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प्राचार्यांचे मनोगत ........
सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयाचा शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ चा 'शिवाई' हा अंक डिजिटल स्वरूपात
आपल्यापढ
ु े सादर करताना अतिशय आनंद होत आहे . आपल्या सर्वांना माहिती आहे च की मागील एक-दीड
वर्षापासन
ू संपर्ण
ू जग आणि आपला भारत दे श कोरोना महामारीशी सामना करत आहे . या महामारी मळ
ु े
विविध क्षेत्रांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे त. शिक्षण क्षेत्रावर सद्
ु धा या महामारीचे दरू गामी परिणाम
होत आहे त.
आपल्या सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयात दे खील आपल्या शिवाई संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच शासन व
विद्यापीठाच्या निर्देशानस
ु ार या संकटाचा सकारात्मक पद्धतीने सामना करून महाविद्यालयातील शैक्षणिक
आणि अन्य प्रशासकीय कामकाज अधिकाधिक सरु ळीतपणे चालू ठे वण्याचा प्रयत्न मागील एक-दीड वर्षापासन
ू
कोरोना कालावधीत महाविद्यालय करीत आहे .
तीन - चार महिन्याचा अपवाद वगळता या शैक्षणिक वर्षातील बहुतांश अध्यापनाचे कामकाज तसेच,
परीक्षांचे संपर्ण
ं ी आणि निर्बंधांच्या या
ू कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने यशस्वीपणे संपन्न झाले आहे . टाळे बद
कालावधीत दे खील महाविद्यालयाने शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्य या क्षेत्रात शासनाच्या विविध
कोरोना विषयक नियमांचे पालन करून सातत्यपर्ण
ू योगदान दे ण्याचा प्रयत्न केला आहे .
या शैक्षणिक वर्षातील अत्यंत महत्त्वपर्ण
बाब
म्हणजे महाविद्यालयातील लसीकरण कार्यक्रम ! पोलादपरू
ू
तहसील कार्यालय आणि ग्रामीण रुग्णालय यांच्या विशेष सहकार्याने महाविद्यालयाने विद्यार्थी कोविड
प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला, त्याचप्रमाणे नवमतदार नोंदणीचा कार्यक्रम दे खील
महाविद्यालयात यशस्वीपणे संपन्न झाला. या दोन्ही बाबींसाठी पोलादपरू तहसील कार्यालयाकडून
महाविद्यालयाला विशेषत्वाने गौरविण्यात आले.
सदर शैक्षणिक वर्षांमध्ये शिवाई संस्था आणि महाविद्यालयाचे मार्गदर्शक आणि स्नेही माननीय श्री सध
ु ीर
परु ाणिक सर यांची मब
ंु ई विद्यापीठाच्या कुलसवचिवपदी निवड झाल्याबद्दल संस्था आणि
महाविद्यालयाच्या वतीने दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
सदर शैक्षणिक वर्षामध्ये दे खील महाविद्यालयातील विविध विभागांनी अनेक शिक्षण परू क व सह
शैक्षणिक उपक्रमांचे यशस्वीरित्या आयोजन केले. यामध्ये भग
ू ोल अभ्यासक्रम विषयक कार्यशाळा,आयपीआर
विषयक वेबिनार तसेच भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवानिमित्त महाविद्यालयातील वाणिज्य विभागाने
आयोजित केलेली ऑनलाइन राष्ट्रीय परिषद यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. मब
ंु ई विद्यापीठाचे
कुलसचिव माननीय श्री सध
ु ीर परु ाणिक सर यांनी प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू सदर परिषदे ला शभ
ु ेच्छा प्रदान
केल्या.या राष्ट्रीय परिषदे चे बीजभाषक म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना फिलीपाईन्स येथील एशियन
डेव्हलपमें ट बँकेचे सल्लागार, आंतरराष्ट्रीय कृषी सल्लागार तसेच इक्रिसॅटचे , [ है दराबाद ] ( आंतरराष्ट्रीय
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पिके संशोधन संस्था ) माजी संचालक डॉ सह
ु ास वाणी यांनी उपस्थितांना भारतीय कृषी क्षेत्राचे योगदान आणि
भविष्यकालीन वाटचाल याबद्दल विस्तत
ृ सादरीकरणाद्वारे मार्गदर्शन केले.
याही शैक्षणिक वर्षामध्ये महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उज्वल कामगिरीद्वारे महाविद्यालयाच्या
नावलौकिकामध्ये मोलाची भर टाकली. श्रत
ु ी गोळे आणि अमत
ृ ा दरे कर यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा
स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आणि सव
ु र्णपदक प्राप्त केले तर, अपेक्षा साळंु खे या विद्यार्थिनीने चित्रे वक्तत्ृ व स्पर्धेत
सय
ु श प्राप्त केले. महाविद्यालयातील आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी उडान
महोत्सवात सादर केलेल्या पोवाड्यास जिल्हास्तरावर द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला. या सर्व यशस्वी
विद्यार्थ्यांचे मनःपर्व
ू क अभिनंदन !!
विद्यार्थ्यांप्रमाणेच महाविद्यालयातील शिक्षकांनी दे खील शैक्षणिक क्षेत्रात यावर्षी उत्तम कामगिरी नोंदवली.
त्यामध्ये डॉ समीर बट
ु ाला यांनी रोबोटिक्स जीआयएस मध्ये प्राप्त केलेले पेटंट हा महाविद्यालयासाठी अत्यंत
अभिमानाचा आणि आनंदाचा विषय आहे . तसेच प्रा डॉ शैलेश जाधव यांनी गणितामधील पीएचडी प्राप्त
केली,अन्य प्राध्यापक तसेच विविध विभाग यांनी दे खील आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आहे . त्याचा
लेखाजोखा आपल्याला या अंकात वाचावयास मिळे लच. या सर्वांचे मनःपर्व
ू क अभिनंदन !
विद्यार्थी वर्गाच्या दृष्टिकोनातन
ू अत्यंत महत्त्वाची असणारी गोष्ट म्हणजे करिअर गायडन्स आणि स्पर्धा
परीक्षा मार्गदर्शन. या शैक्षणिक वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या करियर कट्टा आणि रायगड जिल्ह्याचे
जिल्हाधिकारी माननीय डॉ महें द्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतन
ू साकार झालेला गरुडझेप हा उपक्रम या
दोन्ही द्वारे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना करिअर आणि स्पर्धा परीक्षा याबाबत करियर गायडन्स
विभागाद्वारे बहुमोल मार्गदर्शन करण्यात आले, एवढे च नव्हे तर पोलादपरू च्या तहसीलदार माननीय श्रीमती
दीप्ती दे साई व नायब तहसीलदार माननीय श्री समीर दे साई यांच्या विशेष सहकार्याने व डॉ कल्याणकर साहे ब
यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयाला स्पर्धा परीक्षांचे दोन ग्रंथसंच, तसेच टे बल,खर्च्या
ु , कपाट इत्यादी
साहित्य दे णगी रूपात प्रदान करण्यात आले.या शैक्षणिक साहित्याच्या माध्यमातन
ू महाविद्यालयाने
विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका व वाचन कक्ष उपलब्ध करून दिला आहे .
या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि शिक्षक
वर्गांसाठी ओपन जिम / खल
ू ी व्यायामशाळा हा उपक्रम राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आणि त्यानस
ु ार
आज महाविद्यालयामध्ये ओपन जिम अंतर्गत व्यायामाची साधने उपलब्ध करून दे ण्यात आले आहे त.
त्याचप्रमाणे, जानेवारी २०२२ मध्ये महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित ग्रंथालय व वाचन कक्ष आणि
प्रशासकीय इमारतीच्या उर्वरित बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे .यामध्ये सदर इमारतीचे फाउं डेशन,सेंट्रींग
आणि तसेच पिलर काम आज मितीस पर्ण
ू करण्यात आले आहे .
महाविद्यालयाच्या वर्ग क्रमांक ५ आणि ६ तसेच कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखा यांच्या दोन स्टाफ
रूमचे फायबर पीओपी सिलिंग काम पर्ण
ू करण्यात आले.महाविद्यालयात पाण्यासाठी अतिरिक्त साठवण
टाकी उपलब्ध करून दे ण्यात आली.
महाविद्यालयातील इतर उपक्रम आणि कार्यक्रमांचा आढावा तसेच विद्यार्थ्यांचे साहित्य आपणास या अंकात
वाचावयास मिळे लच. एकंदरीतच महाविद्यालयाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत महाविद्यालयाचे संस्थापक व माजी
ग्रामविकास मंत्री स्वर्गीय प्रभाकरजी मोरे साहे ब यांचे आशीर्वाद, शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मा ॲड संतोष
काळे , उपाध्यक्ष मा ॲड विनोद दे शमख
ु , सचिव मा श्री अशोकबंधू दे शमख
ु , खजिनदार मा श्री किशोर मोरे यांचे विशेष
सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभत आहे . सदर शैक्षणिक वर्षातील महाविद्यालयाने विविध क्षेत्रात बजावलेल्या
कामगिरीसाठी या सर्वांचे बहुमोल असे मार्गदर्शन लाभले आहे . तसेच, महाविद्यालयाच्या महाविद्यालय विकास
समितीतील सदस्यांनी दे खील बहुमोल अशा सच
ू ना वेळोवेळी केल्या आहे त. माननीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण कोकण
विभाग, पनवेल तसेच महाराष्ट्र शासनाचा उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, मब
ंु ई विद्यापीठाचे मा. कुलगरू
ु , मा
प्र-कुलगरू
ु , मा परीक्षा विभाग नियंत्रक व अन्य सर्व विभाग व त्यांचे अधिकारी तसेच यज
ू ीसी आणि नॅक या संस्थांकडून
दे खील महाविद्यालयाला वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहकार्य प्राप्त होत असते. या सर्वांचे,यानिमित्त आभार व्यक्त करून मी
माझ्या मनोगतास पर्ण
ू विराम दे तो ! पन्
ु हा एकदा आपणा सर्वांना मनापासन
ू धन्यवाद !!

डॉ दीपक प्रल्हाद रावेरकर

प्राचार्य
सद
ंु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पोलादपरू - रायगड
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अभिमानास्पद व अभिनंदनीय !!

प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन परीक्षांच्या संयोजनासाठी पोलादपरू क्लस्टरचे संयोजक म्हणन
ू
मंब
ु ई विद्यापीठाकडून नियक्
ु ती
सप्टें बर / ऑक्टोबर /नोव्हें बर २०२१ व मार्च / एप्रिल २०२२ मध्ये शैक्षणिक वर्षाच्या नियमित व
मागील वर्षीच्या परीक्षांसाठी संद
ु रराव मोरे महाविद्यालयावर पोलादपरू क्लस्टरचे लीड कॉलेज या
नात्याने मंब
ई
विद्यापीठाने
जबाबदारी
सोपवली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर हे सदर
ु
पोलादपरू क्लस्टरचे संयोजक असन
ू , क्लस्टर अंतर्गत येणाऱ्या विविध बारा महाविद्यालयातील
पदवी परीक्षा / होम एक्झाम / बॅकलॉग / एटी-केटी / पीजी इत्यादी सर्व परीक्षांचे संयोजन डॉक्टर
रावेरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले व येत आहे .
मंब
ु ई विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर अध्यक्ष,संयोजक म्हणन
ू नियक्
ु ती व निवड
महावीर महाविद्यालय,कोल्हापरू या प्रतिथयश आणि स्वायत्त महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विषयक
अभ्यासक्रम मंडळावर सदस्य म्हणन
ू नियक्
ु ती
पीएचडीसाठी संशोधन मार्गदर्शक म्हणन
ू योगदान तसेच पीएचडी अंतिम मौखिक ऑनलाइन
चाचणीसाठी एक्स्टर्नल रे फ्री म्हणन
ू नियक्
ु ती व योगदान
पीएचडी डिग्री साठी संशोधन मार्गदर्शक म्हणन
ू योगदान विविध ऑनलाईन राष्ट्रीय परिषदांसाठी
रिसोर्स पर्सन म्हणन
ू योगदान
11

प्रा डॉ शैलेश जाधव यांना पीएच.डी पदवी प्रदान

सद
ंु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या विज्ञान शाखेतील गणित विषयाचे सहाय्यक
प्राध्यापक डॉ शैलेश शशिकांत जाधव यांना दिनांक १५ फेब्रव
ु ारी २०२२ रोजी औरं गाबाद येथील डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएचडी ( विद्यावाचस्पती) ही शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च पदवी प्रदान
केली.प्रा डॉ शैलेश जाधव यांनी डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला गणित विषयामधील
फंक्शनल जॉमेट्रीकल थेअरी अंतर्गत स्टडी ऑफ सर्टन सबक्लासेस ऑफ मेरोमोर्फि क डिफरे न्शियल अँड
इंटिग्रल ऑपरे टर विषयावरील प्रबंध सखोल संशोधन करून सादर केला.दिनांक १५ फेब्रव
ु ारी २०२२ रोजी प्रा
शैलेश जाधव यांनी मौखिक परीक्षा यशस्वीपणे दिल्यानंतर विद्यापीठाने त्यांना पीएचडी पदवी बहाल केली.
या संशोधनासाठी प्रा शैलेश जाधव यांना अंबेजोगाई येथील योगेश्वरी महाविद्यालयातील गणित विभाग प्रमख
ु
प्रा डॉ टी. जी. ठाणगे यांचे संशोधन मार्गदर्शक ( रिसर्च गाईड ) म्हणन
ू विशेष मार्गदर्शन प्राप्त झाले.

डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची गणित विषयातील P. hD पदवी प्राप्त केल्याबद्दल
प्रा डॉ शैलेश जाधव यांचा सत्कार करताना प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर व उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंडे
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प्रा डॉ समीर अरुण बट
ु ाला

प्रा डॉ समीर बट
ु ाला यांनी प्राप्त* केले जीआयएस- रोबोटिक्स मधील पेटंट
भग
ू ोल विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ समीर अरुण बट
ु ाला यांनी नक
ु तेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) या
विषयासंदर्भातील एक पेटंट (एकाधिकार व स्वामित्व हक्क ) भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून प्राप्त
केले.
महाड शहर परू नियंत्रण समितीवर सदस्य म्हणन
ू नियक्
ु ती

महाराष्ट्र शासनाने डॉ समीर बट
ु ाला यांची महाड शहर परू नियंत्रण समितीवर सदस्य म्हणन
ू नियक्
ु ती
केली आहे .

प्रा. डॉ. रवींद्र सोमोशी - महाराष्ट्र राज्यस्तरीय गुणीजन परु स्काराने सन्मानित
महाविद्यालयातील मराठी विभाग प्रमख
ु आणि संत साहित्याचे व्यासंगी अभ्यासक प्रा डॉ रवींद्र
श्रीहरी सोमोशी यांनी शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात दिलेल्या बहुमल्
ू य योगदानाबद्दल
तसेच त्यांनी गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शल्
ु क व साहित्य उपलब्ध करून दे ण्यासाठी
केलेल्या महत्त्वपर्ण
ू कार्याबद्दल त्यांना मनष्ु यबळ लोकसेवा विकास अकादमी या संस्थेतर्फे सोमवार,
दिनांक १६ मे २०२२ रोजी पण
ु े येथे महाराष्ट्र राज्यस्तरीय गुणीजन गौरव परु स्कार -२०२१
मान्यवरांच्या शभ
ु हस्ते सपत्नीक प्रदान करण्यात आला.
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प्रा डॉ बालाजी राजभोजयनि
ु व्हर्सल रिसर्च ग्राऊंड या संशोधन नियतकालिकाच्या वतीने डॉक्टर एपीजे अब्दल
ु कलाम हा
आंतरराष्ट्रीय सन्मान परु स्कार - २०२१ प्रदान करून डॉ राजभोज यांना सन्मानित करण्यात आले.

प्रा. डॉ. मंगेश गोरे

हर्षवर्धन पब्लिकेशन या संस्थेच्या वतीने इनोव्हे टिव्ह रिसर्च नॅशनल अवॉर्ड २०२२ हा परु स्कार डॉ
मंगेश गोरे यांना प्रदान करण्यात आला.

प्रा डॉ सध
ु ाकर जाधव

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवानिमित्त महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागाने दिनांक ४
फेब्रव
ु ारी २०२२ रोजी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदे मध्ये सादर केलेल्या सकल आनंद निर्देशांक
आणि भारत या शोधनिबंधाची उत्कृष्ट शोधनिबंध म्हणन
ू निवड.

प्रा डॉ नाथीराम राठोड -

मंब
ु ई विद्यापीठाने 2021-22 साठी नियक्
ु त केलेल्या तत
ृ ीय वर्ष वाणिज्य वर्गाच्या इंडस्ट्रीयल अँड
लेबर इकॉनॉमिक्स या विषयाच्या अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळावर सदस्य म्हणन
ू नियक्
ु ती.
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यव
ु ा खेलकूद महासंघ या राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा संस्थेने दिनांक ३० व ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी आयोजित
केलेल्या नॅशनल गेम्स मध्ये गोळाफेक व धावणे या क्रीडा प्रकारात सव
ु र्णपदक प्राप्त केल्याबद्दल श्रत
ु ी संतोष
गोळे व अमत
ृ ा राजेंद्र दरे कर या विद्यार्थिनींचा सत्कार करताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर व
उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंडे

श्रत
ु ी गोळे आणि अमत
ृ ा दरे कर यांनी प्राप्त केले राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा स्पर्धेतील
सव
ु र्णपदक
भारत सरकारच्या निती आयोग मान्यताप्राप्त यव
ु ा खेलखद
ु महासंघ यांच्या वतीने कोव्हिड
प्रोटोकॉलचे पालन करून दिनांक ३० व ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी आग्रा येथे नॅशनल यथ
ु गेम्स २०२१ चे
आयोजन करण्यात आले होते. या नॅशनल गेम्स मध्ये संद
ु रराव मोरे महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष
विज्ञान या वर्गात अध्ययन करीत असलेल्या श्रुती संतोष गोळे या विद्यार्थिनीने गोळाफेक या स्पर्धेत
तर, द्वितीय वर्ष वाणिज्य वर्गात अध्ययन करीत असलेल्या अमत
ृ ा राजेंद्र दरे कर या विद्यार्थिनीने
३०००मीटर धावणे या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासह सव
ु र्णपदक प्राप्त केले आहे .

मार्च २०२२ मध्ये आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभाग यांच्याद्वारे आयोजित केलेल्या उडान
महोत्सवात पोवाडा सादरीकरण स्पर्धेमध्ये इतिहास विभागप्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड यांनी लिहिलेल्या व
संगीतबद्ध केलेल्या भारतीय स्वातंत्र्याचा अमत
ृ महोत्सवी पोवाडा सादरीकरणास जिल्हास्तरावर द्वितीय
क्रमांक प्राप्त झाला. सदर पोवाडा सादरीकरण स्पर्धेतील विजेता संघ समवेत,महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ
दिपक रावेरकर, उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंड,े इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड आजीवन अध्ययन
विभागाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा डॉ नाथीराम राठोड व प्रा मनोज भगत

उडान महोत्सवात महाविद्यालयाच्या आजीवन अध्ययन विभागाने प्राप्त केले सय
ु श
पोवाडा सादरीकरणामध्ये रायगड जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक
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शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, महाड संचलित पोलादपरू येथील संद
ु रराव मोरे कला, वाणिज्य व
विज्ञान महाविद्यालयातील आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी संपन्न
झालेल्या उडान महोत्सवात पोवाडा सादरीकरणामध्ये जिल्ह्यात दस
ु श
ु रा क्रमांक प्राप्त करून सय
प्राप्त केले. माणगाव येथील द. ग.तटकरे महाविद्यालयात मंब
ु ई विद्यापीठांतर्गत आजीवन
अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या रायगड जिल्हा स्तरीय ऑनलाइन उडान महोत्सवाचे नक
ु तेच
आयोजन करण्यात आले. या महोत्सवात आयोजित करण्यात आलेल्या पोस्टर मेकिंग, वक्तत्ृ व
आणि पोवाडा सादरीकरण या स्पर्धांमध्ये संद
ु रराव मोरे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग
घेतला. यामध्ये पोवाडा सादरीकरण स्पर्धेत महाविद्यालयाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य
विभागातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयातील इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड यांनी
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवावर लिहिलेला आणि संगीतबद्ध केलेला पोवाडा सादर केला.
पोवाडा सादरीकरणामध्ये श्रेयस जाधव, समि
ु त राजपरु े , प्रणव नरे , साहिल शिवगण, साक्षी जाधव,
अंजली कळं बे, प्रिया भरणे, जय मोरे , श्रुतिका सर्वे
ु या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.या विद्यार्थ्यांना
आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाचे कार्यक्रमाधिकारी प्रा डॉ नाथीराम राठोड व प्रा मनोज
भगत यांचे विशेष मार्गदर्शन प्राप्त झाले.

अपेक्षा पंढरीनाथ साळंु खे ( द्वितीय वर्ष विज्ञान )

आंतरमहाविद्यालयीन ऑनलाइन वक्तत्ृ व स्पर्धेत तत
ृ ीय क्रमांक प्राप्त
संद
ु रराव मोरे महाविद्यालय आणि सहयोग प्रतिष्ठान,पोलादपरू यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने आयोजित
रा. धों चित्रे ऑनलाइन आंतर महाविद्यालयीन वक्तत्ृ व स्पर्धेत तत
ृ ीय क्रमांक प्राप्त केला
प्रा.डॉ वसंत डोंगरे ,प्रा डॉ शैलेश जाधव, प्रा संजय कसबे
यांनी विश्वविद्यालय अनद
ु ान आयोगाने निर्धारित केलेल्या आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत कॅसचे
सर्व निकष पर्ण
ू करुन सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या द्वितीय श्रेणी मध्ये यशस्वी पदार्पण केले.
महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विविध कार्यशाळा, परिषदा, चर्चासत्रे
यांच्यामध्ये यशस्वी सहभाग घेतला, तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी सदर शैक्षणिक
उपक्रमांमधन
ू संशोधन निबंधांचे वाचन केले व प्रसिद्ध संशोधन पत्रिकेमधन
ू आपले शोधनिबंध
प्रसिद्ध केले.
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विभागीय कार्य अहवाल शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २२
अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष - आयक्यए
ू सी
( निमंत्रक प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर , समन्वयक प्रा महे श वल्ले ,सदस्य प्रा मनोज भगत , प्रा डॉ
नाथीराम राठोड , प्रा डॉ मंगेश गोरे ,प्रा सन
ु ील बलखंड,े प्रा डॉ समीर बट
ु ाला )
अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाच्या वतीने २०२१ - २२ या शैक्षणिक वर्षाचा अंतर्गत गुणवत्ता हमी अहवाल
एक्यए
ु आर नॅक संस्थेस ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्यात आला. तसेच, या अंतर्गत अपेक्षित
असलेली विद्यार्थी फीडबॅक आणि अन्य डॉक्यम
ु ें टेशनची कामे पर्ण
ू करण्यात आली. सदर शैक्षणिक
वर्षात मागील दोन वर्षाच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय मल्
ू यांकन (अकॅडमिक अँड ऍडमिनिस्ट्रे टिव्ह
ऑडिटची) पर्व
ू तयारी करण्यात आली.
राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग
( कार्यक्रम अधिकारी प्रा जयश्री जाधव -पाटील , प्रा डॉ वसंत डोंगरे / सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रा
डॉ राम बरकुले , प्रा डॉ शैलेश जाधव )
दि १४ जल
ु ै २०२१ - स्वच्छ पर्यायी ऊर्जा व घनकचरा व्यवस्थापन विषयक ऑनलाईन सेमिनार महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि भारत सरकारच्या पेट्रोलियम संशोधन आणि
संवर्धन संस्था (पीसीआरए) या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत
असणाऱ्या संस्थेच्या संयक्
ु त विद्यमाने स्वच्छ ऊर्जा आणि घनकचरा व्यवस्थापन या विषयावरील
एक दिवसीय ऑनलाईन सेमिनारचे (वेबिनार ) यशस्वी आयोजन करण्यात आले.या ऑनलाईन
प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या प्रमख
ु अतिथी व भारत सरकारच्या पीसीआरए या संस्थेच्या उपप्रादे शिक
अधिकारी स्वाती कुमारी यांनी आपल्या मनोगतामध्ये भारत सरकारच्या स्वच्छता पंधरवडा या
उपक्रमांतर्गत दिनांक १ ते १५ जल
ु ै २०२१ दरम्यान आयोजित करण्यात येत असलेल्या विविध
कार्यक्रमांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली.या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे प्रमख
ु मार्गदर्शक आणि डॉ .
बाबासाहे ब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे - रायगड येथील विद्यत
ु अभियांत्रिकी विभागाचे
प्रमख
ु डॉ नितीन लिंगायत यांनी आपल्या अभ्यासपर्ण
ू मनोगत आणि सादरीकरणाद्वारे सर्व
सहभागी विद्यार्थी आणि आणि कर्मचारी वर्गाला स्वच्छ व पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत आणि घनकचरा
व्यवस्थापन या विषयाची अद्ययावत आणि विस्तत
ृ माहिती दिली .
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१- अहिंसा सप्ताहानिमित्त विशेष आभासी व्याख्यानाचे आयोजन
अहिंसा सप्ताहानिमित्त महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग
यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये प्रसिद्ध वत्त
ृ पत्र लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्या
कल्पना पांडे यांनी विद्यार्थ्यांना महात्मा गांधींचे तत्वज्ञान आणि आजचा समाज या विषयावर
बहुमोल मार्गदर्शन केले.
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दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१- कोव्हिड प्रतिबंधक लसीकरण शिबिराचे यशस्वी आयोजन
राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या मिशन यव
ु ा स्वास्थ्य अंतर्गत कोव्हिड
प्रतिबंधक लसीकरण शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक
२५ ऑक्टोबर ते ०२ नोव्हें बर २०२१ या कालावधीत मिशन यव
ु ा स्वास्थ्य अंतर्गत लसीकरण अभियान
राबविण्यात आले.सदर लसीकरण शिबिराचा लाभ महाविद्यालयातील ३४ विद्यार्थी व परिसरातील
१० नागरिकांनी घेतला. सदर शिबिरासाठी पोलादपरू तालक
ु ा ग्रामीण रुग्णालयाचे विशेष सहकार्य
लाभले. सदर शिबिरासाठी ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ भाग्यरे खा पाटील व
पोलादपरू चे नायब तहसीलदार श्री समीर दे साई इत्यादी प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू उपस्थित होते.

