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खडकी शशक्षण संस्थेचे

हिकाराम जगन्नाथ कला -खडकी पण
ु े ,आणण ववज्ञान मिाववद्यालय,वाणणज्य,३
बहिशाल शशक्षण मंडळ:
2014-15

“एक हिवसीय जेष्ठ नागररक शशबबर”संपन्न -अिवाल
हिनांक
महाविद्यालयातील

बहहशाल

विभागातर्फे गतिर्षीप्रमाणे याहीिर्षी:

२०१५/१२/१३ :

आपच्या सावित्रीबाई र्फुले

पण
ु े विद्यापीठातीलबहह शाल शशक्षण:मंडळाच्या ितीने“एक हििसीय जेष्ठ नागरिक
हिनांक १३०० त :२०१५ िोजी जजमखाना हॉल

मध्ये सकाळी १०/ १२/ेे ४

शशबबि”

००:या िेळेत

आयोजजत किण्यात आले होतेया प्रसंगी महाविद्यालयाचे.. चचटणीस माव्यिस्थापन सशमती , चंद्रकांतजी छाजेड.
, ज्ञानेश्िि मुिकुटे .सिस्य मा प्राचायय डॉ , शीतल िणधीि.केंद्रकाययिाहक प्रा,अरुणशेलाि .अरुण मोकाशी उपप्राचायय प्रा.
अननता चौधिी .ि प्रा, नशमता कुलकणी.सशमती सिस्य प्राि िाडडया महाविद्यालयाच्या प्रा िर्ष
ृ ाली िणधीि.डॉ.
उपस्थीत होते.या

शशबबिात खालील विर्षयांिि मागयिशयन केले गेले .

अ.क्र. वक्त्याचे नाव

ववषय

वेळ

१.

मा. सचचन पिाि

जगण्यासाठी संत साहहत्य

स. १०:३० ते ११:३०

२ .

मा. सचचन नाईक

आिोग्य ,योग, आणण आयुिेि

१२:००ते १:००

३.

मा. प्रहिप किम

प्रबोधन इनतहासातून

२:०० ते ३:००

४.

मा. सुिेश कमलाकि

जेष्ठ नागरिक सुिक्षक्षतता आणण

३:०० ते ४:००

कायिे

हटकािाम जगन्नाथ कला शाल विभाग ि :आणण विज्ञान महाविद्यालयाच्या बहह,िाणणज्य,
सावित्रीबाई र्फुले पुणे विद्यापीठाच्या सयुक्त विद्यमानानेएक हििसीय जेष्ठ नागरिक शशबबि
हि३० प: ३० ते ४:२०१५ िोजी सकाळी १०/१२/१३.यंत ४ सत्रात संम्पन झाला.या काययक्रमाचे
उद्घाटन मा,सचचन पिाि . मा गोिख थोिात .तीन जेष्ठ नागरिक संघाचे मा , सचचन नाईक .
बहहिट

ि.मा , मुिकुटे .मा,महाविद्यालयाचे चचटणीस माव्यिस्थापन सशमती सिस्य , चंद्रकांतजी छाजेड.

, ज्ञानेश्िि मुिकुटे .मा प्राचायय डॉअरुण. मोकाशी उपप्राचायय प्राअरुणशेलाि .यांच्या

सत्र :सकळी १०( १-३० ते १२)००:

हस्ते झाले.
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प्रमुख वक्तते) जगण्यासाठी संत साहि्य -:ववषय( सचचन पवार .मा प्रथम सत्रात मासचचन

.मा ,अरुण मोकाशी .डॉ ,ज्ञानेश्िि मुिकुटे .मा ,चंद्रकांत छाजेड .अड .

“ पिाि यांच्या हस्ते हिपप्रज्िलन करूनएक हििसीय जेष्ठ नागरिक शशबबिचे उद्घाटन झाले .

