम�ये ��स�ध व�ृप� ले�खका व सामािजक काय�क�या� मा
क�पना पांडे यांनी �व�या�या�ना महा�मा गांधींचे त�व�ान आ�ण आजचा समाज या �वषयावर बहुमोल
माग�दश�न केले, समवेत �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर �ा �नेहल कांबळे �ा डॉ राम बरकुले

मतदार जनजागतृी व�त�ृव �पध�तव घोषवा�य �पध�त सहभाग

यवुा महो�सव
जानेवार� २०२२ म�ये संप�न झाले�या मुंबई �व�यापीठा�या �व�याथ� �वकास �वभागा�या वतीने
आयोिजत आभासी यवुा महो�सवाम�ये अपे�ा पंढर�नाथ साळंुखे (व�त�ृव �पधा�) अजंल� शाम
कळंबे (ऑन द� �पॉट प��टगं) व अ�भषके �द�प नरे (�टोर� टे�लगं) या �व�या�या�नी �सले�शन राऊंड
म�ये सहभाग घेतला.

म�हला �वकास क�

(�वभाग �मखु �ा �नेहल कांबळे , स�मती सद�य �ा डॉ जय�ी जाधव - पाट�ल,
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सौ �नेहा काळे, सौ �श�पा ननावरे -देशमखु, पौ�ण�मा क� गळे )

�दनांक ९ ऑ�टोबर २०२१--महा�व�यालयात म�हला �वकास क� व मानसशा�� �वभागा�या सयं�ुत
�व�यमाने आभासी �या�यानाचे आयोजन -
कोरोना महामार�मळेु समाजातील �व�वध घटकांवर ता�का�लक आ�ण दरूगामी �व�पाचे प�रणाम झाले
असनू, महा�व�यालयीन �व�या�या�वर देखील या महामार�चे �व�वध शार��रक आ�ण मान�सक प�रणाम �दसनू
येत आहेत. या प�रणामांना आ�ण �यातनू �नमा�ण झाले�या ताणतणावांना सामोरे जा�यासाठ� तणाव
�यव�थापनाची �व�वध त�ंे आ�मसात करणे आव�यक अस�याचे मत र�ना�गर� येथील गोगटे-जोगळेकर
महा�व�यालया�या मानसशा�� �वभाग �मखु व ��स�ध समपुदेशक �ा बीना शटेे - कळंबटे यांनी �य�त
केले. �ा कळंबटे महा�व�यालयातील म�हला �वकास क� आ�ण मानसशा�� �वभाग यां�या सयं�ुत
�व�यमाने आयोिजत केले�या �वशषे आभासी काय��मात �मखु �या�या�या �हणनू �व�या�या�ना माग�दश�न
केले.

मानसशा�� �वभाग व म�हला �वकास क�ा यां�या संय�ुत �व�यमाने आयोिजत �वशषे आभासी
�या�यानात तणाव �यव�थापन या �वषयावर माग�दश�न करताना र�ना�गर� येथील �ा डॉ �बना शटेे -
कळंबटे मॅडम, समवेत �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर, �ा डॉ सधुाकर जाधव �ा �नेहल कांबळे, �ा डॉ
जय�ी जाधव - पाट�ल

�दनांक ८ माच� २०२२
म�हला �दना�न�म� सुदंरराव मोरे महा�व�यालयात पथनाटय,जनजागतृी फेर�, �या�याने, व�ृसवंध�न आद�
उप�मांचे यश�वी आयोजन
जाग�तक म�हला �दना�न�म� महा�व�यालयात �वशषे काय��माचे आयोजन कर�यात आले.एक�वसा�या
शतकातील समाजात आजदेखील �व�वध �े�ात ल��गक असमानता �दसनू येत,े या असमानत�ेया
भावनेचमधनूच आजह� �व�वध �े�ात मलु� आ�ण म�हलांना �व�वध �कार�या सम�या, अडचणी आ�ण
�ासाला सामोरे जावे लागत.े या कारणामळेुच सवा�था�ने �नरोगी आ�ण �नकोप समाज घड�व�यासाठ� अनेक
अडथळे �नमा�ण होत आहेत, यावर मात कर�यासाठ� महा�व�यालयीन त�णांनी पढुाकार घेऊन समाजाम�ये
ल��गक समान�वा�या भावनेचे सवंध�न कर�यासाठ� �य�नशील रहावे असे आवाहन या काय��मातील �मखु
अ�तथी व पोलादपरू�या तहसीलदार सौ �द�ती देसाई यांनी केले.

काय��माम�ये �वशषे अ�तथी �हणनू मनोगत �य�त करताना पोलादपरू�या माजी नगरा�य� आ�ण
महा�व�यालय �वकास स�मती�या सद�य सौ अि�वनी गांधी यांनी आजह� दैन�ंदन �यवहारांम�ये �दसनू
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येणारा ��ी-प�ुष भेदभाव कमी कर�यासाठ� महा�व�यालयीन त�ण त�णींनी पर�परांचा स�मान कर�याची
व�ृी आ�ण सवय जोपास�याची आव�यकता �य�त केल�.

पोलादपरू येथील ��स�ध कायदेत� व काय��मातील �वशषे अ�तथी ॲड सा�रका पालकर यांनी म�हलां�या
सरु�ेसाठ� आ�ण �गतीसाठ� कर�यात आले�या �व�वध काय�यांची व योजनांची मा�हती आप�या
मनोगता�वारे उपि�थतांना �दल�.

ज�डर ऑ�डट- �दनांक २३ माच� २०२२ रोजी महा�व�यालया�या म�हला �वकास क�ा�या वतीने ज�डर ऑ�डट
क�न घे�यात आले. यासाठ� पोलादपरू �ामीण ��णालया�या व�ैयक�य अ�धकार� डॉ भा�यरेखा पाट�ल व
लोहारे येथील साने ग�ुजी �व�यालया�या म�ुया�या�पका सौ सगंुधा वाढवळ यांनी ऑ�डटर �हणनू काम
पा�हल

आजीवन अ�ययन आ�ण �व�तार काय� �वभाग

(काय��मा�धकार� �ा डॉ नाथीराम राठोड ,सहा�यक काय��म अ�धकार� �ा मनोज भगत )

�दनांक ११ माच� २०२२- उडान महो�सवात महा�व�यालया�या आजीवन अ�ययन �वभागाने �ा�त केले
सयुश पोवाडा सादर�करणाम�ये रायगड िज��यात दसुरा �मांक
�शवाई �श�ण �सारक मडंळ, महाड सचं�लत पोलादपरू येथील सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान
महा�व�यालयातील आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या �व�या�या�नी सपं�न झाले�या उडान
महो�सवात पोवाडा सादर�करणाम�ये िज��यात दसुरा �मांक �ा�त क�न सयुश �ा�त केले. माणगाव येथील
द. ग.तटकरे महा�व�यालयात मुबंई �व�यापीठांतग�त आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या रायगड
िज�हा �तर�य ऑनलाइन उडान महो�सवाचे नकुतचे आयोजन कर�यात आले. या महो�सवात आयोिजत
कर�यात आले�या पो�टर मे�कंग, व�त�ृव आ�ण पोवाडा सादर�करण या �पधा�म�ये सुदंरराव मोरे
महा�व�यालया�या �व�या�या�नी सहभाग घेतला. याम�ये पोवाडा सादर�करण �पध�त महा�व�यालया�या
आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागातील �व�या�या�नी महा�व�यालयातील इ�तहास �वभाग �मखु �ा
डॉ �भाकर गावडं यांनी भारतीय �वात�ंया�या अमतृ महो�सवावर �ल�हलेला आ�ण सगंीतब�ध केलेला पोवाडा
सादर केला. पोवाडा सादर�करणाम�ये �ेयस जाधव, स�ुमत राजपरेु, �णव नरे, सा�हल �शवगण, सा�ी जाधव,
अजंल� कळंबे, ��या भरणे, जय मोरे, ��ुतका सवु� या �व�या�या�नी सहभाग घेतला.या �व�या�या�ना आजीवन
अ�ययन व �व�तार काय� �वभागाचे काय��मा�धकार� �ा डॉ नाथीराम राठोड व �ा मनोज भगत यांचे �वशषे
माग�दश�न �ा�त झाले.