कोविड प्रतिबंधक लसीकरण शिबिरासाठी उपस्थित पोलादपरू ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय
अधिकारी मा डॉ भाग्यरे खा पाटील, नायब तहसीलदार श्री समीर दे साई, तंत्रज्ञ सौ सीता जाधव व
प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर
दिनांक २४ नोव्हें बर २०२१ नवमतदार नोंदणी कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन
राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या विद्यमाने व पोलादपरू तहसील कार्यालय यांच्या विशेष सहकार्य व
मार्गदर्शनाखाली स्विप या मोहिमेअत
ं र्गत नवमतदार नोंदणी कार्यक्रमाचे यशस्वीरित्या आयोजन
करण्यात आले.
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राष्ट्रीय मतदार नोंदणी कार्यक्रमात बहुमोल योगदान दिल्याबद्दल महाविद्यालयाला सन्मानपत्र वितरित
करताना पोलादपरू चे नायब तहसीलदार मा श्री शरद आडमठ
ु े , समवेत मा श्री समीर दे साई, महाविद्यालयाचे
प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर व कार्यालय अधीक्षक श्री मक
ु ंु द पंदेरकर

दिनांक २६ नोव्हें बर २०२१ संविधान दिन
भारतीय संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे विशेष आभासी व्याख्यानाचे
आयोजन करण्यात आले तळा येथील द. ग. तटकरे महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमख
ु प्रा डॉ
भगवान लोखंडे यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व या
विषयावर व्याख्यान दिले. यावेळी राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहे ब आंबेडकर
यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करुन कार्यक्रमाची सरु
ु वात करण्यात आली तसेच भारतीय
राज्यघटनेतील उद्दे शिकेचे सामहि
ू क वाचन करण्यात आले.

संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रीय सेवा योजना विभागद्वारे आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रमात राज्यघटनेचे
शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पष्ु पहार अर्पण करताना प्राचार्य डॉ दीपक
रावेरकर, तसेच प्रमख
ु व्याख्याते म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना तळा येथील द ग तटकरे महाविद्यालयाचे
राज्यशास्त्र विभाग प्रमख
प्रा
डॉ
भगवान
लोखंडे व राज्यघटनेतील उद्दे शिकेचे सामहि
ु
ू क वाचन करताना
महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी
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दिनांक ३० नोव्हें बर २०२१ - रक्तदान शिबिर
महाविद्यालयाचे संस्थापक व महाराष्ट्र राज्याचे माजी ग्रामविकास मंत्री स्वर्गीय प्रभाकरजी मोरे
यांच्या जयंती दिनानिमित्त महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना आणि आजीवन अध्ययन व
विस्तार कार्य विभाग यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. सदर
शिबिरासाठी महाड येथील जनकल्याण रक्तपेढीचे विशेष सहकार्य लाभले. या रक्तदान शिबिराला
शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष ॲड विनोद दे शमख
ु , सचिव श्री अशोकबंधू दे शमख
ु यांनी
सदिच्छा भेट दे ऊन स्वर्गीय प्रभाकरजी मोरे यांच्या प्रतिमेचे पज
ू न केले.या रक्तदान शिबिराद्वारे २५
रक्त पिशव्यांचे संकलन करण्यात आले.

महाराष्ट्राचे माजी ग्रामविकास मंत्री व महाविद्यालयाचे संस्थापक स्वर्गीय प्रभाकरजी मोरे यांच्या
जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय सेवा योजना विभागद्वारे आयोजित रक्तदान शिबिरास सदिच्छा भेट दे ताना संस्थेचे
उपाध्यक्ष मा ॲड विनोद दे शमख
ु , सचिव मा श्री अशोकबंधू दे शमख
ु समवेत, रासेयो अधिकारी प्रा डॉ वसंत
डोंगरे ,प्रा डॉ समीर बट
ाला,
प्रा
डॉ
नाथीराम
राठोड
व
उपप्राचार्य
प्रा
स
न
ु
ु ील बलखंडे

दिनांक ७ डिसेंबर २०२१- जागतिक एड्स जनजागत
ृ ी सप्ताहानिमित्त विशेष व्याख्यान व स्वयंस्फूर्त
एचआयव्ही चाचणी उपक्रमाचे आयोजन
महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे ग्रामीण रुग्णालय पोलादपरू च्या एकात्मिक
समप
ु दे शन व चाचणी केंद्र ( आयसीटीसी सेंटर ) यांच्या सहकार्याने रे ड रिबन क्लब अंतर्गत व
ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक सौ भाग्यरे खा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष
व्याख्यान व स्वयंप्रेरणेने एचआयव्ही चाचणी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
एड्स जनजागत
ृ ीपर विशेष व्याख्यानासाठी महाविद्यालयातील ८० विद्यार्थी उपस्थित होते. या
व्याख्यानानंतर महाविद्यालयातील ६० विद्यार्थ्यांनी स्वयंप्रेरणेने स्वतःची एचआयव्ही चाचणी
करून घेतली
१८ डिसेंबर २०२१- मतदान अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमात महाविद्यालयाच्या रासेयो विद्यार्थ्यांनी
सादर केली प्रात्यक्षिके
पोलादपरू नगरपंचायत निवडणक
ु ीच्या पार्श्वभम
ू ीवर पोलादपरू तहसील कार्यालय व नगरपंचायत
कार्यालय यांच्या विद्यमाने आयोजित केलेल्या मतदान अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमात
महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.या प्रशिक्षण
कार्यक्रमात मतदान प्रक्रियेमध्ये लक्षात येणाऱ्या संभाव्य अडचणी, तांत्रिक मद्
ु दे आणि मतदान
प्रक्रियेतील बारकावे लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष मतदानाचे अभिरूप प्रात्यक्षिक राष्ट्रीय सेवा योजना
विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केले.
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दिनांक २५ जानेवारी २०२२- राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना व आजीवन अध्ययन विभाग यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने
कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटे कोर पालन करून राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे
आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारं भी महाविद्यालयातील निवडणक
ू साक्षरता क्लबचे
नोडल ऑफिसर प्रा. शैलेश जाधव आणि विद्यार्थी संयोजक श्री विवेक राठोड यांनी सर्व मान्यवरांचे
स्वागत केले. आपल्या प्रास्ताविकपर मनोगतातन
ू प्रा शैलेश जाधव यांनी महाविद्यालयात
राबवण्यात आलेल्या नवमतदार नोंदणी शिबीर, तसेच अन्य मतदार जागत
ृ ी कार्यक्रमांचा आढावा
घेतला. यावेळी त्यांनी मतदार दिनानिमित्त महाविद्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या निबंध,
चित्रकला, घोषवाक्य इत्यादी स्पर्धांमधील प्रथम, द्वितीय व तत
ृ ीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या
विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर केली.
महाविद्यालयातील इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड यांनी यावेळी लोकगीतावर आधारित
स्वरचित मतदार जनजागत
ु मनोगतामध्ये नायब
ृ ीपर गीत सादर केले. यावेळी आपल्या प्रमख
तहसीलदार श्री समीर दे साई यांनी मतदान हा लोकशाहीमध्ये प्राप्त झालेला सर्वात मौल्यवान
अधिकार
असन
ू लोकशाही जिवंत ठे वण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने त्याला प्राप्त झालेल्या
अधिकाराचा योग्य पद्धतीने वापर करणे आवश्
यक असल्याचे मत व्यक्त करून नवमतदारांच्या
नोंदणीसाठी महाविद्यालयाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे श्री दे साई यांनी विशेष कौतक
ु केले.
दिनांक - ६ मार्च २०२२- महाविद्यालयाच्या रासेयो विभागातर्फे पथनाट्य आणि जनजागत
ृ ी फेरीचे
आयोजन
महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातील विद्यार्थ्यांनी कापडे बद्र
ु क
ु या रासेयो विभागाने
समाजसेवेसाठी दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये पथनाट्य आणि जनजागत
ृ ी फेरीचे यशस्वी आयोजन
केले.स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता अभियानास अनस
ु रून विद्यार्थ्यांनी कापडे बद्र
ु क
ु येथील मा
बाळासाहे ब ठाकरे मातोश्री स्मत
ृ ी ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात स्वच्छतेचे महत्त्व
अधोरे खित करणारे पथनाट्य सादर केले. या पथनाट्य मध्ये स्वच्छतेबरोबरच महिला सरु क्षिततेचा
संदेश दे खील दे ण्यात आला. पथनाट्या समवेत राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी कापडे
बद्र
ु क
ु परिसरात जनजागत
ृ ी फेरीचे दे खील आयोजन केले. रॅली

कापडे बद्र
ु क
ु या एनएसएस दत्तक गावामध्ये जनजागत
ृ ीपर पथनाट्य सादर करताना राष्ट्रीय सेवा
योजना विभागाचे विद्यार्थी
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सांस्कृतिक विभाग

(विभागप्रमख
ु - प्रा स्नेहल कांबळे ,
समिती सदस्य - प्रा डॉ रवींद्र सोमोशी, प्रा डॉ सद
ु र्शन दवणे, प्रा सन
ु ील गवळी )
दिनांक -५ मार्च २०२२

रा. धों.चित्रे स्मत
ृ ी आंतरमहाविद्यालयीन ऑनलाईन वक्तत्ृ व स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन

संद
ु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात रामचंद्र धोंडदे व चित्रे स्मत
ृ ी आंतर
महाविद्यालयीन ऑनलाईन वक्तत्ृ व स्पर्धा नक
ु तीच यशस्वीरित्या संपन्न झाली. पोलादपरू येथील
सहयोग प्रतिष्ठान या संस्थेच्या प्रायोजकत्वखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेमध्ये उत्तर
रत्नागिरी व दक्षिण रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विविध महाविद्यालयांच्या स्पर्धकांनी
सहभाग घेतला. कोव्हिड-१९ या संकटाच्या पार्श्वभम
ू ीवर या वर्षी सदर स्पर्धेचे आयोजन ऑनलाइन
पद्धतीने करण्यात आले होते. यासाठी स्पर्धा संयोजन समितीने निर्धारित केलेल्या १ भारतीय
स्वातंत्र्याचा अमत
ु क ३ स्मार्टफोन - गरज
ृ महोत्सव - शोध आणि बोध २ कोरोना महामारी आणि यव
चैन की व्यसन ? या विषयांवर विद्यार्थ्यांकडून प्री रे कॉर्डेड व्हिडिओ मागविण्यात आले. सदर
स्पर्धेतील या व्हिडिओ स्वरूपातील भाषणांचे परीक्षण करण्यात आल्यानंतर झम
ू ऑनलाईन डिजिटल
प्लॅ टफॉर्मद्वारे पारितोषिक वितरण समारं भाचे आयोजन करण्यात आले. या समारं भाच्या प्रारं भी
प्रथम दोन क्रमांक प्राप्त केलेल्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील भाषणांच्या व्हिडिओचे सादरीकरण
करण्यात आले.या स्पर्धेत महाड येथील डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर महाविद्यालयाचा अमोल रामचंद्र
गोळे प्रथम, महाड येथील एम.एम. जगताप महाविद्यालयाची अदिती राजेश महाडिक या
विद्यार्थीनीने द्वितीय तर पोलादपरू च्या आयोजक संद
ु रराव मोरे महाविद्यालयाची अपेक्षा पंढरीनाथ
साळंु खे या विद्यार्थिनीने तत
ु मे रू
ृ ीय क्रमांक प्राप्त केला. या यशस्वी स्पर्धकांना प्रशस्तीपत्रासह अनक्र
१५०१ प्रथम, १००१ द्वितीय आणि रुपये ७०१ तत
ृ ीय अशा प्रकारच्या रोख रकमेची पारितोषिके जाहीर
करण्यात आली. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

सहयोग प्रतिष्ठान प्रायोजित रामचंद्र धोंडदे व चित्रे आंतरमहाविद्यालयीन ऑनलाईन वक्तत्ृ व स्पर्धेतील
ऑनलाइन बक्षीस वितरण समारं भात सादर करण्यात आलेले प्रथम व द्वितीय क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांचे
व्हिडिओ, तसेच समारं भात मनोगत व्यक्त करताना सहयोग प्रतिष्ठानचे ज्येष्ठ विश्वस्त मा. श्री सरु ें द्र जाधव,
तसेच परीक्षकांच्या वतीने मनोगत व्यक्त करताना केंद्रप्रमख
ु मा श्री सोपान चांदे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा
डॉ दीपक रावेरकर व स्पर्धा प्रमख
ु प्रा स्नेहल कांबळे
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दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१- अहिंसा सप्ताहानिमित्त विशेष आभासी व्याख्यानाचे आयोजन
अहिंसा सप्ताहानिमित्त महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग यांच्या
संयक्
ु त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये प्रसिद्ध वत्त
ृ पत्र लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना पांडे
यांनी विद्यार्थ्यांना महात्मा गांधींचे तत्वज्ञान आणि आजचा समाज या विषयावर बहुमोल मार्गदर्शन केले.