अ .काययक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.शीतल िणधीि यांनी करून हिली .प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रारुण
मोकाशी यांनी केले.चंद्रकांत छाजेड यांनी मागयिशयन केले .अड .तसेच मा .
प्रथम सत्राचे िक्तेसचचन पिाि यांनी जगण्यासाठी संत साहहत्य या विर्षयािि

.मा -

मागयिशयन किताना िेगिेगळ्या संताचा आपल्या जीिनािि असेलला प्रभाि ि त्यातून जेष्ठ

नागरिकानी प्रेिणा घेऊन आपल जीिन अजून आनंिी आणण समाधानी कस बनिता येईल
याबाबत मागयिशयन केले.

त्यांचे हे बहुमुल्य मागयिशयन नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना त्यांचे जीिन सुखकि किण्यासाठी
उपयोगी पडेल.
प्रथम सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा .शीतल िणधीि यांनी केले .

सत्र )००:०० ते १:१२.ि(ु २-

मा -:ववषय( सचचन नाईक .आरोग्य )योग आणण आयुवेि,
िस
ु ऱ्या सत्रात प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रासचचन .मा .शीतल िणधीि यांनी करून हिली .
नाईक हयांनीआिोग्य योग आणण आयुिेि या विर्षयािि मागयिशयन किताना िोजच्या जीिनात ,
योगाचे असलेल महत्िसमजािून सांचगतलेतसेच आिोग्याच्या दृष्टीने काही महत्िाच्या ि

.

.सोप्या अश्या घिगुती हटप्स हिल्यातसेच त्यांनी काही योगाचे सोपे असे प्रात्याशशक जेष्ठ

नागरिकाकडून करून घेतले ि त्याचे आपल्या जीिनात असलेले महत्ि पटिून सांचगतलेतसेच .
त्यांच्या आयुष्यात आलेले काहीप्रसंगािि त्यांनी जेष्ठ नागरिकासोबत संिाि साधलात्यांचे हे

.

मागयिशयन नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना आपले जीिन आिोग्यिायी ि प्रेिणािायी बनिण्यासाठी
.उपयोगी पडेल
िस
ु ऱ्या सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा

.अननता चौधिी यांनी केले

सत्र .ि ु २( ३-०० ते ३ )००.
माजी ए.सी) जेष्ठ नागररक सुरक्षीतता आणण कायिे :ववषय( पी सुरेश कमलाकर.
नतसिे सत्राच्या प्रमख
ु पाहुण्यांची ओळख प्रा .मा .शीतल िणधीि यांनी करून हिली .सिु े श

कमलाकि सिांनी जेष्ठ नागरिकानी िोजच्या जीिनात कसे सिु क्षीतते चे पालन किािेतसेच

त्यांच्यासाठी कुठल्या प्रकािचे कायिे आहे त हया विर्षयी जेष्ठ नागरिकाना मागयिशयन केले तसेच

,
.
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त्यांचे .त्यांनी जेष्ठ नागरिकाच्या शंकांचे ननिसन केले ि त्यांचाशी संिाि साधला मागयिशयन
नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना उपयोगी पडेल.
नतसऱ्या सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा

.नशमता कुलकणी यांनी केले .

सत्र – ४ .ि ु ३(०० ते ४ )००.
प्रचायय प्रहिप किम )इततिासातन
ू प्रबोधन :ववषय(
शेिटच्या सत्रात प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रा.प्रा .शीतल िणधीि यांनी करून हिली . प्रहिप
किम हयांनी जजजामाता आणण शशिाजीमहािाज यांच्या कामचगिीचा इनतहास जेष्ठ नागरिका

’

समोि मांडला ि त्येातन
ू जेष्ठ नागरिकानी प्रेिणा घ्यािी असे मत व्यक्त केले.
प्रा.’शीतल िणधीि यांनी आभाि प्रिशयन ि काययक्रमाचा समािोप केला .
या व्याख्यान मालेत ८१

जेष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन .प्रा शीतल िणधीि.यांनी

केले ................प्राचायय डॉसशमती

, शीतल िणधीि.केंद्रकाययिाहक प्रा, अरुण शेलाि .उपप्राचायय प्रा, अरुण मोकाशी.