�दनांक २३ माच� २०२२- ��श�ण स�
महा�व�यालयातील आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागातफ� �थम व ��वतीय स�ा�या �व�याथ�
��श�ण काय��माचे यश�वीपणे आयोजन कर�यात आले.
यावेळी आजीवन अ�ययन �वभागाचे रायगड िज�हा �े� सम�वयक �ा �लयाकतअल� परदेशी यांनी म�हलांचे
�थान व स�मीकरण, क�रयर डवेलपम�ट, लोकस�ंया ��श�ण �लब व अ�नपणूा� योजना आद� �व�वध
�क�पांची मा�हती, उ��द�टे �यासाठ� आव�यक सव��ण आ�ण अ�ंतम अहवाल �न�म�ती कशा�कारे करावी
याबाबत �व�या�या�ना सखोल माग�दश�न केले.
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आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागा�या ��श�ण स�ात सहभागी त� माग�दश�क �ा
�लयाकत अल� परदेशी, समवेत काय��मा�धकार� �ा डॉ ना�थराम राठोड, �ा मनोज भगत व �ाचाय�
डॉ द�पक रावेरकर

�दनांक ३० माच� २०२२- फूड फेि�ट�हलचे आयोजन
आजीवन अ�ययन व �व�तार काय� �वभागातफ� फूड फेि�ट�हलचे आयोजन कर�यात आले. �व�या�या�मधील
�यावसा�यक कलागणुांना वाव दे�यासाठ� तसेच, �व�या�या�ना �व�वध खा�यस�ंकृतींचा प�रचय �हावा या
हेतनेू सदर फूड फेि�ट�हलचे आयोजन कर�यात आले.या फूड फेि�ट�हल म�ये �व�या�या�नी गलुाबजाम,
कटलेट, आ�पे, वडापाव, सामोसे, कैर�चे प�हे, �व�वध �कारची सरबत,े �चकन �स�सट� फाई�ह, इ�याद�
�व�वध खा�यपदाथ� व �व�वध पेये यांचे �टॉल उभारले होत.ेफूड फेि�ट�हलम�ये एकूण दहा �टॉल उभार�यात
आले होत.े सदर फूड फेि�टवलला पोलादपरू�या तहसीलदार �ीमती �द�ती देसाई, नायब तहसीलदार �ी शरद
आडमठेु व �ी समीर देसाई यांनी स�द�छा भेट देऊन सहभागी �व�या�या�चे �वशषे कौतकु केले.

�दनांक ३० नो�ह�बर २०२२-   र�तदान �श�बर आयोजनात सहभाग
महा�व�यालयाचे स�ंथापक आ�ण महारा��ाचे माजी �ाम�वकास म�ंी �वग�य �भाकरजी मोरे यां�या जयतंी
�दना�न�म� आयोिजत र�तदान �श�बरा�या उप�माम�ये सहभाग
महाप�ुष व समाज सधुारक जयतंी व प�ुय�तथी सहभाग
छ�पती �शवाजी महाराज, भारतर�न डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर, महा�मा �यो�तबा फुले आद� �व�वध
महाप�ुषां�या जयतंी व प�ुय�तथी काय��मा�या आयोजनाम�ये सहभाग

��डा �वभाग
(�वभाग�मखु �ा डॉ सधुाकर जाधव , स�मती सद�य �ा डॉ शलेैश जाधव )

अमतृा दरेकर आ�ण �तुी गोळे यांचे सयुश
भारत सरकार�या �नती आयोग मा�यता�ा�त यवुा खेलखदु महासघं यां�या वतीने कोि�हड �ोटोकॉलचे पालन
क�न �दनांक ३० व ३१ �डस�बर २०२१ रोजी आ�ा येथे नॅशनल यथु गे�स २०२१ चे आयोजन कर�यात आले
होत.े या नॅशनल गे�स म�ये सुदंरराव मोरे महा�व�यालयातील �थम वष� �व�ान या वगा�त अ�ययन कर�त
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असले�या �तुी सतंोष गोळे या �व�या�थ�नीने गोळाफेक या �पध�त तर, ��वतीय वष� वा�ण�य वगा�त अ�ययन
कर�त असले�या अमतृा राज�� दरेकर या �व�या�थ�नीने ३०००मीटर धावणे या �पध�त �थम �मांकासह
सवुण�पदक �ा�त केले.

महा�व�यालयातील ओपन िजम उप�मा�या प�ह�या ट��यातील एअर वॉकर शो�डर �ब�डर इ�याद�
साधने व उपकरणे �व�या�या�साठ� उपल�ध क�न दे�यात आल�.

कोरोना महामार��या पा�व�भमूीवर �व�या�या�ना ऑनलाइन प�धतीने दैनं�दन �यायाम, योगा,
आरो�यपणू� आहार इ�याद�बाबत वेळोवेळी माग�दश�न कर�यात आले.

कॉमस� असो�सएशन व कॉमस� �वभाग

( �वभाग�मखु - �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर
स�मती सद�य �ा संजय कसबे , �ा सदुश�न दवणे , �ा डॉ नाथीराम राठोड )
�दनांक २२ �डस�बर २०२१- आ�थ�क सा�रता �वषयक वे�बनार-
महा�व�यालयातील कॉमस� असो�सएशन�या वतीने आयोिजत केले�या आ�थ�क सा�रता व जनजागतृी
�वषयक वे�बनारसाठ� आयसीआयसीआय फाउंडशेन या स�ंथेचे �वशषे सहकाय� लाभले. या वे�बनार म�ये �टेट
बँक ऑफ इं�डयाचे सेवा�नव�ृ व�र�ठ �यव�थापक व स�ु�स�ध आ�थ�क सा�रता समपुदेशक व ��श�क �ी
मनोहर परुा�णक यांनी �व�या�या�ना आ�थ�क सा�रता व �नयोजन या �वषयावर अ�यासपणू� माग�दश�न केले.

आयसीआयसीआय फाउंडशेन�या सहकाया�ने आयोिजत वे�बनार म�ये �टेट बँक ऑफ इं�डयाचे
सेवा�नव�ृ व�र�ठ �यव�थापक व स�ु�स�ध आ�थ�क सा�रता समपुदेशक व ��श�क �ी मनोहर
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परुा�णक यांनी �व�या�या�ना आ�थ�क सा�रता व �नयोजन या �वषयावर अ�यासपणू� माग�दश�न केले,
समवेत �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर

�दनांक ४  फे�वुार� २०२२
महा�व�यालयाम�ये आभासी रा���य प�रषदेचे यश�वी आयोजन
महा�व�यालया�या वा�ण�य �वभागा�यावतीने आजाद� का अमतृ महो�सवा�या �न�म�ाने भारतीय
�वात�ंयाची ७५ वष� उपल�धी, आकां�ा व आ�हाने या �वषयावरएक�दवसीय बहु�व�याशाखीय आभासी
रा���य प�रषदेचे आयोजन कर�यात आले.या रा���य प�रषदेची स�ुवात रा��गीताने झा�यानतंर
महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर व उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडंे यांनी उपि�थत बीजभाषक,
साधन�य�ती, �मखु अ�तथी आ�ण सहभागी �श�क व सशंोधक यांचे �वागत केले. यावेळी �शवाई �श�ण
�सारक मडंळाचे अ�य� ॲड.सतंोष काळे व उपा�य� ॲड.�वनोद देशमखु, स�चव �ी अशोकबधंू
देशमखु,खिजनदार �ी �कशोर मोरे यांनी आभासी प�रषदेसाठ� शभेु�छा �दान के�या. रा���य प�रषदेसाठ�
महा�व�यालय �वकास स�मती सद�या सौ अि�वनीताई गांधी या उपि�थत हो�या.

या आभासी प�रषदेचे �नम�ंक �ा डॉ सदुश�न दवणे यांनी आप�या �वागतपर मनोगताम�ये भारतीय
�वात�ंया�या अमतृमहो�सवा�न�म� भारतीय �वात�ंयाची ७५ वष� उपल�धी, अपे�ा आ�ण आ�हाने या
�वषयावर आयोिजत कर�यात आले�या आभासी प�रषदे�वारे कला, वा�ण�य, �व�ान, �थाप�यशा��
व�ैयकशा��,सरं�णशा��, अथ�शा�� इ�याद� �व�वध �े�ातील सशंोधकांना एक� आणनू �या�वारे भारताची
स�यि�थती व भ�व�यकाल�न वाटचाल�चा आढावा घे�या�या उ�देशाने सदर प�रषदेचे आयोजन कर�यात
आ�याचे �प�ट केले.
आप�या �ा�ता�वकपर मनोगतातनू महा�व�यालयाचे �ाचाय� व प�रषदेचे �मखु आयोजक डॉ द�पक

रावेरकर यांनी बहु�व�याशाखीय आभासी प�रषदे�या मा�यमातनू �व�वध �वषयातील त��य�तीं�वारे सादर
कर�यात येणारे सशंोधन लेख आतंररा���य सशंोधन �नयतका�लका �वारे ��स�ध कर�यात येणार अस�याचे
सांगनू प�रषदे�या आयोजनासाठ� �शवाई �श�ण स�ंथेने केले�या सहकाया�ब�दल स�ंथेचे �वशषे आभार
मानले.