अहिंसा सप्ताहानिमित्त महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग यांच्या
संयक्
ु त विद्यमाने आयोजित आभासी कार्यक्रमांमध्ये प्रसिद्ध वत्त
ृ पत्र लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्या मा
कल्पना पांडे यांनी विद्यार्थ्यांना महात्मा गांधींचे तत्वज्ञान आणि आजचा समाज या विषयावर बहुमोल
मार्गदर्शन केले, समवेत प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर प्रा स्नेहल कांबळे प्रा डॉ राम बरकुले

मतदार जनजागत
ृ ी वक्तत्ृ व स्पर्धेतव घोषवाक्य स्पर्धेत सहभाग
यव
ु ा महोत्सव
जानेवारी २०२२ मध्ये संपन्न झालेल्या मंब
ु ई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाच्या वतीने
आयोजित आभासी यव
ु ा महोत्सवामध्ये अपेक्षा पंढरीनाथ साळंु खे (वक्तत्ृ व स्पर्धा) अंजली शाम
कळं बे (ऑन दी स्पॉट पें टिग
ं ) व अभिषेक प्रदीप नरे (स्टोरी टे लिग
ं ) या विद्यार्थ्यांनी सिलेक्शन राऊंड
मध्ये सहभाग घेतला.

महिला विकास कक्ष
(विभाग प्रमख
ु प्रा स्नेहल कांबळे , समिती सदस्य प्रा डॉ जयश्री जाधव - पाटील,

23

सौ स्नेहा काळे , सौ शिल्पा ननावरे -दे शमख
ु , पौर्णिमा केंगळे )
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२१--महाविद्यालयात महिला विकास कक्ष व मानसशास्त्र विभागाच्या संयक्
ु त
विद्यमाने आभासी व्याख्यानाचे आयोजन कोरोना महामारीमळ
ु े समाजातील विविध घटकांवर तात्कालिक आणि दरू गामी स्वरूपाचे परिणाम झाले
असन
ू , महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर दे खील या महामारीचे विविध शारीरिक आणि मानसिक परिणाम दिसन
ू
येत आहे त. या परिणामांना आणि त्यातन
निर्माण
झाले
ल्
या
ताणतणावां
न
ा
सामोरे
जाण्यासाठी
तणाव
ू
व्यवस्थापनाची विविध तंत्रे आत्मसात करणे आवश्यक असल्याचे मत रत्नागिरी येथील गोगटे -जोगळे कर
महाविद्यालयाच्या मानसशास्त्र विभाग प्रमख
ु व प्रसिद्ध समप
ु दे शक प्रा बीना शेटे - कळं बटे यांनी व्यक्त
केले. प्रा कळं बटे महाविद्यालयातील महिला विकास कक्ष आणि मानसशास्त्र विभाग यांच्या संयक्
ु त
विद्यमाने आयोजित केलेल्या विशेष आभासी कार्यक्रमात प्रमख
ु व्याख्यात्या म्हणन
ू विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
केले.

मानसशास्त्र विभाग व महिला विकास कक्षा यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने आयोजित विशेष आभासी
व्याख्यानात तणाव व्यवस्थापन या विषयावर मार्गदर्शन करताना रत्नागिरी येथील प्रा डॉ बिना शेटे कळं बटे मॅडम, समवेत प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर, प्रा डॉ सध
ु ाकर जाधव प्रा स्नेहल कांबळे , प्रा डॉ
जयश्री जाधव - पाटील
दिनांक ८ मार्च २०२२
महिला दिनानिमित्त सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयात पथनाटय,जनजागत
ृ संवर्धन आदी
ृ ी फेरी, व्याख्याने, वक्ष
उपक्रमांचे यशस्वी आयोजन
जागतिक महिला दिनानिमित्त महाविद्यालयात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.एकविसाव्या
शतकातील समाजात आजदे खील विविध क्षेत्रात लैंगिक असमानता दिसन
ू येत,े या असमानतेच्या
भावनेचमधन
ू च आजही विविध क्षेत्रात मल
ु ी आणि महिलांना विविध प्रकारच्या समस्या, अडचणी आणि
त्रासाला सामोरे जावे लागते. या कारणामळ
ु े च सर्वार्थाने निरोगी आणि निकोप समाज घडविण्यासाठी अनेक
अडथळे निर्माण होत आहे त, यावर मात करण्यासाठी महाविद्यालयीन तरुणांनी पढ
ु ाकार घेऊन समाजामध्ये
लैंगिक समानत्वाच्या भावनेचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे असे आवाहन या कार्यक्रमातील प्रमख
ु
अतिथी व पोलादपरू च्या तहसीलदार सौ दिप्ती दे साई यांनी केले.
कार्यक्रमामध्ये विशेष अतिथी म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना पोलादपरू च्या माजी नगराध्यक्ष आणि
महाविद्यालय विकास समितीच्या सदस्य सौ अश्विनी गांधी यांनी आजही दै नदि
ं न व्यवहारांमध्ये दिसन
ू
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येणारा स्त्री-परु
ु ष भेदभाव कमी करण्यासाठी महाविद्यालयीन तरुण तरुणींनी परस्परांचा सन्मान करण्याची
वत्त
ृ ी आणि सवय जोपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
पोलादपरू येथील प्रसिद्ध कायदे तज्ञ व कार्यक्रमातील विशेष अतिथी ॲड सारिका पालकर यांनी महिलांच्या
सरु क्षेसाठी आणि प्रगतीसाठी करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांची व योजनांची माहिती आपल्या
मनोगताद्वारे उपस्थितांना दिली.
जेंडर ऑडिट- दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी महाविद्यालयाच्या महिला विकास कक्षाच्या वतीने जेंडर ऑडिट
करून घेण्यात आले. यासाठी पोलादपरू ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ भाग्यरे खा पाटील व
लोहारे येथील साने गरु
ं ा वाढवळ यांनी ऑडिटर म्हणन
ु जी विद्यालयाच्या मख्
ु याध्यापिका सौ सग
ु ध
ू काम
पाहिल

आजीवन अध्ययन आणि विस्तार कार्य विभाग
(कार्यक्रमाधिकारी प्रा डॉ नाथीराम राठोड ,सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रा मनोज भगत )
दिनांक ११ मार्च २०२२- उडान महोत्सवात महाविद्यालयाच्या आजीवन अध्ययन विभागाने प्राप्त केले

सय
ु श पोवाडा सादरीकरणामध्ये रायगड जिल्ह्यात दस
ु रा क्रमांक
शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, महाड संचलित पोलादपरू येथील सद
ंु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालयातील आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी संपन्न झालेल्या उडान
महोत्सवात पोवाडा सादरीकरणामध्ये जिल्ह्यात दस
ु श प्राप्त केले. माणगाव येथील
ु रा क्रमांक प्राप्त करून सय
द. ग.तटकरे महाविद्यालयात मब
ंु ई विद्यापीठांतर्गत आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या रायगड
जिल्हा स्तरीय ऑनलाइन उडान महोत्सवाचे नक
ु तेच आयोजन करण्यात आले. या महोत्सवात आयोजित
करण्यात आलेल्या पोस्टर मेकिंग, वक्तत्ृ व आणि पोवाडा सादरीकरण या स्पर्धांमध्ये सद
ंु रराव मोरे
महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये पोवाडा सादरीकरण स्पर्धेत महाविद्यालयाच्या
आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयातील इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा
डॉ प्रभाकर गावंड यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवावर लिहिलेला आणि संगीतबद्ध केलेला पोवाडा
सादर केला. पोवाडा सादरीकरणामध्ये श्रेयस जाधव, समि
ु त राजपरु े , प्रणव नरे , साहिल शिवगण, साक्षी जाधव,
अंजली कळं बे, प्रिया भरणे, जय मोरे , श्रति
ु का सर्वे
ु या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.या विद्यार्थ्यांना आजीवन
अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाचे कार्यक्रमाधिकारी प्रा डॉ नाथीराम राठोड व प्रा मनोज भगत यांचे विशेष
मार्गदर्शन प्राप्त झाले.
दिनांक २३ मार्च २०२२- प्रशिक्षण सत्र
महाविद्यालयातील आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागातर्फे प्रथम व द्वितीय सत्राच्या विद्यार्थी
प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे यशस्वीपणे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी आजीवन अध्ययन विभागाचे रायगड जिल्हा क्षेत्र समन्वयक प्रा लियाकतअली परदे शी यांनी महिलांचे
स्थान व सक्षमीकरण, करियर डेवलपमें ट, लोकसंख्या प्रशिक्षण क्लब व अन्नपर्णा
योजना आदी विविध
ू
प्रकल्पांची माहिती, उद्दिष्टे त्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण आणि अंतिम अहवाल निर्मिती कशाप्रकारे करावी
याबाबत विद्यार्थ्यांना सखोल मार्गदर्शन केले.
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आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागाच्या प्रशिक्षण सत्रात सहभागी तज्ञ मार्गदर्शक प्रा
लियाकत अली परदे शी, समवेत कार्यक्रमाधिकारी प्रा डॉ नाथिराम राठोड, प्रा मनोज भगत व प्राचार्य
डॉ दीपक रावेरकर
दिनांक ३० मार्च २०२२- फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन
आजीवन अध्ययन व विस्तार कार्य विभागातर्फे फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमधील
व्यावसायिक कलागण
ु ांना वाव दे ण्यासाठी तसेच, विद्यार्थ्यांना विविध खाद्यसंस्कृतींचा परिचय व्हावा या
हे तन
ू े सदर फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले.या फूड फेस्टिव्हल मध्ये विद्यार्थ्यांनी गल
ु ाबजाम,
कटलेट, आप्पे, वडापाव, सामोसे, कैरीचे पन्हे , विविध प्रकारची सरबते, चिकन सिक्सटी फाईव्ह, इत्यादी
विविध खाद्यपदार्थ व विविध पेये यांचे स्टॉल उभारले होते.फूड फेस्टिव्हलमध्ये एकूण दहा स्टॉल उभारण्यात
आले होते. सदर फूड फेस्टिवलला पोलादपरू च्या तहसीलदार श्रीमती दिप्ती दे साई, नायब तहसीलदार श्री शरद
आडमठ
ु े व श्री समीर दे साई यांनी सदिच्छा भेट दे ऊन सहभागी विद्यार्थ्यांचे विशेष कौतक
ु केले.
दिनांक ३० नोव्हें बर २०२२- रक्तदान शिबिर आयोजनात सहभाग
महाविद्यालयाचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे माजी ग्रामविकास मंत्री स्वर्गीय प्रभाकरजी मोरे यांच्या जयंती
दिनानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिराच्या उपक्रमामध्ये सहभाग
महापरु
ु ष व समाज सध
ु ारक जयंती व पण्
ु यतिथी सहभाग
छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आदी विविध
महापरु
ु षांच्या जयंती व पण्
ु यतिथी कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये सहभाग

क्रीडा विभाग

(विभागप्रमख
ु प्रा डॉ सध
ु ाकर जाधव , समिती सदस्य प्रा डॉ शैलेश जाधव )
अमत
ु ी गोळे यांचे सय
ु श
ृ ा दरे कर आणि श्रत
भारत सरकारच्या निती आयोग मान्यताप्राप्त यव
ु ा खेलखद
ु महासंघ यांच्या वतीने कोव्हिड प्रोटोकॉलचे पालन
करून दिनांक ३० व ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी आग्रा येथे नॅशनल यथ
ु गेम्स २०२१ चे आयोजन करण्यात आले
होते. या नॅशनल गेम्स मध्ये सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष विज्ञान या वर्गात अध्ययन करीत
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असलेल्या श्रत
ु ी संतोष गोळे या विद्यार्थिनीने गोळाफेक या स्पर्धेत तर, द्वितीय वर्ष वाणिज्य वर्गात अध्ययन
करीत असलेल्या अमत
ृ ा राजेंद्र दरे कर या विद्यार्थिनीने ३०००मीटर धावणे या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासह
सव
ु र्णपदक प्राप्त केले.