अननता चौधिी .ि प्रा, नशमता कुलकणी.सिस्य प्रा कु .कु, हर्षयला भोई .कु,सत्यम िाजोहिया .कु, प्रणाली बेलीडकि.
िे श्मा पगािे .प्रनतक गीते कु,कु ,सष्ृ टी िब
य यशस्िी संयोजन केले .
ु ेयांनी या काययक्रमाचे परिश्रमपूिक

प्रा. शीतल िणधीि
केंद्र काययिाहक

डॉ. अरुण मोकाशी
प्राचायय
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“एक हिवसीय जेष्ठ नागररक शशबबर”
मिाववद्यालयात

साववत्रीबाई फुले पण
ु े ववद्यापीठातीलबहि शाल शशक्षण:मंडळाच्या वतीने“एक

हिवसीय जेष्ठ नागररक

शशबबर”

हिनांक १३ २०१५ रोजी जजमखाना िॉल

मध्ये/ १२/ सकाळी

००:०० ते ४ :१०या वेळेत आयोजजत करण्यात आले िोते . या शशबबरात खालील ववषयांवर
मागयिशयन केले.

अ.क्र. वक्त्याचे नाव

ववषय

वेळ

१.

मा. सचचन पवार

जगण्यासाठी संत साहि्य

स. १०:३० ते ११:३०

२ .

मा. सचचन नाईक

आरोग्य ,योग, आणण आयुवेि

१२:००ते १:००

३.

मा. प्रहिप किम

प्रबोधन इततिासातून

२:०० ते ३:००

४.

मा. सुरेश कमलाकर

जेष्ठ नागररक सुरक्षक्षतता आणण

३:०० ते ४:००

कायिे
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खडकी शशक्षण संस्थेचे

हिकाराम जगन्नाथ कला ,वाणणज्य, आणण ववज्ञान
३-खडकी पुणे ,मिाववद्यालय
बहिशाल शशक्षण मंडळ:

“एक हिवसीय जेष्ठ नागररक शशबबर”
खडकी शशक्षण संस्थेचे
हिकाराम जगन्नाथ कला ३-खडकी पण
ु े ,आणण ववज्ञान मिाववद्यालय,वाणणज्य,
2014-15

डॉ बाबासािे ब जयकर .व्याख्यानमाला संपन्न -अिवाल
महाविद्यालयातील
हिनांक १४.२०१५

बहह“ शाल

विभागातर्फे गतिर्षीप्रमाणे याहीिर्षी:डॉ” बाबासाहे ब जयकि व्याख्यानमाला .

िोजी ए/१२/२०१५ ते हिनांक १६/१२/व्ही:हॉलमध्ये

सकाळी ९ .०० ते १० ३० या ििम्यान:आयोजजत

किण्यात आली होतीबाबासाहे ब जयकि यांचे स्मतीवप्रत्यथय
जयकि . पुणे विद्यापीठाचे पहहले कुलगुरू ब .
ृ
या प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचायय .व्याखानमालेचे या तीन हििसाच्या कालािधीत आयोजन किण्यात आले होते
केंद्रकायय,अरुणशेलाि .अरुण मोकाशी उपप्राचायय प्रा.डॉिाहक प्रा नशमता कुलकणी.सशमती सिस्य प्रा , शीतल िणधीि.
.या व्याख्यानमालेत खालील विर्षयांिि मागयिशयन केले गेले .अननता चौधिी उपस्थीत होते .ि प्रा,

अ.क्र. वक्त्यांचे नाव

हिनांक

ववषय

१.

मा.प्रनतभा िाले

१४/१२/२०१५ एकपात्री नाट्य प्रयोग “ अशी मी

२.

मा.मंजजिी धामणकि

१५/१२/२०१५ संभार्षन कला

३.

