
 
 

 Three days  

“ Planning and Execution of Work ”  

Part – B  for Supporting Staff 
                                                    ( 29Th  November To 01st  December 2018) 

at Alibaug 

ORGANIZED BY 

 

                                                            ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªÖ ³Ö¾ÖÖ“Öê 

    ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ¯Ö™êü»Ö †×³Öय ांत्रिकी ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ    

        मनु्शी नगरü, †Ó¬Öê¸üß -¯ÖÛ¿“Ö´Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô  - 400 058. 

 

सरदार पटेल अभियात्रिंकी महाभिद्यालयातील ज्या भिक्षकेत्तर कममचा-याांनी “Workshop on MS Office” 

या कायमिाळेचा िाग- 1 त्रकिा िाग -2  यिस्िीभरत्या परू्म केला. सदर  भिक्षकेत्तर  कममचा-याांसाठी  तीन  भदिसीय   
“ Planning and Execution of Work ”  हया भिषयािर भदनाांक 29 नोव्हेबर ते 01 भिसेंबर 2018 हया कालािधीत 
कायमिाळेचे आयोजन C.C.E. अांतगमत TEQIP- III च्या माध्यमातनु करण्यात आले. 

कायमिाळेचे उद्घाटन सांस्थेचे उपप्राचायम ि स्थापत्य भििागाचे प्रमखु िॉ. एम.एम.मरुुिी सर याांनी केले. त्याांनी 
ही कायमिाळा घेण्यामागील हेत ु उपस्स्थत कममचा-याांना समजािनु साांभगतला. दैनभदन कामकाज ि त्याांची 
अांमलबजािर्ी हयाभिषयी त्याांनी अनेक मदुृदे समजािून साांभगतले तसेच सांस्थेने आतापयंत केलेल्या कामाचा ि पुढे 
हाती घेतलेल्या कामाचा सांभक्षप्त आढािा त्याांनी P.P.T. च्या माध्यमातनु सिांना समजािून साांभगतला. 

 



याांभिंकी भििागाचे भििाग प्रमखु िॉ. भनलेि रायकर याांनी याांभिंकी भििागाची कायमभदिा कश्याप्रकारे चालली 

आहे या भिषयी सांिाना मागदिमन केले. 

 
 
पभहल्या भदििी श्री. अभनल पाटील ि सौ. मोना मिॅम याांनी दैनभदन कामातील अिथळे ि त्या सांदिात  
सकारात्मक भिचार यािर मागमदिन केले. 

 



 

 

कायमिाळेच्या दसु-या भदििी सांस्थेचे भिद्यतु भििागाचे माजी भिद्याथी श्री. अहुिालीया सर याांनी आनांदी जीिन यािर 
सकाळी 10 ते 4  िाजेपयंत अतीिय खेळीमेळीच्या िातािरर्ात ि भनरभनराळया उदाहरर् देऊन मागमदिमन केले.  

 

 

 

 



तदृनांतर याांभिंकी भििागातील श्री. लईुस िायस, इांभजन पभरचर याांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ि श्री. सांजय ज. 
सािांत, ग्रांथपाल याांनी कायालयीन कामकाजात सहकायाची िुभमका याभिषयी ससा ि कासि याांच्या गोष्टीच्या 
सहाय्याने पटिून भदले. सौ. सभमधा स. िालािलकर, भलभपक- टांकलेखक, कायालय याांनी सदर कोसममळेु त्याांच्या 
कामात झालेला बदल ि आपर् कसे घिलो याभिषयी आपले अनिुि साांभगतले. 

 

 

 

  

 

 

 



कायमिाळेच्या भतस-या भदििी श्री. अमोघ गोठूसकर याांनी आर्थथक साक्षरता या भिषयािर बहूमोल असे मागमदिमन 
केले. आपर् आपला दैनत्रदन खचम, आपली भमळकत ि आपली गुांतिर्कू  हयाचा ताळमेळ जळुिून दाखभिला. 

 

कायमक्रमाची साांगता सांस्थेचे प्राचायम िॉ. पी.एच.सािांत सर याांनी केली सरुुिातीस सिम कममचा-याांना गेल्या तीन 
भदिसाच्या कायमक्रमाभिषयी आपला अभिप्राय व्यक्त केला. त्यािर िाष्य करताना िॉ. सािांत याांनी जीिनात 
MONEY, MANPOWER, MATERIAL, MIND,  MACHINERY याांचा सांदिम देऊन स्ित:च्या ि आपल्या 
महाभिद्यालयाच्या जिर्घिर्ीसाठी आपर् सकारात्मक दृष्टीकोर्ातनु भिचार करुन आपल्या कायाला उजाळी देऊ 
असे साांभगतले. 

 

 

 



िेिटी कायमिाळेच्या को.ऑिीनेटर सौ भिदयलुता पी. जोिी, सहयोगी प्राध्यापक, भिदयतु भििाग याांनी कायमिाळा 
आयोभजत करण्यामागचे उभदृष्ट सिांना समजािून साांभगतले. कायमिाळेचे को. को.ऑिीनेटर श्री. लईुस पी. िायस 
याांनी या तीन भदिसाचे योग्य प्रकारे आयोजन भनयोजन केले. तसेच सौ सभमधा स. िालािलकर याांनी आयोजक 
म्हर्नू ही कायमिाळा यिस्िीरीत्या सांपन्न होण्यासाठी िेळोिेळी कायमिाळेत मागमदिमन केले. 

 