महाविद्यालयातील ओपन जिम उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील एअर वॉकर शोल्डर बिल्डर इत्यादी
साधने व उपकरणे विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दे ण्यात आली.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभम
ू ीवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने दै नंदिन व्यायाम, योगा,
आरोग्यपर्ण
ू आहार इत्यादीबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात आले.

कॉमर्स असोसिएशन व कॉमर्स विभाग
( विभागप्रमख
ु - प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर
समिती सदस्य प्रा संजय कसबे , प्रा सद
ु र्शन दवणे , प्रा डॉ नाथीराम राठोड )

दिनांक २२ डिसेंबर २०२१- आर्थिक साक्षरता विषयक वेबिनारमहाविद्यालयातील कॉमर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या आर्थिक साक्षरता व जनजागत
ृ ी
विषयक वेबिनारसाठी आयसीआयसीआय फाउं डेशन या संस्थेचे विशेष सहकार्य लाभले. या वेबिनार मध्ये स्टे ट
बँक ऑफ इंडियाचे सेवानिवत्त
ु सिद्ध आर्थिक साक्षरता समप
ु दे शक व प्रशिक्षक श्री
ृ वरिष्ठ व्यवस्थापक व सप्र
मनोहर परु ाणिक यांनी विद्यार्थ्यांना आर्थिक साक्षरता व नियोजन या विषयावर अभ्यासपर्ण
ू मार्गदर्शन केले.

आयसीआयसीआय फाउं डेशनच्या सहकार्याने आयोजित वेबिनार मध्ये स्टे ट बँक ऑफ इंडियाचे
सेवानिवत्त
ु सिद्ध आर्थिक साक्षरता समप
ु दे शक व प्रशिक्षक श्री मनोहर
ृ वरिष्ठ व्यवस्थापक व सप्र
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परु ाणिक यांनी विद्यार्थ्यांना आर्थिक साक्षरता व नियोजन या विषयावर अभ्यासपर्ण
ू मार्गदर्शन केले,
समवेत प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर
दिनांक ४ फेब्रव
ु ारी २०२२
महाविद्यालयामध्ये आभासी राष्ट्रीय परिषदे चे यशस्वी आयोजन
महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागाच्यावतीने आजादी का अमत
ृ महोत्सवाच्या निमित्ताने भारतीय
स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे उपलब्धी, आकांक्षा व आव्हाने या विषयावरएकदिवसीय बहुविद्याशाखीय आभासी
राष्ट्रीय परिषदे चे आयोजन
करण्यात आले.या राष्ट्रीय परिषदे ची सरु
ु वात राष्ट्रगीताने झाल्यानंतर
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर व उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंडे यांनी उपस्थित बीजभाषक,
साधनव्यक्ती, प्रमख
अतिथी
आणि
सहभागी
शिक्षक
व
सं
श
ोधक
यांचे स्वागत केले. यावेळी शिवाई शिक्षण
ु
प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड.संतोष काळे व उपाध्यक्ष ॲड.विनोद दे शमख
ु , सचिव श्री अशोकबंधू
दे शमख
ु ,खजिनदार श्री किशोर मोरे यांनी आभासी परिषदे साठी शभ
ु ेच्छा प्रदान केल्या. राष्ट्रीय परिषदे साठी
महाविद्यालय विकास समिती सदस्या सौ अश्विनीताई गांधी या उपस्थित होत्या.
या आभासी परिषदे चे निमंत्रक प्रा डॉ सद
ु र्शन दवणे यांनी आपल्या स्वागतपर मनोगतामध्ये भारतीय
स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवानिमित्त भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे उपलब्धी, अपेक्षा आणि आव्हाने या
विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या आभासी परिषदे द्वारे कला, वाणिज्य, विज्ञान, स्थापत्यशास्त्र
वैद्यकशास्त्र,संरक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादी विविध क्षेत्रातील संशोधकांना एकत्र आणन
ू त्याद्वारे भारताची
सद्यस्थिती व भविष्यकालीन वाटचालीचा आढावा घेण्याच्या उद्दे शाने सदर परिषदे चे आयोजन करण्यात
आल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या प्रास्ताविकपर मनोगतातन
महाविद्यालयाचे प्राचार्य व परिषदे चे प्रमख
ू
ु आयोजक डॉ दीपक
रावेरकर यांनी बहुविद्याशाखीय आभासी परिषदे च्या माध्यमातन
विविध
विषयातील
तज्ञव्यक्तींद्वारे सादर
ू
करण्यात येणारे संशोधन लेख आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिका द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे
सांगन
ू परिषदे च्या आयोजनासाठी शिवाई शिक्षण संस्थेने केलेल्या सहकार्याबद्दल संस्थेचे विशेष आभार
मानले.
आपल्या प्रमख
मनोगतामध्ये कुलसचिव श्री परु ाणिक यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या
ु
पार्श्वभम
ू ीवर आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदे मध्ये भारताने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा
घेण्याबरोबरच भारताच्या पढ
ु ील वाटचालीसाठी कोणत्या गोष्टी करणे अभिप्रेत आहे याचे विवेचन दे खील
होईल असे मत व्यक्त करून परिषदे साठी सर्वांना शभ
ु ेच्छा दिल्या.
या राष्ट्रीय परिषदे चे बीजभाषक म्हणन
मनोगत
व्यक्त करताना फिलीपाईन्स येथील एशियन डेव्हलपमें ट
ू
बँकेचे सल्लागार, आंतरराष्ट्रीय कृषी सल्लागार तसेच इक्रिसॅट , है दराबाद ( आंतरराष्ट्रीय पिके संशोधन
संस्था ) माजी संचालक डॉ सह
ु ास वाणी यांनी उपस्थितांना भारतीय कृषी क्षेत्राचे योगदान आणि
भविष्यकालीन वाटचाल याबद्दल विस्तत
ृ सादरीकरणाद्वारे मार्गदर्शन केले. आपल्या सादरीकरणामध्ये डॉ.
सह
ु ास वाणी यांनी भारत स्वतंत्र झाला परं तु अद्याप भारताला स्वावलंबी होण्यासाठी खप
ू मोठा पल्ला
गाठावयाचा असल्याचे निदर्शनास आणन
ू त्यासाठी भारतीय कृषी क्षेत्राची भमि
ू का महत्त्वाची राहणार
असल्याचे मत व्यक्त केले. भारतातील तक्षशिला, नालंदा या प्राचीन काळातील विद्यापीठाद्वारे केलेल्या
संशोधनाचे उदाहरण दे ऊन डॉ. वाणी यांनी भारतामध्ये भारतीय शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेले शेतीचे
पारं पारिक ज्ञान जतन करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. भारतीय शेतकऱ्यांच्या पारं पारिक ज्ञानाला
आधनि
ु क काळातील तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास भारतीय कृषी क्षेत्राचा व पर्यायाने भारतीय शेतकऱ्यांचा विकास
होण्यास बहुमोल मदत होणार असल्याचे डॉ. वाणी यांनी आपल्या सादरीकरणाच्या अखेरीस स्पष्ट केले.
या परिषदे मध्ये प्रमख
ु साधन व्यक्ती म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना गज
ु रात येथील कर्णावती
विद्यापीठाच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व मशीन लर्निंग या संगणक शाखेतील विभागाचे विभाग प्रमख
ु प्रा
डॉ अवधेशकुमार गप्ु ता यांनी उपस्थितांना भारताकडे असणारा सांस्कृतिक ठे वा जतन करण्याची आवश्यकता
आपल्या मनोगतात व्यक्त केली. भारताला लाभलेला समद्
ै कुटुम्बकम असा
ु व
ृ ध ऐतिहासिक वारसा, वसध
संदेश दे णारी संस्कृती यावर आधनि
ु क काळात होणारी विविध आक्रमणे थोपवण्याची आवश्यकता असल्याचे
सांगन
ू डॉ. गप्ु ता यांनी यासाठी सर्व भारतीयांनी स्वहितापेक्षा दे शहिताचा विचार अग्रक्रमाने करण्याची

28

आवश्यकता व्यक्त केली.आभासी परिषदे च्या उदघाटन सत्राच्या अखेरीस समन्वयक प्रा महे श वल्ले यांनी
सर्वांचे आभार व्यक्त केले.
यानंतर झालेल्या संशोधन लेख सादरीकरण सत्रांमध्ये भारताच्या गोवा, आसाम, दिल्ली, तामिळनाडू या
विविध राज्यातन
ू सहभागी झालेल्या वीस संशोधकांनी विविध विषयावर अभ्यासपर्ण
ू संशोधन लेखांचे
सादरीकरण केले. सदर आभासी परिषदे मध्ये भारताच्या विविध राज्यातन
ू दोनशेहून अधिक शिक्षक व
संशोधक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. तसेच या वेळेस पन्नासहून अधिक संशोधकांनी परिषदे साठी आपले
संशोधन लेख सादर केले. संशोधन लेख सादरीकरण सत्रासाठी नवीन पनवेल येथील पिल्लई
महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ सीमा सोमाणी व बोर्लिपंचतन येथील उं ड्रे महिला
महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा धनसे यांनी सत्र अध्यक्ष म्हणन
ू काम पाहिले.
आभासी परिषदे च्या समारोप सत्रामध्ये प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना श्रीवर्धन येथील
गोखले शिक्षण संस्थेच्या वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ श्रीनिवास जोशी यांनी आभासी परिषदे च्या
उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल महाविद्यालयाचे विशेष कौतक
केले. या कार्यक्रमांमध्ये सद
ंु रराव मोरे
ु
महाविद्यालयाचे इतिहास विभागप्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड यांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमत
ृ महोत्सव यावर
आधारित पोवाडा ढोलकीच्या साथसंगतीने सादर केला. या समारोप कार्यक्रमांमध्ये परिषदे साठी पाठवण्यात
आलेल्या संशोधन लेखांमधन
ू दहा उत्कृष्ट संशोधन लेख व त्यांच्या लेखकांची निवड जाहीर करण्यात आली.
समारोप कार्यक्रमांमध्ये सहभागी संशोधकांच्यावतीने मनोगत व्यक्त करताना प्रा डॉ मिर्झा, प्रा सिद्धार्थ
होवाळ व प्रा डॉ तळ
ु शीदास मोकल यांनी समकालीन विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदे तील
साधन व्यक्ती आणि बीज भाषण यांच्या सादरीकरणातन
ू संशोधनाची नवीनच क्षेत्रे व नवीन माहिती उपलब्ध
झाल्याचे सांगन
परिषदे
च्
या
स
नि
योजित
आयोजनाबद्दल
महाविद्यालयाचे विशेष अभिनंदन केले.
ू
ु

दिनांक ४ फेब्रव
ु ारी २०२२ रोजी वाणिज्य विभागाच्यावतीने आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे - उपलब्धी, आकांक्षा
आणि आव्हाने या विषयावरील ऑनलाइन राष्ट्रीय परिषदे मध्ये बीजभाषण करताना एशियन डेव्हलपमें ट बँकेचे
सल्लागार व है दराबाद येथील इक्रिसॅट या राष्ट्रीय संस्थेचे माजी संचालक मा.डॉ. सह
ु ास वाणी, तर कर्णावती विद्यापीठ (
गज
रात
ये
थ
ील
सं
ग
णक
विभागातील
एआय
व
एमएल
या
सं
ग
णक
शाखे
त
ील
विभाग
प्रमख
)
ु
ु प्रा डॉ अवधेशकुमार गप्ु ता,
प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना, समवेत स्वागतपर मनोगत व्यक्त करताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ
दिपक रावेरकर