मा. अल्पना िैद्य

१६/१२/२०१५ हास्यिं जन -ताणताणािाचे

सावित्री”

व्यिस्थापन

18

प्रथम हिवस -:
या व्याख्यानमालेचा

उद्घाटन समािं भ

मा हिनांक.प्रनतभा िालेयांच्या हस्ते संपन्न झाला.१४ २०१५ िोजी/१२/

मा प्रनतभा िाले.यांचे

अशी “मी साववत्रीया ” विर्षयािि एकपात्री नाट्य प्रयोग झाला आजचे विद्याथी हे उद्याचे

.

.जबाबिाि नागरिक व्हािे यासाठी सावित्रीबाई र्फुले यांच्या आयुष्यातील अनेक बािीक पैलूंिि त्यांनी प्रकाश टाकला
तसेच आजच्या जगात जेथे गग
ु ल च्या एका बटनािि हिे त्या व्यक्ती िे खा पाहायला शमळतात तेथे एकपात्री
प्रयोगाचे काय महत्ि आहे हे त्यांनी समजािून सांचगतलेसावित्रीबाई र्फुले यांचा जीिन प्रिास आजही कसा प्रेिणािाई .
, आहे हे त्यांनी

एकपात्री नाट्य प्रयोगा द्िािे सांचगतले .

िस
ु रा हिवस -:
हिनांक १५

२०१५ िोजी/१२/माभार्षा कुठलीही . या विर्षयािि व्याख्यान झाले ”संभार्षन कला“ मंजजिी धामणकि यांच.े

ककिा उिय ू जि आपण बािाखडी पासून जि अभ्यास केला ति उच्चाि सुधारू शकतात हे त्यांनी , इंग्रजी, असुिे मिाठी
आजचे विद्याथी हे कसे चुकीचे मिाठी ि इंग्रजी उच्चाि कितात याचे प्रात्यक . विद्यार्थयांना सांचगतलेेवर्षक त्यांनी
िाखिले. विद्यार्थयांनी या व्याखान्मालेस प्रचंड प्रनतसाि हिला .

ततसरा हिवस -:
हिनांक १६

२०१५ िोजी/१२/माया विर्षयािि व्याख्यान ”ताणताणािाचे व्यिस्थापन-

हास्यिं जन“ अल्पना िैद्य यांचे .

ताणताणािाचे व्यिस्थापन हह काळाची गिज आहे ि कसे छोट्य . झालेेा छोट्या गोष्टी मुळे कसा तणाि िाढतो ि

तो कसा हाताळला जातो विद्यार्थयांनी बिलत्या परिजस्थतीचे . याचे प्रात्यक्षक्षक या व्याख्यानामध्ये िाखिली गेली ,
विद्यार्थयांनी या

.भान ठे ऊन

ताणताणािाचे व्यिस्थापन कसे िोजच्या कामामध्ये किािे हे सांचगतले गेले

व्याखान्मालेस प्रचंड प्रनतसाि हिला .
या व्याख्यान मालेत ७५ विद्याथी सहभागी झाले होते , प्रणाली बेलीडकि.या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन अनुक्रमे

कु .

यांनी केले ि कार्य्ायमाचे आभािप्रिशयन अनुक्रमे ,सष्ृ टी िब
ु े .कु, हर्षयला भोई .कुकेंद्रकाययिाहक प्रा , शीतल िणधीि.
सशमती सिस्य प्रा अननता चौधिी .ि प्रा, नशमता कुलकणी. यांनी केले ................प्राचायय डॉ अरुण मोकाशी.
अननता

.ि प्रा, नशमता कुलकणी.सशमती सिस्य प्रा , शीतल िणधीि.केंद्रकाययिाहक प्रा, अरुण शेलाि .उपप्राचायय प्रा,

चौधिी कुसत्यम िाजोहिय .कु, प्रणाली बेलीडकि.ेा िे श्मा पगािे .प्रनतक गीते कु,कु ,सष्ृ टी िब
ु े .कु, हर्षयला भोई .कु,
यांनी या काययक्रमाचे परिश्रमपूिक
य यशस्िी संयोजन केले.