आप�या �मखु मनोगताम�ये कुलस�चव �ी परुा�णक यांनी भारतीय �वात�ंया�या ७५ वषा��या
पा�व�भमूीवर आयोिजत कर�यात आले�या या प�रषदेम�ये भारताने �व�वध �े�ात केले�या �गतीचा आढावा
घे�याबरोबरच भारता�या पढु�ल वाटचाल�साठ� कोण�या गो�ट� करणे अ�भ�ेत आहे याचे �ववेचन देखील
होईल असे मत �य�त क�न प�रषदेसाठ� सवा�ना शभेु�छा �द�या.

या रा���य प�रषदेचे बीजभाषक �हणनू मनोगत �य�त करताना �फल�पाई�स येथील ए�शयन ड�ेहलपम�ट
बँकेचे स�लागार, आतंररा���य कृषी स�लागार तसेच इ��सॅट , हैदराबाद ( आतंररा���य �पके सशंोधन
स�ंथा ) माजी सचंालक डॉ सहुास वाणी यांनी उपि�थतांना भारतीय कृषी �े�ाचे योगदान आ�ण
भ�व�यकाल�न वाटचाल याब�दल �व�ततृ सादर�करणा�वारे माग�दश�न केले. आप�या सादर�करणाम�ये डॉ.
सहुास वाणी यांनी भारत �वत�ं झाला परंतु अ�याप भारताला �वावलबंी हो�यासाठ� खपू मोठा प�ला
गाठावयाचा अस�याचे �नदश�नास आणनू �यासाठ� भारतीय कृषी �े�ाची भ�ूमका मह�वाची राहणार
अस�याचे मत �य�त केले. भारतातील त��शला, नालदंा या �ाचीन काळातील �व�यापीठा�वारे केले�या
सशंोधनाचे उदाहरण देऊन डॉ. वाणी यांनी भारताम�ये भारतीय शतेक�यांकडे उपल�ध असलेले शतेीचे
पारंपा�रक �ान जतन करणे आव�यक अस�याचे मत �य�त केले. भारतीय शतेक�यां�या पारंपा�रक �ानाला
आध�ुनक काळातील त�ं�ानाची जोड �द�यास भारतीय कृषी �े�ाचा व पया�याने भारतीय शतेक�यांचा �वकास
हो�यास बहुमोल मदत होणार अस�याचे डॉ. वाणी यांनी आप�या सादर�करणा�या अखेर�स �प�ट केले.

या प�रषदेम�ये �मखु साधन �य�ती �हणनू मनोगत �य�त करताना गजुरात येथील कणा�वती
�व�यापीठा�या आ�ट��फ�शयल इंटे�लज�स व मशीन ल�न�ग या सगंणक शाखेतील �वभागाचे �वभाग �मखु �ा
डॉ अवधेशकुमार ग�ुता यांनी उपि�थतांना भारताकडे असणारा सां�कृ�तक ठेवा जतन कर�याची आव�यकता
आप�या मनोगतात �य�त केल�. भारताला लाभलेला सम�ृध ऐ�तहा�सक वारसा, वसधुवै कुटु�बकम असा
सदेंश देणार� स�ंकृती यावर आध�ुनक काळात होणार� �व�वध आ�मणे थोपव�याची आव�यकता अस�याचे
सांगनू डॉ. ग�ुता यांनी यासाठ� सव� भारतीयांनी �व�हतापे�ा देश�हताचा �वचार अ��माने कर�याची
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आव�यकता �य�त केल�.आभासी प�रषदे�या उदघाटन स�ा�या अखेर�स सम�वयक �ा महेश व�ले यांनी
सवा�चे आभार �य�त केले.

यानतंर झाले�या सशंोधन लेख सादर�करण स�ांम�ये भारता�या गोवा, आसाम, �द�ल�, ता�मळनाडू या
�व�वध रा�यातनू सहभागी झाले�या वीस सशंोधकांनी �व�वध �वषयावर अ�यासपणू� सशंोधन लेखांचे
सादर�करण केले. सदर आभासी प�रषदेम�ये भारता�या �व�वध रा�यातनू दोनशहूेन अ�धक �श�क व
सशंोधक �व�या�या�नी सहभाग घेतला. तसेच या वेळेस प�नासहून अ�धक सशंोधकांनी प�रषदेसाठ� आपले
सशंोधन लेख सादर केले. सशंोधन लेख सादर�करण स�ासाठ� नवीन पनवेल येथील �प�लई
महा�व�यालया�या वा�ण�य �वभाग �मखु �ा डॉ सीमा सोमाणी व बो�ल�पचंतन येथील उं�े म�हला
महा�व�यालयाचे �ाचाय� �ा धनसे यांनी स� अ�य� �हणनू काम पा�हले.

आभासी प�रषदे�या समारोप स�ाम�ये �मखु अ�तथी �हणनू मनोगत �य�त करताना �ीवध�न येथील
गोखले �श�ण स�ंथे�या व�र�ठ महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ �ी�नवास जोशी यांनी आभासी प�रषदे�या
उ�कृ�ट आयोजनाब�दल महा�व�यालयाचे �वशषे कौतकु केले. या काय��मांम�ये सुदंरराव मोरे
महा�व�यालयाचे इ�तहास �वभाग�मखु �ा डॉ �भाकर गावडं यांनी भारतीय �वात�ंयाचा अमतृमहो�सव यावर
आधा�रत पोवाडा ढोलक��या साथसगंतीने सादर केला. या समारोप काय��मांम�ये प�रषदेसाठ� पाठव�यात
आले�या सशंोधन लेखांमधनू दहा उ�कृ�ट सशंोधन लेख व �यां�या लेखकांची �नवड जाह�र कर�यात आल�.

समारोप काय��मांम�ये सहभागी सशंोधकां�यावतीने मनोगत �य�त करताना �ा डॉ �मझा�, �ा �स�धाथ�
होवाळ व �ा डॉ तळुशीदास मोकल यांनी समकाल�न �वषयावर आयोिजत कर�यात आले�या या प�रषदेतील
साधन �य�ती आ�ण बीज भाषण यां�या सादर�करणातनू सशंोधनाची नवीनच �े�े व नवीन मा�हती उपल�ध
झा�याचे सांगनू प�रषदे�या स�ुनयोिजत आयोजनाब�दल महा�व�यालयाचे �वशषे अ�भनदंन केले.

�दनांक ४ फे�वुार� २०२२ रोजी वा�ण�य �वभागा�यावतीने आयोिजत भारतीय �वात�ंयाची ७५ वष� - उपल�धी, आकां�ा
आ�ण आ�हाने या �वषयावर�ल ऑनलाइन रा���य प�रषदेम�ये बीजभाषण करताना ए�शयन ड�ेहलपम�ट बँकेचे
स�लागार व हैदराबाद येथील इ��सॅट या रा���य स�ंथेचे माजी सचंालक मा.डॉ. सहुास वाणी, तर कणा�वती �व�यापीठ (
गजुरात ) येथील संगणक �वभागातील एआय व एमएल या संगणक शाखेतील �वभाग �मखु �ा डॉ अवधेशकुमार ग�ुता,
�मखु अ�तथी �हणनू मनोगत �य�त करताना, समवेत �वागतपर मनोगत �य�त करताना महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ
�दपक रावेरकर

महा�व�यालयाम�ये सीपीबीएफआय कोस��या �तस�या बॅच�या �श�ण�म यश�वी�र�या आयोिजत कर�यात
आला
महा�व�यालयाम�ये बजाज �फ�सव� या औ�यो�गक �े�ातील ��तथयश कंपनी�या �वशषे सहकाया�ने गे�या
तीन वषा�पासनू सट��फक�ट �ो�म इन बँ�कंग, फायना�स अडँ इ�शरु�स हा �यावसा�यक कोस� �व�या�या�साठ�
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उपल�ध क�न दे�यात आला आहे. सदर कोस��या श�ै�णक वष� २०२१- २२ क�रता �तस�या बॅच�या
अ�यास�माचे यश�वी�र�या आयोजन कर�यात आले.