महाविद्यालयामध्ये सीपीबीएफआय कोर्सच्या तिसऱ्या बॅचच्या शिक्षणक्रम यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात
आला
महाविद्यालयामध्ये बजाज फिन्सर्व या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिथयश कंपनीच्या विशेष सहकार्याने गेल्या
तीन वर्षापासन
ू सर्टीफिकीट प्रोग्रम इन बँकिंग, फायनान्स अँड इन्शरु न्स हा व्यावसायिक कोर्स विद्यार्थ्यांसाठी
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उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे . सदर कोर्सच्या शैक्षणिक वर्ष २०२१- २२ करिता तिसऱ्या बॅचच्या
अभ्यासक्रमाचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले.
दिनांक ३१ मार्च २०२२- कॉमर्स फेस्टिवल
वाणिज्य विद्यार्थ्यांच्या संयोजन समितीने आयोजित केलेला दोन दिवसीय कॉमर्स फेस्टिवल नक
ु ताच
उत्साहात संपन्न झाला. फेस्टिवलच्या पहिल्या दिवशी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर व वाणिज्य
विभाग प्रमख
ु प्रा संजय कसबे यांनी छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेस पष्ु पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलन करून
कॉमर्स फेस्टिव्हलचे उदघाटन केले. या संपर्ण
ू फेस्टिव्हलचे नियोजन, संयोजन आणि अंमलबजावणी
विद्यार्थ्यांनी स्वतः पढ
ु ाकार घेऊन केल्याबद्दल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर यांनी आपल्या
अध्यक्षीय मनोगतामध्ये त्यांचे विशेष कौतक
ु केले. विमा, उद्योगधंदे, कायदा, व्यवस्थापन इत्यादी विविध
क्षेत्रात वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी असंख्य करिअरविषयक संधी उपलब्ध असन
ू विद्यार्थ्यांनी त्या
संधी प्राप्त करण्यासाठी स्वतःमध्ये उत्तम संवाद कौशल्ये, संगणकीय कौशल्ये तसेच विषयाचे सखोल ज्ञान
इत्यादी बाबी आत्मसात कराव्यात असे आवाहन प्राचार्य डॉ रावेरकर यांनी आपल्या मनोगताद्वारे व्यक्त केले.
फेस्टिवलच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी परिधान केलेला यनि
ु फॉर्म आणि दस
ु ऱ्या दिवशी परिधान केलेले
पारं पारीक पोशाख सर्वांचे लक्ष वेधन
ू घेत होते. दस
ु ऱ्या दिवशीच्या कार्यक्रमांमध्ये वक्तत्ृ व, निबंध आणि पोस्टर
मेकिंग स्पर्धेमधील यशस्वी विद्यार्थी विजयश्री घोणे, मानसी मोरे , अश्विनी नरे , मेधा ढवळे , साक्षी सकपाळ,
विशाखा इंगवले, अमत
ृ ा दरे कर, ऋषिकेश निकम, वैष्णवी उतेकर, आकाश नरे , नागेश गोगावले यांना
सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र दे ऊन गौरवण्यात आले. उत्साही वातावरणात संपन्न झालेल्या या कॉमर्स
फेस्टिव्हलमध्ये आजीवन अध्ययन विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी फूड फेस्टिवल अंतर्गत विविध खाद्य व पेय
पदार्थांचे स्टॉल उभारले.

ग्रंथालय विभाग विभागप्रमख
ु - प्रा सध
ु ाकर कांबळे
(ग्रंथालय सहाय्यक श्री बाळकृष्ण पवार , श्री सहदे व काळे , श्री कुमार गायकवाड)
१ .ग्रंथालय ओळख उपक्रम दिनांक २७-११ २०२१ रोजी आयोजित केला .
२ .वाचन सप्ताह व्याख्यान वक्ते प्राध्यापक भगवान फाळके दिनांक २० जन
ू २०२१ रोजी आयोजित
केला .
३ .मंब
ु ई विद्यापीठ विद्यार्थी कल्याण विभाग यांच्या वतीने आर्थिक दर्ब
ु ल विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप
व पस्
ु तक पेढी योजनांचा लाभ मिळवन
ू दिला .
४ .जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांच्या सहयोगातन
ू स्पर्धा परीक्षा साहित्य उपलब्ध करून
दे ण्यात आले आणि स्पर्धा परीक्षा स्वतंत्र अभ्यासिका कार्यान्वित करण्यात आली .
५ .वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने मराठी विभाग प्रमख
ु प्राध्यापक डॉ .सोमोशी सर यांचे व्याख्यान
संपन्न झाले .
६ आयसीएसएसआर संस्थेकडून ग्रंथ योजनेसाठी अनद
ु ान प्राप्त होणे करता प्रक्रिया व त्यामधन
ू
अनद
ु ानाचा लाभ
७ ग्रंथालयाचे स्वतंत्र वेबपेज महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे .
८ ग्रंथालयाच्या ऑनलाईन विजिटसाठी क्यू आर कोड उपलब्ध आहे .
९ गरजू विद्यार्थ्यांना मंब
ु ई विद्यापीठाच्या आर्थिक सहाय्य योजनेचा लाभ मिळवन
ू दे ण्याबाबत
योगदान.
१० एससी एसटी विद्यार्थ्यांसाठी पस्
ं र्गत पस्
ु तक पेढी योजनेअत
ु तके उपलब्ध.
११ दिनांक १९ जन
ू २०२१ - वाचन दिन

महाविद्यालयाच्या ज्ञान व माहिती केंद्र (ग्रंथालय विभागाच्या ) वतीने वाचन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या
महाविद्यालयीन जीवनातील वाचनाचे महत्व या विषयावरील विशेष ऑनलाईन व्याख्यानाच्या कार्यक्रमात
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प्रमख
ु वक्ते संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील विमेन्स स्टडीज सेंटरचे सहाय्यक प्राध्यापक श्री
भगवान फाळके यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. वाचनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व स्पष्ट करताना प्रा
भगवान फाळके यांनी आपल्या मनोगतामध्ये एखादी साहित्यकृती मानवी जीवनात आमल
ू ाग्र परिवर्तन
करण्यासाठी कशा प्रकारे कारणीभत
ू ठरते याचे विवेचन केले.

एम ए / एम कॉम (बहिस्थ) आयडॉल - पीसीपी सेंटर
केंद्र समन्वयक - प्रा डॉ प्रभाकर गावंड
सदर केंद्राद्वारे यावर्षी एम ए मराठी , इतिहास , अर्थशास्त्र , भग
ू ोल भाग १ व २ , तसेच एम कॉम
भाग १ व २ या अभ्यासक्रमासाठी बहिस्थ पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या १५ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
करण्यात आले.

करियर गायडन्स व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन विभाग
( विभाग प्रमख
ु प्रा सन
ु ील गवळी , समिती सदस्य प्रा सन
ु ील बलखंडे )
दिनांक २३ डिसेंबर २०२१- करिअर कट्टा उपक्रमाच्या उदघाटनानिमित्त विशेष व्याख्यानाचे आयोजन
महाराष्ट्र शासनाचा उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग तसेच महाराष्ट्र तंत्रज्ञान आणि सहाय्यता केंद्र यांच्या
विद्यमाने महाविद्यालयीन तरुणांना स्पर्धा परीक्षा, बँकिंग, उद्योजकता आदी विविध क्षेत्रात यशस्वी करिअर
करण्यासाठी मार्गदर्शन दे णारे माध्यम म्हणन
ू करिअर कट्टा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे . या
उपक्रमांतर्गत विविध क्षेत्रातील यशस्वी शासकीय, प्रशासकीय अधिकारी स्पर्धापरीक्षा तज्ञ, यशस्वी उद्योजक,
शेतकरी आदींचा विद्यार्थ्यांशी संवाद घडवन
ू आणला जातो. अशाच प्रकारच्या संवादाचे आयोजन करिअर
कट्ट्याच्या उदघाटनानिमित्त सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयातील करिअर गाईडन्स व प्लेसमें ट सेल या
विभागातर्फे करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारं भी महाविद्यालयातील करिअर कट्टा नामफलकाचे उदघाटन
पोलादपरू च्या तहसीलदार श्रीमती दीप्ती दे साई यांच्या हस्ते संपन्न झाले.
दिनांक ७ मार्च २०२२- गरुडझेप स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन उपक्रम
रायगड जिल्हा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र हा अभिनव उपक्रम रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा डॉ महें द्र
कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतन
ू साकारलेला असन
ू , त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांविषयी तज्ञव्यक्ती
तसेच यशस्वी स्पर्धक यांच्या वतीने ऑनलाइन पद्धतीने मार्गदर्शन करण्यात येत.े या उपक्रमाचा ग्रामीण
भागातील विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा असे आवाहन पोलादपरू चे नायब तहसीलदार श्री समीर दे साई
यांनी केले. श्री दे साई यांनी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश कसे प्राप्त करावे या
विषयावर संवाद साधला. यावेळी श्री दे साई यांनी विद्यार्थ्यांना गरुड झेप या उपक्रमाची माहिती दिली.
दिनांक १५ मार्च २०२२- विधी क्षेत्रातील करिअर विषयक मार्गदर्शन
महाविद्यालयाच्या करियर गायडन्स व कॉमर्स असोसिएशन यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने महाविद्यालयातील
विद्यार्थ्यांसाठी करियर गायडन्स विषयक मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.या
कार्यक्रमामध्ये खेड - रत्नागिरी येथील सिद्धयोग विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या ॲड प्रीती बोंद्रे यांनी
आपल्या प्रमख
ु मार्गदर्शनपर मनोगतामध्ये विधी आणि कायदा क्षेत्रातील विविध करिअर विषयक संधींची
माहिती विद्यार्थ्यांना दिली.
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दिनांक ३० मार्च २०२२- गरुडझेप उपक्रमांतर्गत सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयास स्पर्धा परीक्षा विषयक ग्रंथ व
ग्रंथालयासाठी आवश्यक इतर साधनांचे वितरण
रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ महें द्र कल्याणकर यांच्या प्रमख
ु संकल्पनेनस
ु ार राबविण्यात येत
असलेल्या गरुडझेप या रायगड जिल्हा स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या उपक्रमानस
ंु रराव मोरे
ु ार येथील सद
महाविद्यालयामध्ये स्पर्धा परीक्षाविषयक पस्
आणि टे बल्स आदी
ु तके तसेच वाचन कक्षासाठी खर्च्या
ु
साहित्याचे वितरण करण्यात आले.
रायगड जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विविध स्वरूपाच्या स्पर्धा परीक्षांचे सखोल मार्गदर्शन
उपलब्ध व्हावे या उद्दे शाने जिल्हाधिकारी डॉ कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतन
ू गरुडझेप हा उपक्रम कार्यान्वित
झाला आहे . याच उपक्रमांतर्गत आज पोलादपरू येथील सद
ंु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयास पोलादपरू च्या तहसीलदार श्रीमती दीप्ती दे साई यांच्या हस्ते स्पर्धापरीक्षा
विषयक ग्रंथांचे दोन संच, तसेच अभ्यासिके साठी टे बल आणि खर्च्या
वितरित करण्यात आले. सदर
ु
उपक्रमाअंतर्गत महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षेत बसू इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांचा व्हाट्सअप ग्रप
ु तयार
करण्यात आला असन
ू त्यांच्यासाठी महाविद्यालयात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय आणि अभ्यासिका यांची
व्यवस्था उपलब्ध करून दे ण्यात आली आहे .

गरुडझेप उपक्रमांतर्गत महाविद्यालयास स्पर्धा परीक्षा विषयक ग्रंथांचे वितरण करताना पोलादपरू च्या
तहसीलदार मा.श्रीमती दिप्ती दे साई, नायब तहसीलदार मा श्री शरद आडमठ
ु े , मा श्री समीर दे साई व प्राचार्य डॉ
दीपक रावेरकर
अविष्कार संशोधन महोत्सवात विद्यार्थ्यांचा सहभाग
अविष्कार व रिसर्च कमिटी
विभाग प्रमख
ु -- प्रा डॉ समीर बट
ु ाला,
सदस्य - प्रा डॉ बालाजी राजभोज, प्रा डॉ मंगेश गोरे
मब
ंु ई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या अविष्कार संशोधन महोत्सवामध्ये महाविद्यालयातील खालील
विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला
●

सस्मि
ता दिलीप चव्हाण, नंदिनी भिकाजी धोत्रे - Nisarga Cyclone in Raigad District as
ु
Natural Disaster- मार्गदर्शक प्रा डॉ समीर बट
ु ाला
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●

ं े -Project - Gross National Index
साक्षी सतीश जाधव, अंजली श्याम कळं बे तप्ृ ती विकास शिद
and India - मार्गदर्शक- प्रा डॉ सध
ु ाकर जाधव

●

मस्
ु कान रहीम बागवान, श्रद्धा सन
ु ील मोरे , अंकिता जलामसिंग राजपरु ोहित- Study of forensic
Importance of Calliphoridae and Sarcophagidae in Loharmal village of
Poladpur Tehsil, मार्गदर्शक डॉ पोपटराव भोसले

●

दिपाली संदीप कदम- A study of Digital Currency Market in India, मार्गदर्शक प्रा संजय
कसबे