आपले स्नेहांकीत

डॉ. अरुण मोकाशी
प्राचायय
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बहिशाल ववभाग-२०१६-१७
समता, संघषय ,हिशा आणण आव्िान
जयकर व्याख्यानमाला
अ.क्र.

वक्त्यांची नावे

ववषय

हिनांक

वेळ

प्रबोधन इततिासातून

१.१२.२०१६

१०:०० ते १:००

2. मा. सुननता िाजे पिाि

नािी काल आज

२ .१२.२०१६

१०:०० ते १:००

3. मा. िाहुल िाजगुरू

SHIVAJI ON HIS
REAL TIME.

२ .१२.२०१६

१०:०० ते १:००

4. डॉ. स्िाती गानू
5. मा. िी.िा. वपंगळे

प्रेमस्िरूप आई

1. प्रा. प्रिीप किम

आणण उद्या

संत गाडगेबाबा

एकहिवसीय जेष्ठ नागररक शशबीर
अ.क्र.

वक्त्यांची नावे

ववषय

वेळ

1.

डॉ. सुधाकि खिाडे

ननसगोपचाि

सत्र :-I

2.

प्रा. सुलभा मोहहते

जेष्ठ नागरिक कुटुंबाचा

सत्र :-II

3.

मा. निनाथ लोंढे .

एपीजे अब्िल
ु कलाम

सत्र :-III

4.

मा. विद्या माथे

अध्याजत्मक संस्काि

सत्र :-IV

5.

मा. प्रभाकि पिाि

सोंियय मनाचे.

6.

डॉ. धनंजय लोखंडे

संत कबीि

आधाि कक अडचण
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खडकी शशक्षण संस्थेचे
हिकाराम जगन्नाथ कला ,वाणणज्य,आणण ववज्ञान मिाववद्यालय, खडकी पण
ु े-३
2015-16

डॉ. बाबासािे ब जयकर व्याख्यानमाला संपन्न - अिवाल
महाविद्यालयातील
”

बहह:शाल

विभागातर्फे गतिर्षीप्रमाणे याहीिर्षी “डॉ. बाबासाहे ब जयकि व्याख्यानमाला

हिनांक १४/१२/२०१५ ते हिनांक १६/१२/२०१५

िोजी ए.व्ही. हॉलमध्ये

सकाळी ९:०० ते १०:३० या

ििम्यान आयोजजत किण्यात आली होती. पण
ु े विद्यापीठाचे पहहले कुलगरू
ु ब .बाबासाहे ब जयकि यांचे
स्मत
ृ ीवप्रत्यथय जयकि व्याखानमालेचे या तीन हििसाच्या कालािधीत आयोजन किण्यात आले होते.या
प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचायय डॉ.अरुण मोकाशी उपप्राचायय प्रा. अरुणशेलाि,केंद्रकाययिाहक प्रा.शीतल
िणधीि , सशमती सिस्य प्रा.नशमता कुलकणी ,ि प्रा. अननता चौधिी उपस्थीत होते. या व्याख्यानमालेत
खालील विर्षयांिि मागयिशयन केले गेले.
अ.क्र. वक्त्यांचे नाव

हिनांक

ववषय

१.

मा.प्रनतभा िाले

१४/१२/२०१५ एकपात्री नाट्य प्रयोग “ अशी मी

२.

मा.मंजजिी धामणकि

१५/१२/२०१५ संभार्षन कला

३.