�दनांक ३१ माच� २०२२- कॉमस� फेि�टवल
वा�ण�य �व�या�या��या सयंोजन स�मतीने आयोिजत केलेला दोन �दवसीय कॉमस� फेि�टवल नकुताच
उ�साहात सपं�न झाला. फेि�टवल�या प�ह�या �दवशी महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर व वा�ण�य
�वभाग �मखु �ा सजंय कसबे यांनी छ�पती �शवरायां�या ��तमेस प�ुपहार अप�ण क�न व द�प��वलन क�न
कॉमस� फेि�ट�हलचे उदघाटन केले. या सपंणू� फेि�ट�हलचे �नयोजन, सयंोजन आ�ण अमंलबजावणी
�व�या�या�नी �वतः पढुाकार घेऊन के�याब�दल महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर यांनी आप�या
अ�य�ीय मनोगताम�ये �यांचे �वशषे कौतकु केले. �वमा, उ�योगधदें, कायदा, �यव�थापन इ�याद� �व�वध
�े�ात वा�ण�य शाखे�या �व�या�या�साठ� अस�ंय क�रअर�वषयक सधंी उपल�ध असनू �व�या�या�नी �या
सधंी �ा�त कर�यासाठ� �वतःम�ये उ�म सवंाद कौश�ये, सगंणक�य कौश�ये तसेच �वषयाचे सखोल �ान
इ�याद� बाबी आ�मसात करा�यात असे आवाहन �ाचाय� डॉ रावेरकर यांनी आप�या मनोगता�वारे �य�त केले.

फेि�टवल�या प�ह�या �दवशी �व�या�या�नी प�रधान केलेला य�ुनफॉम� आ�ण दसु�या �दवशी प�रधान केलेले
पारंपार�क पोशाख सवा�चे ल� वेधनू घेत होत.े दसु�या �दवशी�या काय��मांम�ये व�त�ृव, �नबधं आ�ण पो�टर
मे�कंग �पध�मधील यश�वी �व�याथ� �वजय�ी घोणे, मानसी मोरे, अि�वनी नरे, मेधा ढवळे, सा�ी सकपाळ,
�वशाखा इंगवले, अमतृा दरेकर, ऋ�षकेश �नकम, व�ैणवी उतकेर, आकाश नरे, नागेश गोगावले यांना
स�मान�च�ह आ�ण �श�तीप� देऊन गौरव�यात आले. उ�साह� वातावरणात सपं�न झाले�या या कॉमस�
फेि�ट�हलम�ये आजीवन अ�ययन �वभागा�या �व�या�या�नी फूड फेि�टवल अतंग�त �व�वध खा�य व पेय
पदाथा�चे �टॉल उभारले.

�ंथालय �वभाग -

�वभाग�मखु - �ा सधुाकर कांबळे
(�ंथालय सहा�यक �ी बाळकृ�ण पवार , �ी सहदेव काळे, �ी कुमार गायकवाड)
१ .�ंथालय ओळख उप�म �दनांक २७-११ २०२१ रोजी आयोिजत केला .
२ .वाचन स�ताह �या�यान व�ते �ा�यापक भगवान फाळके �दनांक २० जनू २०२१ रोजी आयोिजत
केला .
३ .मुंबई �व�यापीठ �व�याथ� क�याण �वभाग यां�या वतीने आ�थ�क दबु�ल �व�या�या�ना �कॉलर�शप
व प�ुतक पेढ�  योजनांचा लाभ �मळवनू �दला .
४ .िज�हा�धकार� काया�लय, रायगड यां�या सहयोगातनू �पधा� पर��ा सा�ह�य उपल�ध क�न
दे�यात आले आ�ण �पधा� पर��ा �वतं� अ�या�सका  काया�ि�वत कर�यात आल� .
५ .वाचन �ेरणा �दना�या �न�म�ाने मराठ� �वभाग �मखु �ा�यापक डॉ .सोमोशी सर यांचे �या�यान
संप�न झाले .
६ आयसीएसएसआर सं�थेकडून �ंथ योजनेसाठ� अनदुान �ा�त होणे करता ���या व �यामधनू
अनदुानाचा लाभ
७ �ंथालयाचे �वतं� वेबपेज महा�व�यालया�या वेबसाईटवर उपल�ध आहे.
८ �ंथालया�या ऑनलाईन �विजटसाठ� �य ूआर कोड उपल�ध आहे.
९ गरजू �व�या�या�ना मुंबई �व�यापीठा�या आ�थ�क सहा�य योजनेचा लाभ �मळवनू दे�याबाबत
योगदान.
१० एससी एसट� �व�या�या�साठ� प�ुतक पेढ� योजनेअतंग�त प�ुतके उपल�ध.
११ �दनांक १९ जनू २०२१ - वाचन �दन
महा�व�यालया�या �ान व मा�हती क� � (�ंथालय �वभागा�या ) वतीने वाचन �दना�न�म� आयोिजत केले�या
महा�व�यालयीन जीवनातील वाचनाचे मह�व या �वषयावर�ल �वशषे ऑनलाईन �या�याना�या काय��मात
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�मखु व�ते सतं गाडगेबाबा अमरावती �व�यापीठातील �वमे�स �टडीज स�टरचे सहा�यक �ा�यापक �ी
भगवान फाळके यांनी �व�या�या�ना माग�दश�न केले. वाचनाचे अन�यसाधारण मह�व �प�ट करताना �ा
भगवान फाळके यांनी आप�या मनोगताम�ये एखाद� सा�ह�यकृती मानवी जीवनात आमलूा� प�रवत�न
कर�यासाठ� कशा �कारे कारणीभतू ठरत ेयाचे �ववेचन केले.

एम ए / एम कॉम (ब�ह�थ)  आयडॉल - पीसीपी स�टर

क� � सम�वयक - �ा डॉ �भाकर गावंड
सदर क� �ा�वारे यावष� एम ए मराठ� , इ�तहास , अथ�शा�� , भगूोल भाग १ व २ , तसेच एम कॉम
भाग १ व २ या अ�यास�मासाठ� ब�ह�थ प�धतीने �वेश घेतले�या १५ �व�या�या�ना माग�दश�न
कर�यात आले.

क�रयर गायड�स व �पधा� पर��ा माग�दश�न �वभाग

( �वभाग �मखु �ा सनुील गवळी , स�मती सद�य �ा सनुील बलखंड े)

�दनांक २३ �डस�बर २०२१- क�रअर क�टा उप�मा�या उदघाटना�न�म� �वशषे �या�यानाचे आयोजन
महारा�� शासनाचा उ�च आ�ण त�ं�श�ण �वभाग तसेच महारा�� त�ं�ान आ�ण सहा�यता क� � यां�या
�व�यमाने महा�व�यालयीन त�णांना �पधा� पर��ा, बँ�कंग, उ�योजकता आद� �व�वध �े�ात यश�वी क�रअर
कर�यासाठ� माग�दश�न देणारे मा�यम �हणनू क�रअर क�टा हा उप�म राब�व�यात येत आहे. या
उप�मांतग�त �व�वध �े�ातील यश�वी शासक�य, �शासक�य अ�धकार� �पधा�पर��ा त�, यश�वी उ�योजक,
शतेकर� आद�ंचा �व�या�या�शी सवंाद घडवनू आणला जातो. अशाच �कार�या सवंादाचे आयोजन क�रअर
क��या�या उदघाटना�न�म� सुदंरराव मोरे महा�व�यालयातील क�रअर गाईड�स व �लेसम�ट सेल या
�वभागातफ� कर�यात आले. काय��मा�या �ारंभी महा�व�यालयातील क�रअर क�टा नामफलकाचे उदघाटन
पोलादपरू�या तहसीलदार �ीमती द��ती देसाई यां�या ह�त ेसपं�न झाले.

�दनांक ७ माच� २०२२- ग�डझपे �पधा� पर��ा माग�दश�न उप�म
रायगड िज�हा �पधा� पर��ा माग�दश�न क� � हा अ�भनव उप�म रायगड िज��याचे िज�हा�धकार� मा डॉ मह��
क�याणकर यां�या सकं�पनेतनू साकारलेला असनू, �या�वारे �व�या�या�ना �पधा� पर��ां�वषयी त��य�ती
तसेच यश�वी �पध�क यां�या वतीने ऑनलाइन प�धतीने माग�दश�न कर�यात येत.े या उप�माचा �ामीण
भागातील �व�या�या�नी अ�धका�धक लाभ �यावा असे आवाहन पोलादपरूचे नायब तहसीलदार �ी समीर देसाई
यांनी केले. �ी देसाई यांनी महा�व�यालयातील �व�या�या�शी �पधा� पर��ांम�ये यश कसे �ा�त करावे या
�वषयावर सवंाद साधला. यावेळी �ी देसाई यांनी �व�या�या�ना ग�ड झपे या उप�माची मा�हती �दल�.

