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टे भविप प्रकलपाांतर्गत

“कमगचारी कायगक्षमता सिां र्गन ि िद्ध
ृ ी”
या भिषयािर भिक्षके तर कमगचाऱयाांसाठी तीन भदिसीय भनिासी प्रभिक्षण कायगिाळा
(०७ ते ०९ जानेिारी, २०२१, एल अँड टी कॉपोरेट ट्रे भनांर् सेंटर, मढ, मांबई.)
टेवविप- III प्रकल्पाअतं गगत सरदार पटेल अवभयांविकी महाविद्यालयाच्या पढु ाकाराने प्रवशक्षण ि आस्थापना विभागाने
वदनांक ०७ ते ०९ जानेिारी, २०२१ हया कालािधीत “Management Capacity Building” “कमगचारी कायगक्षमता
सिां र्गन ि िध्ृ दी” या विषयािर मढ, मबंु ई येथील एल अँड टी कॉपोरे ट ट्रेवनगं सेंटर येथे वशक्षके त्तर कमगच्या-यासं ाठी तीन
वदिसीय प्रवशक्षण कायगशाळा आयोवजत के ली होती. या कायगशाळे त सरदार पटेल अवभयांविकी महाविद्यालयातील १८
प्रवशक्षणाथथी  , तवं िवशक्षण संचालनालय (म.रा) कायागलयातील ०४ प्रवशक्षणाथथी , तवं िवशक्षण सहसचं ालनालय (बाद्रं ा)
कायागलयातील १० प्रवशक्षणाथथी , अवभयांविकी महाविद्यालय- पणु े येथील ०२ प्रवशक्षणाथथी , िालचंद अवभयांविकी
महाविद्यालय- सांगली येथील ०३ प्रवशक्षणाथथी  तसेच शासवकय अवभयांविकी महाविद्यालय- जळगाि येथील ०२ प्रवशक्षणाथथी 
असे एकूण ३९ प्रवशक्षणार्थयाांनी सहभाग घेतला होता.

कायगशाळे च्या पवहल्या वदिशी सिग प्रवशक्षणार्थयाांचे एल अँड टी कॉपोरे ट ट्रेवनंग सेंटर आगमन झाल्यानंतर सकाळच्या न्याहरी
(Breakfast) नंतर कायगशाळे च्या उदघाटन समारंभास सरुु िात करण्यात आली. हया उदघाटन कायगक्रमासाठी सरदार पटेल
अवभयावं िकी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचायग तथा स्थापत्य विभागाचे विभाग प्रमख
ु डॉ. एम. एम. मरुु डी, यावं िकी विभागाचे
विभाग प्रमख
ु डॉ. सधु ाकर उमाळे , विदयतु विभागाचे विभाग प्रमख
ु डॉ. अनपु ा ग. सबनीस तसेच एल अँड टी कॉपोरे ट ट्रेवनंग
सेंटरचे प्रमख
ु श्री. दमाहे सर हजर होते. सिगप्रथम श्री. लईु स पी. डायस यांनी उपवस्थतांचे स्िागत करुन सिग मान्यिरांची खळख
करुन वदली ि मान्यिराचं े स्िागत के ले. तदनतं र मान्यिराच्ं याहस्ते वदपप्रज्िलन करण्यात आले.

यावं िकी विभगाचे विभाग प्रमख
ु डॉ. सधु ाकर उमाळे , यानं ी हया कायगशाळे त सहभागी झालेल्या सिग प्रवशक्षणार्थयाांना शभु ेच्छा
वदल्या ि हया कायगशाळे व्दारे आपली कामे करण्यासाठी कायगक्षमता वनवितच िाढेल अशी ग्िाही वदली.
विदयतु विभागाच्या विभाग प्रमख
ु डॉ. अनपु ा ग. सबनीस यांनी अश्या कायगशाळे मळ
ु े आपण आपल्या आरोग्याची काळजी तर
घेऊ त्याबरोबर आपल्या दैनवदन व्यिहारात, कामकाजात सकारात्मक विचार करु याचे महत्ि पटिनू वदले.

सरदार पटेल अवभयांविकी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचायग तथा स्थापत्य विभागाचे विभाग प्रमख
ु डॉ. एम. एम. मरुु डी
यानं ी आता पयांत झालेल्या कायगशाळे चा प्रवशक्षणार्थयाांना वनवितच फायदा झाला आहे ि पढु ेही होत रावहल असे
आश्वासन वदले.
उदघाटन सोहळयानंतर कायगशाळे च्या पवहल्या सिात कायगशाळे चे को-ऑडीनेटर डॉ. राहुल दहातोंडे यांनी “खळख
अतं रगाचं ी ि सहकायग सिं धगनाची” या विषयािर मागगदशगन करताना प्रात्यावक्षके करुन घेतले यामध्ये सहभागी प्रवशक्षणावथगनी
आपल्या जोडीदाराबरोबर चचाग करुन त्यांचे कोरोना काळातील अनभु ि, तसेच कोविड काळात घरी काय के ले, निीन काय
वशकलात, हया कायगशाळे मध्ये सहभागी होण्यामागचा उददेश काय होता ? याविषयी कथन करण्यास सांवगतले.