मा. अल्पना िैद्य

१६/१२/२०१५ हास्यिं जन -ताणताणािाचे

सावित्री”

व्यिस्थापन

प्रथम हिवस :या व्याख्यानमालेचा

उद्घाटन समािं भ

मा.प्रनतभा िालेयांच्या हस्ते संपन्न झाला.हिनांक १४/१२/२०१५

िोजी मा.प्रनतभा िाले यांचे “ अशी मी साववत्री” या विर्षयािि एकपात्री नाट्य प्रयोग झाला . आजचे
विद्याथी हे उद्याचे जबाबिाि नागरिक व्हािे यासाठी सावित्रीबाई र्फुले यांच्या आयष्ु यातील अनेक बािीक
पैलि
ूं ि त्यांनी प्रकाश टाकला. तसेच आजच्या जगात जेथे गग
ु ल च्या एका बटनािि हिे त्या व्यक्ती िे खा
पाहायला शमळतात तेथे एकपात्री प्रयोगाचे काय महत्ि आहे हे त्यांनी समजािन
ू सांचगतले. सावित्रीबाई र्फुले
यांचा जीिन प्रिास आजही कसा प्रेिणािाई आहे , हे त्यांनी एकपात्री नाट्य प्रयोगा द्िािे सांचगतले .
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िस
ु रा हिवस :हिनांक १५ /१२/२०१५ िोजी मा.मंजजिी धामणकि यांचे “संभार्षन कला” या विर्षयािि व्याख्यान झाले .
भार्षा कुठलीही असि
ु े मिाठी ,इंग्रजी ,ककिा उिय ू जि आपण बािाखडी पासन
ू जि अभ्यास केला ति उच्चाि
सध
ु ारू शकतात हे त्यांनी विद्यार्थयांना सांचगतले . आजचे विद्याथी हे कसे चुकीचे मिाठी ि इंग्रजी
उच्चाि कितात याचे प्रात्यक्षक्षक त्यांनी िाखिले. विद्यार्थयांनी या व्याखान्मालेस प्रचंड प्रनतसाि हिला .

ततसरा हिवस :हिनांक १६ /१२/२०१५ िोजी मा. अल्पना िैद्य यांचे “हास्यिं जन

-ताणताणािाचे व्यिस्थापन” या

विर्षयािि व्याख्यान झाले . ताणताणािाचे व्यिस्थापन हह काळाची गिज आहे ि कसे छोट्या छोट्या

गोष्टी मळ
ु े कसा तणाि िाढतो ि तो कसा हाताळला जातो , याचे प्रात्यक्षक्षक या व्याख्यानामध्ये िाखिली
गेली .विद्यार्थयांनी बिलत्या परिजस्थतीचे भान ठे ऊन

ताणताणािाचे व्यिस्थापन कसे िोजच्या कामामध्ये

किािे हे सांचगतले गेले. विद्यार्थयांनी या व्याखान्मालेस प्रचंड प्रनतसाि हिला .

या व्याख्यान मालेत ७५ विद्याथी सहभागी झाले होते. या काययक्रमाचे सत्र
ू संचालन अनक्र
ु मे
बेलीडकि , कु. हर्षयला भोई ,कु. सष्ृ टी िब
ु े, यांनी केले ि कार्य्ायमाचे आभािप्रिशयन अनक्र
ु मे
प्रा.शीतल िणधीि , सशमती सिस्य प्रा.नशमता

कुलकणी ,ि प्रा. अननता चौधिी

कु.प्रणाली

केंद्रकाययिाहक
यांनी केले

................प्राचायय डॉ.अरुण मोकाशी ,उपप्राचायय प्रा. अरुण शेलाि ,केंद्रकाययिाहक प्रा.शीतल िणधीि ,
सशमती सिस्य प्रा.नशमता कुलकणी ,ि प्रा. अननता चौधिी कु.प्रणाली बेलीडकि ,कु. सत्यम िाजोहिया,कु.
हर्षयला भोई ,कु. सष्ृ टी िब
य यशस्िी
ु ,े कु,प्रनतक गीते कु. िे श्मा पगािे यांनी या काययक्रमाचे परिश्रमपि
ू क
संयोजन केले.