�दनांक १५ माच� २०२२- �वधी �े�ातील क�रअर �वषयक माग�दश�न
महा�व�यालया�या क�रयर गायड�स व कॉमस� असो�सएशन यां�या सयं�ुत �व�यमाने महा�व�यालयातील
�व�या�या�साठ� क�रयर गायड�स �वषयक माग�दश�नपर काय��माचे आयोजन कर�यात आले.या
काय��माम�ये खेड - र�ना�गर� येथील �स�धयोग �वधी महा�व�यालया�या �ाचाया� ॲड �ीती ब��े यांनी
आप�या �मखु माग�दश�नपर मनोगताम�ये �वधी आ�ण कायदा �े�ातील �व�वध क�रअर �वषयक सधंींची
मा�हती �व�या�या�ना �दल�.
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�दनांक ३० माच� २०२२- ग�डझपे उप�मांतग�त सुदंरराव मोरे महा�व�यालयास �पधा� पर��ा �वषयक �ंथ व
�ंथालयासाठ� आव�यक इतर साधनांचे �वतरण

रायगड िज��याचे िज�हा�धकार� डॉ मह�� क�याणकर यां�या �मखु सकं�पनेनसुार राब�व�यात येत
असले�या ग�डझपे या रायगड िज�हा �पधा� पर��ा क� �ा�या उप�मानसुार येथील सुदंरराव मोरे
महा�व�यालयाम�ये �पधा� पर��ा�वषयक प�ुतके तसेच वाचन क�ासाठ� ख�ुया� आ�ण टेब�स आद�
सा�ह�याचे �वतरण कर�यात आले.
रायगड िज��यातील महा�व�यालयीन �व�या�या�ना �व�वध �व�पा�या �पधा� पर��ांचे सखोल माग�दश�न
उपल�ध �हावे या उ�देशाने िज�हा�धकार� डॉ क�याणकर यां�या सकं�पनेतनू ग�डझपे हा उप�म काया�ि�वत
झाला आहे. याच उप�मांतग�त आज पोलादपरू येथील सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान
महा�व�यालया�या �ंथालयास पोलादपरू�या तहसीलदार �ीमती द��ती देसाई यां�या ह�ते �पधा�पर��ा
�वषयक �ंथांचे दोन सचं, तसेच अ�या�सके साठ� टेबल आ�ण ख�ुया� �वत�रत कर�यात आले. सदर
उप�माअतंग�त महा�व�यालयात �पधा� पर��ेत बसू इि�छणा� या �व�या�या�चा �हा�सअप �पु तयार
कर�यात आला असनू �यां�यासाठ� महा�व�यालयात �वत�ं �पधा� पर��ा �ंथालय आ�ण अ�या�सका यांची
�यव�था उपल�ध क�न दे�यात आल� आहे.

ग�डझपे उप�मांतग�त महा�व�यालयास �पधा� पर��ा �वषयक �ंथांचे �वतरण करताना पोलादपरू�या
तहसीलदार मा.�ीमती �द�ती देसाई, नायब तहसीलदार मा �ी शरद आडमठेु, मा �ी समीर देसाई व �ाचाय� डॉ
द�पक रावेरकर

अ�व�कार सशंोधन महो�सवात �व�या�या�चा सहभाग
अ�व�कार व �रसच� क�मट�
�वभाग �मखु -- �ा डॉ समीर बटुाला,
सद�य - �ा डॉ बालाजी राजभोज, �ा डॉ मगेंश गोरे

मुबंई �व�यापीठाने आयोिजत केले�या अ�व�कार सशंोधन महो�सवाम�ये महा�व�यालयातील खाल�ल
�व�या�या�नी सहभाग घेतला

● सिु�मता �दल�प च�हाण, न�ंदनी �भकाजी धो�े - Nisarga Cyclone in Raigad District as
Natural Disaster- माग�दश�क �ा डॉ समीर बटुाला
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● सा�ी सतीश जाधव, अजंल� �याम कळंबे त�ृती �वकास �शदें-Project - Gross National Index
and India - माग�दश�क- �ा डॉ सधुाकर जाधव

● म�ुकान रह�म बागवान, ��धा सनुील मोरे, अ�ंकता जलाम�सगं राजपरुो�हत- Study of forensic
Importance of Calliphoridae and Sarcophagidae in Loharmal village of
Poladpur Tehsil, माग�दश�क डॉ पोपटराव भोसले

● �दपाल� सदं�प कदम- A study of Digital Currency Market in India, माग�दश�क �ा सजंय
कसबे

पालक संपक�  आ�ण माजी �व�याथ� �वभाग
�वभाग �मखु �ा डॉ सदुश�न दवणे
सद�य �ा डॉ नाथीराम राठोड, �ा डॉ  रवीं� सोमोशी, �ा डॉ शलेैश जाधव

कोरोना कालावधी अस�यामळेु महा�व�यालयातील �व�या�या�चे पालक तसेच माजी �व�याथ�
यां�याशी फोन �वारे संपक� साधनू �यां�या अडीअडचणी दरू कर�याचा तसेच शंकासमाधान
कर�याचा �य�न �वभागातफ�  कर�यात आला

महा�व�यालय �वेश स�मती
कला शाखा �ा डॉ नाथीराम राठोड
�व�ान शाखा �ा सनुील गवळी
वा�ण�य शाखा - �ा सजंय कसबे
महा�व�यालयीन �वेश ���येचे संयोजन व �यव�थापन कर�याम�ये योगदान

पर��ा �वभाग होम ए�झाम
�वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर गावंड
सद�य �ा संजय कसबे, �ा �नेहल कांबळे

�थम व ��वतीय वष� कला, वा�ण�य आ�ण �व�ान वगा��या �नय�मत आ�ण एट�केट� पर��ांचे
�नयोजन आ�ण �यव�थापन कर�याम�ये  योगदान

पर��ा �वभाग �व�यापीठ ए�झाम
�वभाग �मखु डॉ बालाजी राजभोज, सद�य �ा डॉ पोपटराव भोसले

ततृीय वष� कला, वा�ण�य व �व�ान यां�या मुंबई �व�यापीठातफ� घे�यात येणा�या सव� पर��ां�या
�नयोजन आ�ण �यव�थापनाम�ये योगदान
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महा�व�यालतील अ�य मह�वपणू� उप�म आ�ण �वशषे
उ�लेखनीय बाबी