दपु ारच्या सिात श्रीमती. रांजना रायकर यानं ी “ कयगक्षमता सिं धगन ि विकास आवण प्रभािी कायगशैलीची गरुु वकल्ली ”
हयाविषयी मागगदशगन के ले. हयामध्ये त्यांनी “7 Habits” द्वारे वनरवनराळया उदाहरणे ि प्रात्यावक्षके घेिनू प्रवशक्षणार्थयाांशी
सिं ाद साधला.

दसु -या वदिसाची सरुु िात सकाळी ६.३० िाजता योगा सिाने सरुु झाली. श्री. अभनल ज. पाटील यानं ी योगाची मावहती वदली
ि आपल्या जीिनात योगाचे महत्ि पटिनू योगाचे प्रकार करुन घेतले. न्याहरी (Breakfast) नंतर “ कायागलयीन नीवतमूल्ये ि
सकारात्मक कायगसस्ं कृ ती हयाविषयी मागगदशगन के ले.

दपु ारच्या सिात श्रीमती. भप्रया सािांत यांनी “ कायागलयीन कामकाज ि िेळेचे व्यिस्थापन, तसेच नेतत्ृ िगणु ” या विषयािर
मागदशगन के ले. मागगदशनाच्या शेिटी त्यानं ी प्रत्येकानं ा एका प्लेन पेपर देऊन इथे हजर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीबदृल आपणासं
काय िाटते हे सिागकडून वलहून घेतले.

वतस-या वदिसाची सरुु िातही योगा िगागने करण्यात आली हयासाठी देखील श्री. अवनल ज. पाटील सराचं े मागगदशगन लाभले.
डॉ. राहुल दहातोंडे सरानं ी आपल्या सकाळच्या सिात “ दैनवदन कायागत पररणामकतेसाठी सघं भािनेचा विकास” या
विषयािर मागगदशन करताना प्रात्यावक्षक करुन घेतले ि त्या प्रात्यावक्षकािर संपणू ग मागगदशगन करुन एखादे काम करताना
विजयापेक्षा सावं घक भािना वकती महत्िाची आहे हे सिागना पटिनू वदले.

भोजनानतं र कायगशाळे ची सागं ता करताना श्री अवनल ज. पावटल यानं ी तीनही वदिसाच्या कायगक्रमाविषयी आपला अनभु ि
कथन के ला. नंतर डॉ. राहुल त.ु दहातोंडे यांनी देवखल आपल्याला आपला अनभु ि सांवगतला, तसेच त्यांच्या कायागलातील
कमगचाऱयांचे कौतक
ु के ले. त्यानंतर काही वनिडक प्रवशक्षणार्थयाांनी आपल्या कायगक्रमाविषयी अवभप्राय (Feedback) वदला.
त्यािर आपले मत माडं ले. या समारोह समारंभात सरदार पटेल अवभयावं िकी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचायग तथा स्थापत्य
विभागाचे विभाग प्रमख
ु डॉ. एम. एम. मरुु डी आवण डॉ. एस. पी. यािलकर, या संमारभांत प्रमख
ु पाहूणे म्हणनू उपवस्थत होते.
त्यांनी मागगदशगन करताना सांवगतले वक, सरदार पटेल अवभयांविकी महाविद्यालयाच्या माध्यमातनु राबविण्यात आलेला हा
उपक्रम वशक्षके त्तर कमगचा-यासं ाठी फारच स्तत्ु य असनू यामध्ये तिं वशक्षण सचं ालनालयाच्या कमगचा-यानं ा सामािनू घेतले
त्याबदृल सरदार पटेल अवभयांविकी महाविद्यालयाचे धन्यिाद मानले तसेच या कायगक्रमाचे समन्ियक श्री. लईु स पी. डायस ि
श्री. रोहन पाटील यांचे कौतक
ु के ले.

सरते शेिटी सिग प्रवशक्षणाथथी ला प्रमाणपि देऊन गौरिण्यात आले ि कायगशाळे ची सांगता करण्यात आली. या कायगशाळे चे
समन्ियक म्हणनू श्री. लईु स पी. डायस ि श्री. रोहन पाटील यांनी कायगशाळे चेआयोजक म्हणनू काम पावहले.

डॉ. राहुल दहातोंडे

टेभविप-III प्रकलप समन्ियक