आपले स्नेहांकीत

प्रा. शीतल रणधीर
केंद्र काययवािक

डॉ. अरुण मोकाशीप्राचायय
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खडकी शशक्षण संस्थेचे

हिकाराम जगन्नाथ कला ,वाणणज्य,आणण ववज्ञान मिाववद्यालय, खडकी पण
ु े-३
बहि:शाल शशक्षण मंडळ
2015-16

“एक हिवसीय जेष्ठ नागररक शशबबर”संपन्न - अिवाल
हिनांक : १३/१२/२०१५
महाविद्यालयातील

बहह:शाल

विभागातर्फे गतिर्षीप्रमाणे याहीिर्षी

आपच्या सावित्रीबाई र्फुले

पण
ु े विद्यापीठातीलबहह:शाल शशक्षण मंडळाच्या ितीने“एक हििसीय जेष्ठ नागरिक
हिनांक १३/१२ /२०१५ िोजी जजमखाना हॉल

मध्ये सकाळी १०: ०० ते ४:००

शशबबि”
या िेळेत

आयोजजत किण्यात आले होते..या प्रसंगी महाविद्यालयाचे चचटणीस मा.चंद्रकांतजी छाजेड ,व्यिस्थापन
सशमती सिस्य मा.ज्ञानेश्िि मिु कुटे , प्राचायय डॉ.अरुण मोकाशी उपप्राचायय प्रा. अरुणशेलाि,केंद्रकाययिाहक
प्रा.शीतल

िणधीि

,

सशमती

सिस्य

प्रा.नशमता

कुलकणी

,ि

प्रा.

अननता

चौधिी

ि

िाडडया

महाविद्यालयाच्या प्रा.डॉ.िर्ष
ृ ाली िणधीि उपस्थीत होते.या शशबबिात खालील विर्षयांिि मागयिशयन केले

गेले .
अ.क्र. वक्त्याचे नाव

ववषय

वेळ

१.

मा. सचचन पिाि

जगण्यासाठी संत साहहत्य

स. १०:३० ते ११:३०

२ .

मा. सचचन नाईक

१२:००ते १:००

३.

मा. प्रहिप किम

आिोग्य ,योग, आणण आयुिेि

४.

मा. सुिेश कमलाकि

जेष्ठ नागरिक सुिक्षक्षतता आणण

३:०० ते ४:००

प्रबोधन इनतहासातून

२:०० ते ३:००

कायिे

हटकािाम जगन्नाथ कला ,िाणणज्य,आणण विज्ञान महाविद्यालयाच्या बहह:शाल विभाग ि
सावित्रीबाई र्फुले पुणे विद्यापीठाच्या सयुक्त विद्यमानाने एक हििसीय जेष्ठ नागरिक शशबबि
हि.१३/१२/२०१५ िोजी सकाळी १०:३० ते ४ :३० पयंत ४ सत्रात संम्पन झाला.या काययक्रमाचे
उद्घाटन मा. सचचन पिाि, मा. सचचन नाईक , तीन जेष्ठ नागरिक संघाचे मा. गोिख थोिात
,मा. मुिकुटे , मा.बहहिट

ि महाविद्यालयाचे चचटणीस मा.चंद्रकांतजी छाजेड ,व्यिस्थापन सशमती

सिस्य मा.ज्ञानेश्िि मिु कुटे , प्राचायय डॉ.अरुण मोकाशी उपप्राचायय प्रा. अरुणशेलाियांच्या हस्ते झाले.
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सत्र -१ )सकळी १०:३० ते १२:००(
प्रमुख वक्तते- मा. सचचन पवार

)ववषय:- जगण्यासाठी संत साहि्य (

प्रथम सत्रात मा. अड. चंद्रकांत छाजेड, मा. ज्ञानेश्िि मुिकुटे , डॉ. अरुण मोकाशी, मा. सचचन
पिाि यांच्या हस्ते हिपप्रज्िलन करून “एक हििसीय जेष्ठ नागरिक शशबबिचे उद्घाटन झाले.

