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Under TEQIP-III 
 

टे वीप- III   क पाअंतगत सरदार पटेल अ भयां क  महा व यालया या पुढाकारान े श ण व 
आ थापना वभागान े दनांक 14 ते 16 नो हबर 2019 हया कालावधीत “Enhancement of Work 

Productivity”  “ कमचार  काय मता संवधन व वृ द ” हया वषयावर भाईदंर (पि चम) येथील केशवसृ ट   

सार या नसगर य प रसरात श के र कम या-यांसाठ  तीन दवसीय श ण कायशाळा आयोिजत केल  

होती. या कायशाळेत सरदार पटेल अ भयां क  महा व यालयातील 17 श णाथ  , तं श ण 
संचालनालय (म.रा) कायालयातील  17 श णाथ  तसेच शास कय अ भयां क  महा व यालय- कराड 
येथील 4  श णाथ  असे एकूण 38 श णा यानी सहभाग घेतला होता. 

                    
 
कायशाळे या प ह या दवशी सव श णा याचे केशवसृ ट त आगमन झा यानंतर सकाळ या याहर  
(Breakfast) नंतर कायशाळे या उदघाटन समारंभास सु वात कर यात आल . हया उदघाटन 
काय मासाठ  सरदार पटेल अ भयां क  महा व यालयाचे उप ाचाय तथा थाप य वभागाच े वभाग मुख 
डॉ. एम. एम.मु डी, यां क  वभागाच े वभाग मुख डॉ. नलशे रा. रायकर, वदयुत वभागाच े वभाग 
मुख डॉ. अनुपा ग. सबनीस तसेच सी.सी. ई. (Centre for Continuing Education) या 
मुख  ा. वदयुलता पी. जोशी  हजर होते. सव थम ी. लुईस पी. डायस यांनी उपि थतांच े वागत 
क न सव मा यवरांची ओळख क न दल  व यांना पु पगु छ देऊन मा यवरांचे वागत केले. तदनंतर 
मा यवरां या ह ते दप वलन कर यात आले. 



 
 

  
ा. ि ह.पी. जोशी यांनी सव थम आपल ेमनोगत य त करताना एक ॲ ट ि हट  घेतल  याम ये आपण 
या कायशाळेत सहभागी हो यासाठ  या या य तींनी आप याला सहकाय केले  या सवाचे आपण आभार  

मानायला तसेच सवाना ध यवाद दयायला हवते या वषयी मा हती दल . 

    यां क  वभगाचे वभाग मुख डॉ. नलशे रा. रायकर, यांनी हया कायशाळेत सहभागी झाले या सव 
श णा याना शुभे छा द या व हया कायशाळे दारे आपल  कामे कर यासाठ  काय मता नि चतच वाढेल 

अशी वाह  दल . 

     वदयुत वभागा या वभाग मुख डॉ. अनुपा ग. सबनीस यांनी अ या कायशाळेमुळे आपण आप या 
आरो याची काळजी तर घेऊ याबरोबर आप या दैन दन यवहारात, कामकाजात सकारा मक वचार क  

याच ेमह व पटवून दल.े 
 
सरदार  पटेल  
अ भयां क   

महा व यालयाच े 
उप ाचाय   
तथा   थाप य  

वभागाच े 
वभाग  मुख  

डॉ. एम. एम. मु डी यांनी  
आता पयत  झाले या कायशाळेचा  श णा याना  नि चतच  फायदा झाला आहे व  पुढेह   होत  
रा हल असे आ वासन दले. 
उदघाटन सोहळयानंतर कायशाळे या प ह या स ात कायशाळेचे को-ऑडीनेटर डॉ. राहु ल दहात डे यांनी  
“ओळख अंतरगांची ” या वषयावर मागदशन करताना ा या के क न घेतले याम ये सहभागी 
श णा थनी आप या जोडीदाराबरोबर चचा क न यांच े थ व वकनसे तसेच हया कायशाळेम ये 

सहभागी हो यामागचा उददेश काय होता ? या वषयी कथन कर यास सां गतले.  



 
 

 
दपुार या स ात ी. अ नल ज. पाट ल  “ ताणतणाव मु त आयु याची गु क ल  ” हया वषयी मागदशन 
केल.े हयाम ये यांनी नर नराळया उदाहरणा दारे व ा या का दारे श णा याशी संवाद साधला.  

 
 

दसु-या दवसाची सु वात सकाळी योगा स ाने सु  झाल . ी. अ नल ज. पाट ल यांनी योगाची मा हती 
दल  व आप या िजवनात योगाचे मह व पटवून योगाचे कार क न घेतले. 

 
 
डॉ. राहु ल दहात डे सरांनी आप या स ात “ दैन दन कायात प रणामकतेसाठ  संघभावनचेा वकास” या 
वषयावर  मागदशन करताना ा या क क न घेतले व या ा या कावर संपूण मागदशन क न एखादे 
काम करताना वजयापे ा सां घक भावना कती मह वाची आहे हे सवाना पटवून दले. 
 

 



 
 

   
दपुार या स ात ी. सौर  दास यांनी “सं थे ती जबाबदार ची भावना व याच े नवहन” या वषयावर 
मागदशन केले. मागदशना या शेवट  यांनी येकांना एका लने पेपर देऊन इथे हजर असले या येक 
य तीब ल आपणांस काय वाटते हे सवाकडून लहून घेतले. 

 
तस-या दवसाची सु वातह  योगा वगाने कर यात आल  हयासाठ  देखील ी. अ नल ज. पाट ल सरांचे 
मागदशन लाभले.  
 

  
 
दपुार  ी. अ नल ज. पा टल यांनी टाईम मॅनेजमट व 5 S  हया वषयी बोधन केले.  
 

 



 
 

 

भोजनानंतर कायशाळेची सांगता करताना ी अ नल ज. पा टल यांनी तीनह  दवसा या काय मा वषयी 
आपला अनुभव कथन केला. नंतर डॉ. राहु ल तु. दहात डे यांनी दे खल आप याला आपला अनुभव 
सां गतला. यानंतर काह  नवडक श णा यानी आप या काय मा वषयी अ भ ाय (Feedback) दला. 
यावर आपले मत मांडले. या समारोह समारंभात डॉ. एस. पी. यावलकर, भार  संचालक, या संमारभांत 
मुख पाहू णे हणून उपि थत होते. यांनी मागदशन करताना सां गतले क, सरदार पटेल अ भयां क  

महा व यालया या मा यमातुन राब व यात आलेला हा उप म श के र कमचा-यांसाठ  फारच तु य असून 
याम ये तं श ण संचालनालया या कमचा-यांना सामावून घेतले याब ल सरदार पटेल अ भयां क  

महा व यालयाच ेध यवाद मानल ेतसेच या काय माचे सम वयक ी. लुईस पी. डायस व ीमती स मधा 
स. वालावलकर यांच ेकौतुक केले.  
 

 
 
सरते शेवट  सव श णाथ ला माणप  देऊन गौरव यात आले व कायशाळेची सांगता कर यात आल . या 
कायशाळेचे सम वयक हणून  ी. लुईस पी. डायस व ीमती स मधा स. वालावलकर यांनी 
कायशाळेचेआयोजक हणून काम पाह ले.  
 
                                             