पालक संपर्क आणि माजी विद्यार्थी विभाग

विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ सद
ु र्शन दवणे
सदस्य प्रा डॉ नाथीराम राठोड, प्रा डॉ रवींद्र सोमोशी, प्रा डॉ शैलेश जाधव
कोरोना कालावधी असल्यामळ
ु े महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे पालक तसेच माजी विद्यार्थी
यांच्याशी फोन द्वारे संपर्क साधन
ू त्यांच्या अडीअडचणी दरू करण्याचा तसेच शंकासमाधान
करण्याचा प्रयत्न विभागातर्फे करण्यात आला

महाविद्यालय प्रवेश समिती
कला शाखा प्रा डॉ नाथीराम राठोड
विज्ञान शाखा प्रा सन
ु ील गवळी
वाणिज्य शाखा - प्रा संजय कसबे

महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेचे संयोजन व व्यवस्थापन करण्यामध्ये योगदान

परीक्षा विभाग होम एक्झाम
विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड
सदस्य प्रा संजय कसबे, प्रा स्नेहल कांबळे

प्रथम व द्वितीय वर्ष कला, वाणिज्य आणि विज्ञान वर्गाच्या नियमित आणि एटीकेटी परीक्षांचे
नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यामध्ये योगदान

परीक्षा विभाग विद्यापीठ एक्झाम

विभाग प्रमख
ु डॉ बालाजी राजभोज, सदस्य प्रा डॉ पोपटराव भोसले
तत
ु ई विद्यापीठातर्फे घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षांच्या
ृ ीय वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान यांच्या मंब
नियोजन आणि व्यवस्थापनामध्ये योगदान
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महाविद्यालतील
उल्लेखनीय बाबी

अन्य

महत्त्वपर्ण
ू

उपक्रम

आणि

विशेष

दिनांक १८ जन
ू ोल विषयक ऑनलाईन कार्यशाळा
ू २०२१- विद्यापीठ स्तरीय भग

विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ समीर बट
ु ाला
महाविद्यालयाच्या संयक्
त
विद्यमाने मब
ंु ई विद्यापीठ स्तरीय प्रथम वर्ष भग
ु
ू ोल - सध
ु ारित अभ्यासक्रम या
विषयावरील एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाळा नक
ु तीच यशस्वीरित्या संपन्न झाली. खेड - रत्नागिरी येथील
आयसीएस महाविद्यालय, सावंतवाडी - सिंधद
ु र्ग
ु त
ु येथील पंचम खेमराज महाविद्यालय यांच्या संयक्
विद्यमाने सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या या कार्यशाळे च्या प्रारं भी महाविद्यालयाचे
प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर यांनी कोरोना महामारीच्या कालावधीत सरू
ु असलेल्या ऑनलाईन शिक्षण
पद्धतीमळ
ु े अध्ययन- अध्यापन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक व सातत्यपर्ण
ू सहभाग वाढवण्याची
महत्त्वपर्ण
ू जबाबदारी शिक्षकांवर आली असल्याचे सांगन
ू त्यासाठी शिक्षकांनी नाविन्यपर्ण
ू ऑनलाईन
साधनांचा वापर करावाअसे मत आपल्या शभ
ंु ई विद्यापीठांतर्गत
ु ेच्छापर मनोगतामध्ये व्यक्त केले.मब
येणाऱ्या विविध महाविद्यालयातील सम
ारे
७१
प्राध्यापकां
न
ी
सहभाग
नोंदवला.
ु
दि २८ मार्च २०२२- भग
ू ोल विभागाच्यावतीने महाविद्यालयामध्ये बौद्धिक संपदा विषयक वेबीनारचे आयोजन
महाविद्यालयातील भग
ू ोल विभागातर्फे नक
ु तेच बौद्धिक संपदा अधिकार या विषयावर एक दिवसीय
वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या या वेबिनारच्या
प्रारं भी वेबिनार संयोजक व भग
ू ोल विभाग प्रमख
ु डॉ समीर बट
ु ाला यांनी सर्वांचे स्वागत केले. महाविद्यालयाचे
प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर यांनी इंटलेक्चअ
ु ल प्रॉपर्टी राइट्स आणि कॉपीराइट्स यांच्याविषयी अजन
ू ही यव
ु क,
विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये परु े शी जनजागत
ी
नस
न
मोठ्या
प्रमाणात
अज्ञान
व
गै
र
समज
आहे
त
याम
ळ
ू
ु े
ृ
समाजाबरोबर दे शाचेही मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत आहे हे लक्षात घेऊनच भारत सरकारच्या वाणिज्य
आणि उद्योग मंत्रालयातर्फे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमत
ृ महोत्सवी वर्षानिमित्त राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यात
येणाऱ्या बौद्धिक संपदा अधिकार कायदा जनजागत
ी
ं र्गत आणि सहसंचालक कार्यालय, उच्च
ृ मोहिमेअत
शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल यांच्या मार्गदर्शनानस
ु ार सदर वेबिनार आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट
केले. या वेबीनार मध्ये प्रमख
मार्गदर्शक
म्हण
न
मनोगत
व सादरीकरण करताना मब
ंु ई येथील पेटंट विभागीय
ु
ू
कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी श्री मनोज सोमकुवर यांनी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
दि. ७ सप्टें बर २०२१- बक्
ु टू प्राध्यापक संघटनेच्या वतीने परू ग्रस्त विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात
दिनांक २२ जल
ै
२०२१
रोजी महाड व पोलादपरू परिसरात झालेल्या अतिवष्ृ टीमळ
ु
ु े महाविद्यालयात शिक्षण
घेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे अतोनात नक
ु सान झाले अशा विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात म्हणन
ू मंगळवार
दि ७ सप्टें बर रोजी बक्
ु टू या महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेच्या वतीने येथील महाविद्यालयाच्या १०९
विद्यार्थ्यांची रु ८७,२००/- फी महाविद्यालयात भरून तसेच त्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात
आले. सदर मदत निधी वितरणासाठी आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र प्राध्यापक
महासंघाच्या अध्यक्ष डॉ. तपती मख
ु ोपाध्याय, बक
ु टूचे उपाध्यक्ष प्रा. भीमराज शिकारे , जॉईंट सेक्रेटरी प्रा.
ं े आदी मान्यवर
चंद्रशेखर कुलकर्णी, खजिनदार प्रा. मोहम्मद ताहीर, डॉ. प्रकाश दातार, प्रा. उमेश शिद
उपस्थित होते.

दिनांक २१ सप्टें बर २०२१ - महाविद्यालय वर्धापन दिन
महाविद्यालयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.वर्धापन दिनाचे

औचित्य साधन
ू महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी स्वसंशोधनावर आधारित लिहीलेल्या आयएसबीन
मानांकन प्राप्त पस्
ु तकांचे प्रकाशन प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रा डॉ
प्रभाकर गावंड लिखित रायगड जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य लढे आणि सत्याग्रह तसेच प्रा डॉ सध
ु ाकर जाधव
लिखित जॉब सॅटिसफॅक्शन इन इंडस्ट्रियल वर्क र्स - डीटरमिनंनट्स अँड डायमेन्शन्स या पस्
तकां
चे प्रकाशन
ु
करण्यात आले.
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महाविद्यालयाच्या स्थापना दिनानिमित्त दिनांक २१ सप्टें बर २०२१ रोजी इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर
गावंड व मानसशास्त्र विभाग प्रमख
प्रा
डॉ
स
ध
ाकर
जाधव
यां
न
ी
लिहिले
ल्
या
सं
श
ोधनपर
आयएसबीन
संदर्भ
ु
ु
पस्
ु तकांचे प्रकाशन करताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर व उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंडे
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२१- मानसशास्त्र विभाग विशेष आभासी व्याख्यानाचे आयोजन - विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ
सध
ु ाकर जाधव
कोरोना महामारीमळ
ु े समाजातील विविध घटकांवर तात्कालिक आणि दरू गामी स्वरूपाचे परिणाम झाले
असन
ू , महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर दे खील या महामारीचे विविध शारीरिक आणि मानसिक परिणाम दिसन
ू
येत आहे त. या परिणामांना आणि त्यातन
ू निर्माण झालेल्या ताणतणावांना सामोरे जाण्यासाठी तणाव
व्यवस्थापनाची विविध तंत्रे आत्मसात करणे आवश्यक असल्याचे मत रत्नागिरी येथील गोगटे -जोगळे कर
महाविद्यालयाच्या मानसशास्त्र विभाग प्रमख
ु व प्रसिद्ध समप
ु दे शक प्रा बीना शेटे - कळं बटे यांनी व्यक्त
केले. प्रा कळं बटे महाविद्यालयातील महिला विकास कक्ष आणि मानसशास्त्र विभाग यांच्या संयक्
ु त
विद्यमाने आयोजित केलेल्या विशेष आभासी कार्यक्रमात प्रमख
ु व्याख्यात्या म्हणन
ू विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
केले.

दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ - शिवाई शिक्षण संस्थेच्या वतीने महाविद्यालयाने प्राप्त केलेल्या नॅक
मल्
ू यांकनातील सय
ु शाबद्दल स्नेह मेळाव्याचे विशेष आयोजन
महाविद्यालयाला नॅक या संस्थेने दिनांक १४ फेब्रव
ु ारी २०२० रोजी तत
ृ ीय मानांकन २. २८ या
सीजीपीए सह बी ग्रेड प्रदान केली. महाविद्यालयाने प्राप्त केलेल्या या यशाबद्दल शिवाई शिक्षण
संस्थेच्या वतीने महाविद्यालयाचे प्राचार्य व अंतर्गत गण
ु वत्ता हमी कक्षातील सर्व सदस्य यांचा आणि
सर्व स्टाफचे विशेष अभिनंदन करण्यासाठी व सय
ु श साजरे करण्यासाठी स्नेह मेळाव्याचा विशेष
कार्यक्रम यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आला.सदर स्नेह मेळाव्यामध्ये शिवाई शिक्षण संस्थेच्या
वतीने संस्थेचे अध्यक्ष माननीय ॲड संतोष काळे , उपाध्यक्ष माननीय ॲड विनोद दे शमख
ु , सचिव
माननीय श्री अशोकबंधू दे शमख
ु , तसेच शिवाई परिवाराचे जेष्ठ सल्लागार आणि प्रसिद्ध
बालरोगतज्ञ माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर यांनी महाविद्यालयाने तिसऱ्या मल्
ू यांकनामध्ये
प्राप्त केलेल्या सय
ु शाबद्दल अंतर्गत गण
ु वत्ता हमी कक्ष, प्राचार्य, सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर स्टाफ
विद्यार्थी माजी विद्यार्थी पालक वर्ग आधी सर्व संबंधित घटकांचे विशेष अभिनंदन केले. यावेळी
संस्थेच्या वतीने प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर, नॅक समन्वयक प्रा महे श वल्ले, कार्यालय अधीक्षक श्री
मक
ु ंु द पंदेरकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला, तसेच पीएचडी पदवी प्राप्त केल्याबद्दल प्रा डॉ
सद
ु र्शन दवणे यांचा दे खील मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
सदर कार्यक्रमामध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांनी लिहिलेल्या Turn the
Organization Around - Employee Satisfaction and Productivity through Work Culture
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आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या आयएसबीएन संदर्भ पस्
ु तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते
प्रकाशन करण्यात आले.