�दनांक १८  जनू २०२१- �व�यापीठ �तर�य भगूोल �वषयक ऑनलाईन काय�शाळा
�वभाग �मखु �ा डॉ समीर बटुाला
महा�व�यालया�या सयं�ुत �व�यमाने मुबंई �व�यापीठ �तर�य �थम वष� भगूोल - सधुा�रत अ�यास�म या
�वषयावर�ल एक �दवसीय ऑनलाइन काय�शाळा नकुतीच यश�वी�र�या सपं�न झाल�. खेड - र�ना�गर� येथील
आयसीएस महा�व�यालय, सावतंवाडी - �सधंदुगु� येथील पचंम खेमराज महा�व�यालय यां�या सयं�ुत
�व�यमाने सुदंरराव मोरे महा�व�यालयाने आयोिजत केले�या या काय�शाळे�या �ारंभी महा�व�यालयाचे
�ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर यांनी कोरोना महामार��या कालावधीत स�ु असले�या ऑनलाईन �श�ण
प�धतीमळेु अ�ययन- अ�यापन ���येत �व�या�या�चा अ�धका�धक व सात�यपणू� सहभाग वाढव�याची
मह�वपणू� जबाबदार� �श�कांवर आल� अस�याचे सांगनू �यासाठ� �श�कांनी ना�व�यपणू� ऑनलाईन
साधनांचा वापर करावाअसे मत आप�या शभेु�छापर मनोगताम�ये �य�त केले.मुबंई �व�यापीठांतग�त
येणा�या �व�वध महा�व�यालयातील समुारे ७१ �ा�यापकांनी सहभाग न�दवला.
�द २८ माच� २०२२- भगूोल �वभागा�यावतीने महा�व�यालयाम�ये बौ��धक सपंदा �वषयक वेबीनारचे आयोजन
महा�व�यालयातील भगूोल �वभागातफ� नकुतचे बौ��धक सपंदा अ�धकार या �वषयावर एक �दवसीय
वे�बनारचे आयोजन कर�यात आले. �व�याथ� आ�ण �श�क यां�यासाठ� आयोिजत केले�या या वे�बनार�या
�ारंभी वे�बनार सयंोजक व भगूोल �वभाग �मखु डॉ समीर बटुाला यांनी सवा�चे �वागत केले. महा�व�यालयाचे
�ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर यांनी इंटले�चअुल �ॉपट� राइ�स आ�ण कॉपीराइ�स यां�या�वषयी अजनूह� यवुक,
�व�याथ� आ�ण �श�कांम�ये परेुशी जनजागतृी नसनू मो�या �माणात अ�ान व गरैसमज आहेत यामळेु
समाजाबरोबर देशाचेह� मो�या �माणात नकुसान होत आहे हे ल�ात घेऊनच भारत सरकार�या वा�ण�य
आ�ण उ�योग म�ंालयातफ� भारतीय �वात�ंया�या अमतृ महो�सवी वषा��न�म� रा���य �तरावर राब�व�यात
येणा�या बौ��धक सपंदा अ�धकार कायदा जनजागतृी मो�हमेअतंग�त आ�ण सहसचंालक काया�लय, उ�च
�श�ण, कोकण �वभाग, पनवेल यां�या माग�दश�नानसुार सदर वे�बनार आयोिजत कर�यात आ�याचे �प�ट
केले. या वेबीनार म�ये �मखु माग�दश�क �हणनू मनोगत व सादर�करण करताना मुबंई येथील पेटंट �वभागीय
काया�लयातील व�र�ठ अ�धकार� �ी मनोज सोमकुवर यांनी उपि�थतांना स�व�तर माग�दश�न केले.
�द. ७ स�ट�बर २०२१- ब�ुटू �ा�यापक सघंटने�या वतीने परू��त �व�या�या�ना मदतीचा हात
�दनांक २२ जलुै २०२१ रोजी महाड व पोलादपरू प�रसरात झाले�या अ�तव�ृट�मळेु महा�व�यालयात �श�ण
घेत असले�या अनेक �व�या�या�चे अतोनात नकुसान झाले अशा �व�या�या�ना मदतीचा हात �हणनू मगंळवार
�द ७ स�ट�बर रोजी ब�ुटू या महा�व�यालयीन �ा�यापक सघंटने�या वतीने येथील महा�व�यालया�या १०९
�व�या�या�ची � ८७,२००/- फ� महा�व�यालयात भ�न तसेच �यांना श�ै�णक सा�ह�याचे �वतरण कर�यात
आले. सदर मदत �नधी �वतरणासाठ� आयोिजत केले�या �वशषे काय��मासाठ� महारा�� �ा�यापक
महासघंा�या अ�य� डॉ. तपती मखुोपा�याय, बकुटूचे उपा�य� �ा. भीमराज �शकारे, जॉ�ट से�ेटर� �ा.
च�ंशखेर कुलकण�, खिजनदार �ा. मोह�मद ताह�र, डॉ. �काश दातार, �ा. उमेश �शदें आद� मा�यवर
उपि�थत होत.े
�दनांक २१ स�ट�बर २०२१ - महा�व�यालय वधा�पन �दन
महा�व�यालया�या वधा�पन �दना�न�म� �वशषे काय��माचे आयोजन कर�यात आले.वधा�पन �दनाचे
औ�च�य साधनू महा�व�यालयातील �ा�यापकांनी �वसशंोधनावर आधा�रत �लह�ले�या आयएसबीन
मानांकन �ा�त प�ुतकांचे �काशन �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यां�या ह�ते कर�यात आले. यावेळी �ा डॉ
�भाकर गावडं �ल�खत रायगड िज��यातील �वात�ंय लढे आ�ण स�या�ह तसेच �ा डॉ सधुाकर जाधव
�ल�खत जॉब सॅ�टसफॅ�शन इन इंडि��यल वक� स� - डीटर�मननं�स अडँ डायमे�श�स या प�ुतकांचे �काशन
कर�यात आले.
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महा�व�यालया�या �थापना �दना�न�म� �दनांक २१ स�ट�बर २०२१ रोजी इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर
गावडं व मानसशा�� �वभाग �मखु �ा डॉ सधुाकर जाधव यांनी �ल�हले�या सशंोधनपर आयएसबीन सदंभ�
प�ुतकांचे �काशन करताना महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर व उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडंे

�दनांक ९ ऑ�टोबर २०२१- मानसशा�� �वभाग �वशषे आभासी �या�यानाचे आयोजन - �वभाग �मखु �ा डॉ
सधुाकर जाधव
कोरोना महामार�मळेु समाजातील �व�वध घटकांवर ता�का�लक आ�ण दरूगामी �व�पाचे प�रणाम झाले
असनू, महा�व�यालयीन �व�या�या�वर देखील या महामार�चे �व�वध शार��रक आ�ण मान�सक प�रणाम �दसनू
येत आहेत. या प�रणामांना आ�ण �यातनू �नमा�ण झाले�या ताणतणावांना सामोरे जा�यासाठ� तणाव
�यव�थापनाची �व�वध त�ंे आ�मसात करणे आव�यक अस�याचे मत र�ना�गर� येथील गोगटे-जोगळेकर
महा�व�यालया�या मानसशा�� �वभाग �मखु व ��स�ध समपुदेशक �ा बीना शटेे - कळंबटे यांनी �य�त
केले. �ा कळंबटे महा�व�यालयातील म�हला �वकास क� आ�ण मानसशा�� �वभाग यां�या सयं�ुत
�व�यमाने आयोिजत केले�या �वशषे आभासी काय��मात �मखु �या�या�या �हणनू �व�या�या�ना माग�दश�न
केले.
�दनांक १५ �डस�बर २०२१ - �शवाई �श�ण सं�थे�या वतीने महा�व�यालयाने �ा�त केले�या नॅक
म�ूयांकनातील सयुशाब�दल �नेह मेळा�याचे �वशषे आयोजन
महा�व�यालयाला नॅक या सं�थेने �दनांक १४ फे�वुार� २०२० रोजी ततृीय मानांकन २. २८ या
सीजीपीए सह बी �ेड �दान केल�. महा�व�यालयाने �ा�त केले�या या यशाब�दल �शवाई �श�ण
सं�थे�या वतीने महा�व�यालयाचे �ाचाय� व अतंग�त गुणव�ा हमी क�ातील सव� सद�य यांचा आ�ण
सव� �टाफचे �वशषे अ�भनंदन कर�यासाठ� व सयुश साजरे कर�यासाठ� �नेह मेळा�याचा �वशषे
काय��म यश�वी�र�या आयोिजत कर�यात आला.सदर �नेह मेळा�याम�ये �शवाई �श�ण सं�थे�या
वतीने सं�थेचे अ�य� माननीय ॲड संतोष काळे, उपा�य� माननीय ॲड �वनोद देशमखु, स�चव
माननीय �ी अशोकबंधू देशमखु, तसेच �शवाई प�रवाराचे जे�ठ स�लागार आ�ण ��स�ध
बालरोगत� माननीय डॉ�टर चं�शखेर दाभाडकर यांनी महा�व�यालयाने �तस�या म�ूयांकनाम�ये
�ा�त केले�या सयुशाब�दल अतंग�त गुणव�ा हमी क�, �ाचाय�, सव� �श�क आ�ण �श�केतर �टाफ
�व�याथ� माजी �व�याथ� पालक वग� आधी सव� संबं�धत घटकांचे �वशषे अ�भनंदन केले. यावेळी
सं�थे�या वतीने �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर, नॅक सम�वयक �ा महेश व�ले, काया�लय अधी�क �ी
मकंुुद पंदेरकर यांचा �वशषे स�कार कर�यात आला, तसेच पीएचडी पदवी �ा�त के�याब�दल �ा डॉ
सदुश�न दवणे यांचा देखील मा�यवरां�या ह�त ेस�कार कर�यात आला.
सदर काय��माम�ये महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यांनी �ल�हले�या Turn the
Organization Around - Employee Satisfaction and Productivity through Work Culture
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आतंररा���य �काशन सं�थेने �का�शत केले�या आयएसबीएन संदभ� प�ुतकाचे मा�यवरां�या ह�ते
�काशन कर�यात आले.

