सं ज ीवन मध्ये एक िदिवसीय पासपोर्टर व पॅॅन काडर कायर शाळा सं प न्न –

पन्हाळा : येथील संजीवन अभिभियांित्रिकी महािवद्यालयामध्ये राषरीय सेवा योर्जना िवभिागामाफरत एक
िदिवसीय पासपोर्टर व पॅॅनकाडर कायर शाळा घेण्यात आली. कायर क्रमास कोर्ल्हापूर येथील के. सी. इन्फोर्टेकचे
केतन चव्हाण प्रमुख पाहु णे म्हणून उपित स्थत होर्ते. तर कायर क्रमाच्या अभध्यक्षस्थानी कॉलेजचे प्राचायर डॉ. मोर्हन
बी. वनरोर्ट्टी होर्ते. गेली तीन वषे सलग ह्या कायर शाळे चे आयोर्जन करण्यात येत आहे . आजअभखेर या
कायर शाळे च्या माध्यमातून िवद्याथी व िशक्षक यांचे १०० हू न अभिधिक पासपोर्टर व पॅॅनकाडर काढली गेली आहेत.
आज दिेखील या कायर शाळे स उत्स्फूतर प्रितसादि िमळाला. प्रमुख पाहु णे केतन चव्हाण यांनी पासपोर्टर व पॅॅनकाडर
ची आवश्यकता का आहे याबाबत सिवस्तर सांिगतले .
अभध्यक्षस्थानावरून बोर्लताना प्राचायर डॉ. मोर्हन वनरोर्ट्टी यांनी सांिगतले की, पासपोर्टर गरज आहे म्हणून
काढू नका तर पदिवीनंतर उच्च िशक्षणासाठी त्याचा उपयोर्ग करण्यासाठी पासपोर्टर काढू न घ्या. पासपोर्टर
घेतल्यानंतर त्याचावर एखदिा तरी िवसा चा िशक्का पडणे आवश्यक आहे . तरच त्याचा उपयोर्ग झाला अभसे
म्हणता येईल. भिारतामध्ये जेवढी पासपोर्टर ची संख्या आहे त्यापैकी फक्त २० टक्के पासपोर्टरवर िवसा चा िसक्का

पडला जातोर्. संजीवन मधिून पासआऊट होर्णाऱ्या प्रत्येक िवद्याथ्यारच्या पासपोर्टरवर पुढील िशक्षणासाठी िकंवा
नोर्करीसाठी बाहेरील दिेशाचा िवसा चा िसक्का पडावा अभशी अभपेक्षा आहे .
िक्रडा िशक्षक व एन. एस. एस. चे समन्वयक प्रा. रणजीत इंगवले यांच्या मागर दिशर नाखाली सदिरच्या
कायर शाळे चे आयोर्जन करण्यात आले होर्ते. कायर क्रमास िडप्लोर्मा िवभिागाचे प्राचायर प्रा. िनशांत थरकार, प्रा.
राहु ल नेजकर, िनतीन भिहादिरु े व राषरीय सेवा योर्जना िवभिागाचे सवर िवद्याथी उपित स्थत होर्ते. प्रास्तािवक स्नेहल
पाटील िहने केले. सूत्रिसंचालन व आभिार अभजय पाटील याने मानले . कायर क्रमास संस्थेचे चेअभरमन पी. आर.
भिोर्सले, सहसिचव एन. आर. भिोर्सले यांचे सहकायर लाभिले.
फोर्टोर् ओळ :
पन्हाळा : कायर शाळे चे प्रमुख पाहु णे केतन चव्हाण यांचे स्वागत करताना प्राचायर डॉ. मोर्हन वनरोर्ट्टी, सोर्बत प्रा.
िनशांत थरकार, प्रा. राहु ल नेजकर व इतर मान्यवर.
-

सं ग्र ाम पाटील, सहाय्यक ग्रंथ पाल , से ट ी, पन्हाळा.