महाविद्यालय नॅक सय
ु श स्नेहमेळाव्या कार्यक्रमामध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांनी
लिहिलेल्या Turn the Organization Around - Employee Satisfaction and Productivity
through Work Culture या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या पस्
ु तकाचे प्रकाशन करताना
शिवाई शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मा ॲड संतोष काळे , उपाध्यक्ष मा ॲड विनोद दे शमख
ु , सचिव मा श्री अशोकबंधू
दे शमख
ु , मा डॉ चंद्रशेखर दाभाडकर

दिनांक २० डिसेंबर २०२१ मब
ंु ई विद्यापीठाचे नवनियक्
ु त कुलसचिव व महाविद्यालयाचे आणि शिवाई संस्थेचे
हितचिंतक व मार्गदर्शक मा श्री सध
ु ीर परु ाणिक यांनी महाविद्यालयाला सदिच्छा भेट दिली

मब
ंु ई विद्यापीठाचे कुलसचिव मा श्री सध
ु ीर परु ाणिक यांचे स्वागत करताना संस्थेचे अध्यक्ष मा ॲड संतोष
काळे , उपाध्यक्ष मा ॲड.विनोद दे शमख
ु , सचिव मा श्री अशोकबंधू दे शमख
ु व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ
दिपक रावेरकर
दिनांक १९ फेब्रव
ु ारी २०२२- यग
ु परु
ु ष छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती कार्यक्रम
महाविद्यालयामध्ये यग
ु परु
ु ष छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली.
महाविद्यालयातील शिवजयंती संयोजन समितीच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या शिवजयंती
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सोहळयामध्ये विद्यार्थ्यांनी आणलेली शिवज्योत स्थापित झाल्यानंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक
रावेरकर, उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंड,े इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर गावंड, प्रा डॉ रवींद्र सोमोशी,
कार्यालय अधीक्षक श्री मक
ु ंु द पंदेरकर आदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पत
ु ळ्यास पष्ु पहार अर्पण करून
व शिवआरतीद्वारे शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. यावेळी प्रा डॉ प्रभाकर गावंड लिखित शिवआरती
महाविद्यालयातील अपेक्षा साळंु खे,तनिषा जाधव, दया साळवी, श्रद्धा मोरे , प्रीती खेडक
े र या विद्यार्थिनींनी
सरु ज सत
ु ार यांनी दिलेल्या संगीत साथीने सादर केली. श्री अजय खोपडे यांनी छत्रपती शिवरायांना मानवंदना
दिल्यानंतर विद्यार्थी वर्गाच्या वतीने जागत
ृ ी येरुणकर व अपेक्षा साळंु खे यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली.
आजच्या तरुण पिढीने रुपेरी पडद्यावरच्या नायकांपेक्षा वास्तव जीवनातील शिवाजी महाराजांसारख्या
महानायकांचा व यग
ु परु
ु षांच्या जीवनाचा आदर्श घेण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे असे सांगताना प्रत्येक घरात
आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या दप्तरात शिवचरित्र असणे आवश्यक असल्याचे मत आपल्या मनोगतामध्ये
व्यक्त केले. कार्यक्रमामध्ये स्वराली सध
ु ाकर जाधव या छोट्या विद्यार्थिनीने शिवचरित्रावरील पोवाडा सादर
केला. यावेळी प्राध्यापकांच्या वतीने प्रा डॉ राम बरकुले, प्रा डॉ प्रभाकर गावंड यांनी मनोगते व्यक्त केली तर
प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त महाविद्यालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात सादर करण्यात
आलेली शभ
ु ा आरती विद्यार्थ्यांची मनोगते व इतिहास विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ प्रभाकर दावण यांनी सादर केलेला
पोवाडा
मराठी राजभाषा दिन -विभाग प्रमख
ु प्रा डॉ रविंद्र सोमोशी- २७ फेब्रव
ु ारी २०२२
मराठी राज्यभाषा दिनानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमांमध्ये श्रति
ु का सर्वे
ु , धनश्री दरू कर, साक्षी जाधव,
स्वरूपा जाधव, अंजली कळं बे या विद्यार्थिनींनी राकट दे शा, कणखर दे शा हे महाराष्ट्र गीत सादर केले. यावेळी
दया साळवी, साक्षी जाधव, समीक्षा पवार, अंजली कळं बे, साहिल शिगवण या विद्यार्थ्यांनी समयोचित
मनोगते आणि मराठी भाषा गौरव गीते सादर केली. कार्यक्रमामध्ये प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू मनोगत व्यक्त
करताना महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी व मी मराठी एकीकरण समितीशी संलग्नित असणाऱ्या महाराष्ट्र
संरक्षण संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री अक्षय भोसले व श्री सतीश कोरपे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
केले. प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले.
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मराठी राजभाषा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना मा श्री अक्षय भोसले,
प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर व प्रा डॉ रवींद्र सोमोशी
लीड कॉलेज म्हणन
ू नियक्
ु ती
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २२ मध्ये मध्ये मागील वर्षीच्या पदवी परीक्षा आणि चालू वर्षाच्या नियमित
परीक्षांसाठी संद
ु रराव मोरे महाविद्यालयावर पोलादपरू क्लस्टरचे लीड कॉलेज या नात्याने मंब
ु ई
विद्यापीठाने जबाबदारी सोपवली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर हे सदर पोलादपरू
क्लस्टरचे संयोजक असन
ू , क्लस्टर अंतर्गत येणाऱ्या विविध बारा महाविद्यालयातील पदवी परीक्षा /
होम एक्झाम / बॅकलॉग / एटी-केटी / पीजी इत्यादी सर्व परीक्षांचे संयोजन डॉक्टर रावेरकर यांच्या
मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले व येत आहे .
राष्ट्रीय विज्ञान दिन दिनांक २८ फेब्रव
ु ारी २०२२ रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त
महाविद्यालयातील सायन्स क्लबच्या वतीने विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात
आले.या कार्यक्रमाच्या प्रारं भी महाविद्यालयातील सायन्स क्लबचे संयोजक प्रा डॉ बालाजी राजभोज व
सहसंयोजक प्रा डॉ राम बरकुले यांनी सर्वांचे स्वागत केले.कार्यक्रमाचे प्रमख
ु वक्ते म्हणन
ू मनोगत व्यक्त
करताना द ग तटकरे महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमख
व
प्रसिद्ध
ले
खक डॉ. भगवान
ु
लोखंडे यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला विवेकवादाची जोड असणे कशाप्रकारे आवश्यक आहे याचे
सोदाहरण विवेचन आपल्या मनोगतामध्ये केले.अध्यक्षीय मनोगतामध्ये सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालयाचे
प्राचार्य डॉ दिपक रावेरकर यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अतिरे की वापर आणि त्यातन
ू निसर्गावर नियंत्रण
मिळवण्याच्या मानवी प्रवत्त
ु े मानवाचा शाश्वत विकास व मानवाच्या भावी पिढी यांचे भवितव्य कशाप्रकारे
ृ ीमळ
धोक्यात आले आहे याचे विवेचन केले.

दिनांक ११ एप्रिल २०२२- महाविद्यालयात महात्मा फुले जयंती उत्साहात साजरी
महाविद्यालयामध्ये थोर समाजसध
ु ारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांची १९५ वी जयंती उत्साहात साजरी
करण्यात आली. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील
बलखंडे व कार्यालय अधीक्षक श्री मक
ु ंु द पंदेरकर यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेस पष्ु पहार अर्पण करून
त्यांना अभिवादन केले. यावेळी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या व्यक्तिमत्व
आणि कार्याविषयी समयोचित मनोगते व्यक्त केली.
दिनांक १४ एप्रिल २०२२- महाविद्यालयात भारतरत्न डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी
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महाविद्यालयात महामानव भारतरत्न डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर यांची १३१ वी जयंती उत्साहात साजरी
करण्यात आली.राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे या वेळी निबंध स्पर्धा आणि विशेष व्याख्यान आदी
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.यावेळी प्रमख
ु अतिथी म्हणन
ू मनोगत व्यक्त करताना पोलादपरू येथील
प्रसिद्ध कायदे तज्ज्ञ ॲड सारिका पालकर यांनी भारतीय संविधान या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी ॲड पालकर यांनी भारतीय संविधान हीच सर्वसामान्य भारतीयांची खरी ताकद असल्याचे नमद
ू करून
संविधानाची उद्दे शिका तसेच संविधानामध्ये नमद
ू केलेले मल
ू भत
ू हक्क आणि कर्तव्ये याबाबत सविस्तर
विवेचन केले. यावेळी डॉ वसंत डोंगरे , प्रा डॉ राम बरकुले, प्रा मनोज भगत, प्रा डॉ मंगेश गोरे आदींनी आपले
विचार व्यक्त केले.आपल्या अध्यक्षीय मनोगतामध्ये प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर यांनी अजन
ू ही समाजामध्ये
विविध प्रकारच्या जन
ु ाट व बरु सटलेल्या रूढी, परं परा यांचा वरचष्मा दिसन
ू येतो असे नमद
ू करून तरुण वर्गाने
भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करून व त्यातन
ू प्राप्त होणाऱ्या प्रेरणेतन
ू समाजामध्ये सकारात्मक बदल
घडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे असे आवाहन आपल्या मनोगताद्वारे केले.

भारतरत्न डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना प्रमख
ु अतिथी ऍड
सारिका पालकर, समवेत राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी प्रा डॉ वसंत डोंगरे ,प्राचार्य डॉ दीपक
रावेरकर, उपप्राचार्य प्रा सन
ु ील बलखंडे
तत
ं त
ु ेच्छा दे ण्याचे संबधि
ृ ीय वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आशीर्वाद व शभ
विद्याशाखा तर्फे आयोजन करण्यात आले.

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता वाढ - महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर
कर्मचारी यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या ऑनलाईन
ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर एफडीपी, चर्चासत्रे, परिषदा, कार्यशाळा आणि अन्य कोर्सेसमध्ये सहभाग घेऊन
सदर कोर्सेस यशस्वीरीत्या पर्ण
ू केले तसेच सदर शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयातील शिक्षकांनी
विविध संशोधन नियतकालिकांमधन
ू आपले शोध निबंध प्रसिद्ध केले आहे त.
ऑनलाइन परीक्षा व निकाल मंब
ु ई विद्यापीठाच्या निर्देशानस
ु ार प्रथम, द्वितीय आणि तत
ृ ीय
वर्षाच्या नियमित सत्र परीक्षा तसेच एटीकेटी परीक्षा दे खील ऑनलाइन पद्धतीने संपन्न झाल्या
असन
ू प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परिक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहे त.
एम ओ यु अंतर्गत अभ्यागत व्याख्याने Guest Lecture) म्हणन
ू योगदान:- महाविद्यालयातील
प्रा स्नेहल कांबळे , प्रा डॉ राम बरकुले, प्रा डॉ समीर बट
ु ाला यांनी सहयोग प्रतिष्ठानशी झालेल्या
सामंजस्य करारानस
ु ार लोहारमाळ येथील साने गुरुजी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यागत
व्याख्याने आयोजित केली.

भौतिक सवि
ु धा
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जानेवारी २०२२ महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित ग्रंथालय वाचन कक्ष आणि प्रशासकीय इमारतीच्या
उर्वरित बांधकाम हाती घेण्यात आले यामध्ये सदर इमारतीचे फाउं डेशन सेंट्रींग आणि तसेच पिलर
काम आज मितीस पर्ण
ू करण्यात आले आहे . या शैक्षणिक वर्षात पाणी साठवण्यासाठी दस
ु री पाणी
साठवन
ू टाकी उपलब्ध करून दे ण्यात आली.
महाविद्यालयाच्या वर्ग क्रमांक ५ आणि ६ तसेच कला वाणिज्य व विज्ञान शाखा यांच्या दोन स्टाफ
रूमचे फायबर पीओपी चे सिलिंग काम पर्ण
ू करण्यात आले
महाविद्यालयात पाण्यासाठी अतिरिक्त साठवण टाकी उपलब्ध करून दे ण्यात आली.
दिनांक २८ एप्रिल २०२२- महाविद्यालयातील ओपन जिम उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील साधने व
उपकरणे विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध.
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विद्यार्थी लेखनाविष्कार
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विशेष कविता
शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय ॲड.संतोष
काळे साहे ब यांनी शैक्षणिक, सहकार आणि विधी क्षेत्रात दिलेल्या
बहुमोल योगदानाबद्दल मा ॲड काळे साहे बांच्या वाढदिवसाचे
औचित्य साधन
ू सौ स्नेहा संतोष काळे यांनी केलेले

काव्यात्मक अभिष्टचिंतन !!!

🙏🏼💐

॥ दातत्ृ व ॥

तझ्
ु या दानी हातापढ
ु े
माझी ओंजळ धरली
आयष्ु याच्या सख्या कशी
वर्ष सख
ु ाने नांदली
तझ्
ु या दानी हातांना
येई परिमळ दातत्ृ वाचा
जसे नामियाचे जीणे
तसा तझ
ु ा परोपकार सारा
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तझ
ु ा ध्यास शिक्षणाचा
तझ
ु ा वसा अमत
ृ ाचा
तू घडविली क्रांती
दिला अनेकांना निवारा
तझ
ु े दान ही रे भले
तझ
ु े मनही चांगले
तझ्
ु या स्वच्छ कारभारापाई
दे व गाभाऱ्याशिवाय
घटकाभर विसावले
तझ्
ु या दानी हातांमळ
ु े
मज कर्ण दिसे दारा
तझ
ु े निर्मितीचे हात
म्हणे तथास्तु रे बाळा
म्हणे तथास्तु रे बाळा

सौ. स्नेहा संतोष काळे

महाड - रायगड, १० जन
ू २०२२
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प्रसारमाध्यमातील महाविद्यालय !
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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 ( ऑरगॅनिक केमिस्ट्री ) या नवीन कोर्सचा उदघाटन समारं भ

एम एससी ( ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) या नवीन अभ्यासक्रमाच्या उदघाटन समारं भात
मनोगत व्यक्त करताना समारं भाचे प्रमख
अतिथी व महाड मॅन्यफ
ु
ु ॅ क्चरिंग
असोसिएशन ( एमएमए सीईटीपीचे ) अध्यक्ष मा श्री संभाजी पठारे साहे ब, समवेत मा
ॲड संतोष काळे ,मा ॲड विनोद दे शमख
ु , मा श्री अशोकबंधू दे शमख
ु , मा श्री किशोर
मोरे ,मा श्री दिलीप भागवत व प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर
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