महा�व�यालय नॅक सयुश �नेहमेळा�या काय��माम�ये महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यांनी
�ल�हले�या Turn the Organization Around - Employee Satisfaction and Productivity
through Work Culture या आतंररा���य �काशन स�ंथेने �का�शत केले�या प�ुतकाचे �काशन करताना
�शवाई �श�ण स�ंथेचे अ�य� मा ॲड सतंोष काळे, उपा�य� मा ॲड �वनोद देशमखु, स�चव मा �ी अशोकबधंू
देशमखु, मा डॉ च�ंशखेर दाभाडकर

�दनांक २० �डस�बर २०२१ मुबंई �व�यापीठाचे नव�नय�ुत कुलस�चव व महा�व�यालयाचे आ�ण �शवाई स�ंथेचे
�हत�चतंक व माग�दश�क मा �ी सधुीर परुा�णक यांनी महा�व�यालयाला स�द�छा भेट �दल�

मुबंई �व�यापीठाचे कुलस�चव मा �ी सधुीर परुा�णक यांचे �वागत करताना स�ंथेचे अ�य� मा ॲड सतंोष
काळे, उपा�य� मा ॲड.�वनोद देशमखु, स�चव मा �ी अशोकबधंू देशमखु व महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ
�दपक रावेरकर

�दनांक १९ फे�वुार� २०२२- यगुप�ुष छ�पती �शवाजी महाराज जयतंी काय��म
महा�व�यालयाम�ये यगुप�ुष छ�पती �शवाजी महाराजांची जयतंी उ�साहात साजर� कर�यात आल�.
महा�व�यालयातील �शवजयतंी सयंोजन स�मती�यावतीने आयोिजत कर�यात आले�या या �शवजयतंी
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सोहळयाम�ये �व�या�या�नी आणलेल� �शव�योत �था�पत झा�यानतंर महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक
रावेरकर, उप�ाचाय� �ा सनुील बलखडं,े इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर गावडं, �ा डॉ रवीं� सोमोशी,
काया�लय अधी�क �ी मकंुुद पदेंरकर आद�ंनी छ�पती �शवाजी महाराजां�या पतु�यास प�ुपहार अप�ण क�न
व �शवआरती�वारे �शवाजी महाराजांना अ�भवादन केले. यावेळी �ा डॉ �भाकर गावडं �ल�खत �शवआरती
महा�व�यालयातील अपे�ा साळंुखे,त�नषा जाधव, दया साळवी, ��धा मोरे, �ीती खेडकेर या �व�या�थ�नींनी
सरुज सतुार यांनी �दले�या सगंीत साथीने सादर केल�. �ी अजय खोपडे यांनी छ�पती �शवरायांना मानवदंना
�द�यानतंर �व�याथ� वगा��या वतीने जागतृी ये�णकर व अपे�ा साळंुखे यांनी आपल� मनोगते �य�त केल�.
आज�या त�ण �पढ�ने �पेर� पड�यावर�या नायकांपे�ा वा�तव जीवनातील �शवाजी महाराजांसार�या
महानायकांचा व यगुप�ुषां�या जीवनाचा आदश� घे�यासाठ� �य�नशील रहावे असे सांगताना ��येक घरात
आ�ण ��येक �व�या�या��या द�तरात �शवच�र� असणे आव�यक अस�याचे मत आप�या मनोगताम�ये
�य�त केले. काय��माम�ये �वराल� सधुाकर जाधव या छो�या �व�या�थ�नीने �शवच�र�ावर�ल पोवाडा सादर
केला. यावेळी �ा�यापकां�या वतीने �ा डॉ राम बरकुले, �ा डॉ �भाकर गावडं यांनी मनोगते �य�त केल� तर
�ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यांनी अ�य�ीय मनोगत �य�त केले.

छ�पती �शवाजी महाराजां�या जयतंी�न�म� महा�व�यालयात आयोिजत �वशषे काय��मात सादर कर�यात
आलेल� शभुा आरती �व�या�या�ची मनोगते व इ�तहास �वभाग �मखु �ा डॉ �भाकर दावण यांनी सादर केलेला
पोवाडा
मराठ� राजभाषा �दन -�वभाग �मखु �ा डॉ र�व�ं सोमोशी- २७ फे�वुार� २०२२
मराठ� रा�यभाषा �दना�न�म� आयोिजत �वशषे काय��मांम�ये ��ुतका सवु�, धन�ी दरूकर, सा�ी जाधव,
�व�पा जाधव, अजंल� कळंबे या �व�या�थ�नींनी राकट देशा, कणखर देशा हे महारा�� गीत सादर केले. यावेळी
दया साळवी, सा�ी जाधव, समी�ा पवार, अजंल� कळंबे, सा�हल �शगवण या �व�या�या�नी समयो�चत
मनोगते आ�ण मराठ� भाषा गौरव गीते सादर केल�. काय��माम�ये �मखु अ�तथी �हणनू मनोगत �य�त
करताना महा�व�यालयाचे माजी �व�याथ� व मी मराठ� एक�करण स�मतीशी सलंि�नत असणा�या महारा��
सरं�ण सघंटनेचे रायगड िज�हा अ�य� �ी अ�य भोसले व �ी सतीश कोरपे यांनी �व�या�या�ना माग�दश�न
केले. �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यांनी अ�य�ीय मनोगत �य�त केले.
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मराठ� राजभाषा �दना�न�म� आयोिजत काय��मात मनोगत �य�त करताना मा �ी अ�य भोसले,
�ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर व �ा डॉ रवीं� सोमोशी
ल�ड कॉलेज �हणनू �नय�ुती
श�ै�णक वष� २०२१ - २२ म�ये म�ये मागील वष��या पदवी पर��ा आ�ण चालू वषा��या �नय�मत
पर��ांसाठ� सुंदरराव मोरे महा�व�यालयावर पोलादपरू �ल�टरचे ल�ड कॉलेज या ना�याने मुंबई
�व�यापीठाने जबाबदार� सोपवल�. महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर हे सदर पोलादपरू
�ल�टरचे संयोजक असनू, �ल�टर अतंग�त येणा�या �व�वध बारा महा�व�यालयातील पदवी पर��ा /
होम ए�झाम / बॅकलॉग / एट�-केट� / पीजी इ�याद� सव� पर��ांचे संयोजन डॉ�टर रावेरकर यां�या
माग�दश�नाखाल� कर�यात आले व येत आहे.

रा���य �व�ान �दन - �दनांक २८ फे�वुार� २०२२ रोजी रा���य �व�ान �दना�न�म�
महा�व�यालयातील साय�स �लब�या वतीने �वशषे ऑनलाइन काय��माचे आयोजन कर�यात
आले.या काय��मा�या �ारंभी महा�व�यालयातील साय�स �लबचे सयंोजक �ा डॉ बालाजी राजभोज व
सहसयंोजक �ा डॉ राम बरकुले यांनी सवा�चे �वागत केले.काय��माचे �मखु व�ते �हणनू मनोगत �य�त
करताना द ग तटकरे महा�व�यालयातील रा�यशा�� �वभागाचे �वभाग �मखु व ��स�ध लेखक डॉ. भगवान
लोखडंे यांनी �व�ान आ�ण त�ं�ाना�या �गतीला �ववेकवादाची जोड असणे कशा�कारे आव�यक आहे याचे
सोदाहरण �ववेचन आप�या मनोगताम�ये केले.अ�य�ीय मनोगताम�ये सुदंरराव मोरे महा�व�यालयाचे
�ाचाय� डॉ �दपक रावेरकर यांनी �व�ान आ�ण त�ं�ानाचा अ�तरेक� वापर आ�ण �यातनू �नसगा�वर �नय�ंण
�मळव�या�या मानवी �व�ृीमळेु मानवाचा शा�वत �वकास व मानवा�या भावी �पढ� यांचे भ�वत�य कशा�कारे
धो�यात आले आहे याचे �ववेचन केले.

�दनांक ११ ए��ल २०२२- महा�व�यालयात महा�मा फुले जयतंी उ�साहात साजर�
महा�व�यालयाम�ये थोर समाजसधुारक महा�मा �यो�तराव फुले यांची १९५ वी जयतंी उ�साहात साजर�
कर�यात आल�. यावेळी आयोिजत कर�यात आले�या काय��मात महा�व�यालयाचे उप�ाचाय� �ा सनुील
बलखडंे व काया�लय अधी�क �ी मकंुुद पदेंरकर यांनी महा�मा फुले यां�या ��तमेस प�ुपहार अप�ण क�न
�यांना अ�भवादन केले. यावेळी महा�व�यालयातील �ा�यापकांनी महा�मा �यो�तबा फुले यां�या �यि�तम�व
आ�ण काया��वषयी समयो�चत मनोगत े�य�त केल�.

