
 

 

Peace and Conflict Rotary Elocution Competition  
 

 
Arranged by: Rotary Club of Pune, Shaniwarwada 
 
Date: 30/01/2020 Thursday, at 3:00 pm 
 
Location: S.N.D.T. College, Pune 41104 
 
Total No. Of Participants- 58 
 
Participants from MMCOE:- 
 
1.Aaditya Pansare  (SE Comp) 
2.Hrushikesh Tekale (SE Comp) 
3.Manasi Khilare (SE Comp) 
4.Pradeep Kute (BE Electric) 
5.Asode Sakshi  (FE IT) 
6.Shreyash Phapale (SE Mech) 
 
Result :  
2nd Prize {Trophy, 3000/- cash prize, Certificate} 
Shreyash Phapale  (SE Mech) 
 
�पध�क मनोगत 
 
�वषय :- शांती आ�ण सघंष�... आ�ण माझा देश! 
 
वेळ : ६ �म�नट 
 
मांडणी : 
भारताचा गौरवशाल� इ�तहास आ�ण वत�मान �यांचा आधार घेत �या देशातील शांती आ�ण सघंष� �या 
ब�दल मांडणी केल�. भारतीय �य�ती , समाज आ�ण सं�कृती अशी �वषयाची �वभागणी क�न समप�क 
उदाहरणांसह �वषय मांड�याचा �य�न केला. शांती आ�ण सघंष� �यांम�ये असणारा अतटू सबंधं अधोरे�खत 
कर�यावर भर �दला. भारत देशाची महती , स�ह�णतुा आ�ण स�ंकृती हा �वषयाचा मळू गाभा ठेवनू 
सादर�करण केले. 
 
-�ेयश फापाळे 



 

 

 
महा�व�यालयातील सहभागी व �वजेत े�पध�क  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 �वा. सावरकर वा�मय व�त�ृव �पधा� २०१९-२०  
 
 
 
Arranged by : सावरकर वा�मय व�त�ृव �पधा� स�मती , पणेु   
Date: ०१/०२/२०२०    श�नवार 
Location: आबासाहेब गरवारे महा�व�यालय , पणेु 
Total No. Of Participants- 22 
(खलुा गट) 
Participants form MMCOE :-  �ेयश फापाळे (��वतीय वष� यां��क अ�भयां��क�) 
(Mechanical Engineering) 
 
 Result : - 
�ेयश फापाळे 
ततृीय �मांक 
 {प�ुतक संपदा , पदक , १५००/- रोख पा�रतो�षक , �श�तीप� } 
 
�पध�क मनोगत – 
�वषय :- �वा. सावरकर आ�ण गौतम ब�ुध! 
 
वेळ : १२ �म�नटे 
 
मांडणी  :- ब�ुध त�व�ानातील दान , शील , न�ै��य , �ान , वीय� , �ांती , स�य , अ�ध�ठान , म�ैी , उपे�ा 
�या १० पार�मतांचा आधार घेत ब�ुध आ�ण सावरकर �यां�या जीवनातील घटनांचा/�संगांचा 
आधार घेत तौल�नक अ�यास मांड�याचा �य�न केला. 
 
- �ेयश फापाळे 
 

 

अ�भनेत ेआ�ण रंगकम� �व�म गोखले �यां�या ह�त ेपा�रतो�षक ि�वकारताना �ेयश फापाळे  



 

�ेट भेट मलुाखत �पधा� 
 
Arranged by :  �ान �बो�धनी नेत�ृव संवध�न क� �, पणेु 
 
Date: ०८/०२/२०२०    
Location:�ान �बो�धनी पणेु , पणेु 
Total No. Of Participants- 22 
(खलुा गट) 
Participants form MMCOE :-  
 

गट १ गट २ गट ३ गट ४ 

अमेय भगुरकर आ�द�य पानसरे रामदास पाट�ल सेजल सारोळकर 

�ेयश फापाळे �षीकेश टेकाळे �जेश ग�हाळे �ाज�ता राऊत 

शभुम वांढेकर �वनायक पाट�ल शभुम फडतरे सम�ृधी वेळापरूकर 
   

 
Result : - ततृीय पा�रतो�षक 

अमेय भगुरकर 

�ेयश फापाळे 

शभुम वांढेकर 
 

 

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाचे कुलग�ु �ी. �नतीन करमळकर �यां�या ह�त,े सामािजक काय�क�या� 
रेणतुाई गावसकर आ�ण �ान �बो�धनीचे सचंालक डॉ. �गर�श बापट �यां�या उपि�थतीम�ये ब�ीस 

�वीकारताना अमेय आ�ण �ेयश  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पोल�स �ा�धकरणाचे �या�यक सद�य आ�ण भट�या �वम�ुतांसाठ� काम करणारे काय�कत� मा. उमाकांत �मटकर 
�यां�या समवेत अमेय आ�ण �ेयश  

 

 

ए�हरे�टवीर भषूण हष� �यां�या समवेत रामदास, �जेश आ�ण शभुम  

 



 

'�शवरंग -सोशल �शवजयंती' िविवध गुणदश�न �ध� २०२०  
Arranged by: �शवसुय� ��त�ान, फलटण, ता-फलटण, �ज- सातारा .   

Date: २५ एि�ल २०२०  

Participants from MMCOE: ओंकार केसकर. (SE IT ) 

Result: ओंकार केसकर  

लेखन िवभागातून  �थम पा�रतोिषक   

 �ध�क मनोगत: 

अखंड �ह��थानचे आरा� दैवत �ीमंत छ�पती �ी �शवाजी महाराज य��ावर �ध� आयो�जत                        
आहे हे ऐकूनच मी ठरवलं क� या �ध�त सहभागी �ावे.खरंतर एखा�ा अथ�ग महासागरा �माणे                           
छ�पत�चे च�र� , ���ा अशा च�र�ातून काही मोती आप�ापय�त पोहोचव�याचा ���ा �ा                       
अ�मती भ�ाचा �ामा�णक �य�च. महाराज�चे च�र� �णजे अनेक िनतीमू��चा , कौश��चा                     
साठाच. या �ध��ा मा�मातून पु�ा एकदा महाराज��ावर आधा�रत पु�क�चे वाचन झाले.                     
संयम, श�ी आ�ण यु�ीचा िमलाफ अशा एक ना अनेक गो�ी या िनिम�ाने �शकावयास                         
िमळा�ा. 

 - ओंकार केसकर.(SE  IT) 

 

�पध�तील �थम पा�रतो�षक �वजेता ओकंार केसकर  

 

 

 �ा. वशैाल� पाट�ल                                             �ेयश फापाळे  

अ�यापक सम�वयक                                         �व�याथ� सम�वयक  