�दनांक १४ ए��ल २०२२- महा�व�यालयात भारतर�न डॉ बाबासाहेब आबेंडकर जयतंी उ�साहात साजर�
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महा�व�यालयात महामानव भारतर�न डॉ बाबासाहेब आबेंडकर यांची १३१ वी जयतंी उ�साहात साजर�
कर�यात आल�.रा���य सेवा योजना �वभागातफ� या वेळी �नबधं �पधा� आ�ण �वशषे �या�यान आद�
काय��मांचे आयोजन कर�यात आले.यावेळी �मखु अ�तथी �हणनू मनोगत �य�त करताना पोलादपरू येथील
��स�ध कायदेत�� ॲड सा�रका पालकर यांनी भारतीय स�ंवधान या �वषयावर उपि�थतांना माग�दश�न केले.
यावेळी ॲड पालकर यांनी भारतीय स�ंवधान ह�च सव�सामा�य भारतीयांची खर� ताकद अस�याचे नमदू क�न
स�ंवधानाची उ�दे�शका तसेच स�ंवधानाम�ये नमदू केलेले मलूभतू ह�क आ�ण कत��ये याबाबत स�व�तर
�ववेचन केले. यावेळी डॉ वसतं ड�गरे, �ा डॉ राम बरकुले, �ा मनोज भगत, �ा डॉ मगेंश गोरे आद�ंनी आपले
�वचार �य�त केले.आप�या अ�य�ीय मनोगताम�ये �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर यांनी अजनूह� समाजाम�ये
�व�वध �कार�या जनुाट व बरुसटले�या �ढ�, परंपरा यांचा वरच�मा �दसनू येतो असे नमदू क�न त�ण वगा�ने
भारतीय रा�यघटनेचा अ�यास क�न व �यातनू �ा�त होणा�या �ेरणेतनू समाजाम�ये सकारा�मक बदल
घडव�यासाठ� �य�नशील राहावे असे आवाहन आप�या मनोगता�वारे केले.

भारतर�न डॉ बाबासाहेब आबेंडकर जयंती काय��मात मनोगत �य�त करताना �मखु अ�तथी ऍड
सा�रका पालकर, समवेत रा���य सेवा योजना काय��मा�धकार� �ा डॉ वसंत ड�गरे,�ाचाय� डॉ द�पक
रावेरकर, उप�ाचाय� �ा सनुील बलखंडे
ततृीय वष� कला, वा�ण�य व �व�ान वगा�तील �व�या�या�साठ� आशीवा�द व शभेु�छा दे�याचे सबं�ंधत
�व�याशाखा तफ�  आयोजन कर�यात आले.
�श�क आ�ण �श�केतर कम�चा�यांची गुणव�ा वाढ - महा�व�यालयातील �श�क व �श�केतर
कम�चार� यांनी श�ै�णक वष� २०२१-२२ म�ये �व�वध �ठकाणी आयोिजत केले�या ऑनलाईन
ओ�रएंटेशन, �र�ेशर एफडीपी, चचा�स�,े प�रषदा, काय�शाळा आ�ण अ�य कोस�सम�ये सहभाग घेऊन
सदर कोस�स यश�वीर��या पणू� केले तसेच सदर श�ै�णक वषा�त महा�व�यालयातील �श�कांनी
�व�वध संशोधन �नयतका�लकांमधनू आपले शोध �नबंध ��स�ध केले आहेत.
ऑनलाइन पर��ा व �नकाल मुंबई �व�यापीठा�या �नद�शानसुार �थम, ��वतीय आ�ण ततृीय
वषा��या �नय�मत स� पर��ा तसेच एट�केट� पर��ा देखील ऑनलाइन प�धतीने संप�न झा�या
असनू �थम व ��वतीय वषा��या प�र�ांचे �नकाल जाह�र कर�यात आले आहेत.
एम ओ यु अतंग�त अ�यागत �या�याने Guest Lecture) �हणनू योगदान:- महा�व�यालयातील
�ा �नेहल कांबळे, �ा डॉ राम बरकुले, �ा डॉ समीर बटुाला यांनी सहयोग ��त�ठानशी झाले�या
सामंज�य करारानसुार लोहारमाळ येथील साने गु�जी �व�यालयातील �व�या�या�साठ� अ�यागत
�या�याने आयोिजत केल�.
भौ�तक स�ुवधा
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जानेवार� २०२२ महा�व�यालया�या ��ता�वत �ंथालय वाचन क� आ�ण �शासक�य इमारती�या
उव��रत बांधकाम हाती घे�यात आले याम�ये सदर इमारतीचे फाउंडशेन स���ंग आ�ण तसेच �पलर
काम आज �मतीस पणू� कर�यात आले आहे. या श�ै�णक वषा�त पाणी साठव�यासाठ� दसुर� पाणी
साठवनू टाक� उपल�ध क�न दे�यात आल�.

महा�व�यालया�या वग� �मांक ५ आ�ण ६ तसेच कला वा�ण�य व �व�ान शाखा यां�या दोन �टाफ
�मचे फायबर पीओपी चे �स�लगं काम पणू� कर�यात आले

महा�व�यालयात पा�यासाठ� अ�त�र�त साठवण टाक� उपल�ध क�न दे�यात आल�.

�दनांक २८ ए��ल २०२२- महा�व�यालयातील ओपन िजम उप�मा�या प�ह�या ट��यातील साधने व
उपकरणे �व�या�या�साठ� उपल�ध.
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�व�याथ� लेखना�व�कार
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�वशषे क�वता

�शवाई �श�ण �सारक मंडळाचे अ�य� स�माननीय ॲड.संतोष
काळे साहेब यांनी श�ै�णक, सहकार आ�ण �वधी �े�ात �दले�या
बहुमोल योगदानाब�दल मा ॲड काळे साहेबां�या वाढ�दवसाचे
औ�च�य साधनू सौ �नेहा संतोष काळे यांनी केलेले

का�या�मक अ�भ�ट�चतंन !!!
💐

॥ दात�ृव  ॥

त�ुया दानी  हातापढेु
माझी ओजंळ धरल�
आय�ुया�या स�या कशी
वष� सखुाने नांदल�

त�ुया दानी  हातांना
येई प�रमळ दात�ृवाचा
जसे ना�मयाचे जीणे
तसा तझुा परोपकार सारा
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तझुा �यास �श�णाचा
तझुा वसा अमतृाचा
त ूघड�वल�  �ांती
�दला अनेकांना �नवारा

तझु ेदान ह� रे भले
तझु ेमनह� चांगले
त�ुया �व�छ कारभारापाई
देव गाभा�या�शवाय
घटकाभर �वसावले

त�ुया दानी  हातांमळेु
मज कण� �दसे दारा
तझु े�न�म�तीचे हात
�हणे तथा�त ुरे बाळा
�हणे तथा�त ुरे बाळा

सौ.  �नेहा सतंोष काळे
महाड - रायगड, १० जनू २०२२
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�सारमा�यमातील महा�व�यालय !
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Institutional Highlights

● Functioning for the betterment of downtrodden and deprived

students

● Situated in picturesque environment having background of natural

landscape

● Permanently affiliated to University of Mumbai

● NAAC Accredited with 2.28 CGPA ( Third Cycle)

● Recognized under UGC 2(f)  & 12 (B)

● Highly qualified and experienced teaching staff

● Provides efficient and prompt administrative services.

● Emphasis on the use of ICT methods to make teaching -

learning process effective Offers three graduate programmes in

Arts , Commerce and Science Post Graduation courses available

through IDOL - PCP

● Centre of Mumbai University Skill based courses like Certificate

courses in Spoken English , Basic Accounting , Bridge

Course.Certificate Programme in Banking , Finance and Insurance

are also available

● Well stocked and digitized library

● Adequate infrastructure and playground with sports facilities

with open gym

● Well equipped Science and Computer Labs

● All round personality development of students through extra -

curricular activities of NSS , DLLE , WDC , Career and

Competitive Exam Guidance,Sports and Cultural Activities
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एम एससी ( ऑरगॅ�नक के�म��� )  या नवीन कोस�चा उदघाटन समारंभ

एम एससी ( ऑरगॅ�नक के�म���) या नवीन अ�यास�मा�या उदघाटन समारंभात
मनोगत �य�त करताना समारंभाचे �मखु अ�तथी व महाड मॅ�यफॅु�च�रगं
असो�सएशन ( एमएमए सीईट�पीचे ) अ�य� मा �ी सभंाजी पठारे साहेब, समवेत मा
ॲड सतंोष काळे,मा ॲड �वनोद देशमखु, मा �ी अशोकबधंू देशमखु, मा �ी �कशोर
मोरे,मा �ी �दल�प भागवत व �ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर
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