प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रा. शीतल िणधीि यांनी करून हिली.काययक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. अरुण
मोकाशी यांनी केले. तसेच मा. अड. चंद्रकांत छाजेड यांनी मागयिशयन केले.
प्रथम सत्राचे िक्ते- मा. सचचन पिाि यांनी जगण्यासाठी संत साहहत्य या विर्षयािि
मागयिशयन किताना िेगिेगळ्या संताचा आपल्या जीिनािि असेलला प्रभाि ि त्यातून जेष्ठ

नागरिकानी प्रेिणा घेऊन आपल जीिन अजून आनंिी आणण समाधानी कस बनिता येईल
याबाबत मागयिशयन केले.

त्यांचे हे बहुमुल्य मागयिशयन नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना त्यांचे जीिन सुखकि किण्यासाठी
उपयोगी पडेल.
प्रथम सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा. शीतल िणधीि यांनी केले.

सत्र -२ )ि.ु १२:०० ते १:००(
मा. सचचन नाईक

)ववषय:- आरोग्य ,योग आणण आयव
ु ेि(

िस
ु ऱ्या सत्रात प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रा. शीतल िणधीि यांनी करून हिली. मा. सचचन
नाईक हयांनी आिोग्य ,योग आणण आयि
े या विर्षयािि मागयिशयन किताना िोजच्या जीिनात
ु ि
योगाचे असलेल महत्ि समजािून सांचगतले. तसेच आिोग्याच्या दृष्टीने काही महत्िाच्या ि
सोप्या अश्या घिगुती हटप्स हिल्या.तसेच त्यांनी काही योगाचे सोपे असे प्रात्याशशक जेष्ठ

नागरिकाकडून करून घेतले ि त्याचे आपल्या जीिनात असलेले महत्ि पटिून सांचगतले.तसेच
त्यांच्या आयुष्यात आलेले काही प्रसंगािि त्यांनी जेष्ठ नागरिकासोबत संिाि साधला. त्यांचे हे

मागयिशयन नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना आपले जीिन आिोग्यिायी ि प्रेिणािायी बनिण्यासाठी
उपयोगी पडेल.
िस
ु ऱ्या सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा. अननता चौधिी यांनी केले.

सत्र -३ )ि ु २.०० ते ३.००(
माजी ए.सी.पी सुरेश कमलाकर )ववषय: जेष्ठ नागररक सुरक्षीतता आणण कायिे (
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नतसिे सत्राच्या प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रा. शीतल िणधीि यांनी करून हिली. मा. सुिेश
कमलाकि सिांनी जेष्ठ नागरिकानी िोजच्या जीिनात कसे सिु क्षीतते चे पालन किािे, तसेच
त्यांच्यासाठी कुठल्या प्रकािचे कायिे आहे त हया विर्षयी जेष्ठ नागरिकाना मागयिशयन केले. तसेच

त्यांनी जेष्ठ नागरिकाच्या शंकांचे ननिसन केले ि त्यांचाशी संिाि साधला. त्यांचे मागयिशयन
नक्कीच जेष्ठ नागरिकाना उपयोगी पडेल.
नतसऱ्या सत्राचे आभाि प्रिशयन प्रा. नशमता कुलकणी यांनी केले.
सत्र – ४ )ि ु ३.०० ते ४.००(
प्रचायय प्रहिप किम )ववषय: इततिासातन
ू प्रबोधन(
शेिटच्या सत्रात प्रमुख पाहुण्यांची ओळख प्रा. शीतल िणधीि यांनी करून हिली. प्रा. प्रहिप
किम हयांनी जजजामाता आणण शशिाजी’ महािाज यांच्या कामचगिीचा इनतहास जेष्ठ नागरिका
समोि मांडला ि त्यातन
ू जेष्ठ नागरिकानी प्रेिणा घ्यािी असे मत व्यक्त केले.
प्रा. शीतल िणधीि यांनी आभाि प्रिशयन ि काययक्रमाचा समािोप केला’.
या व्याख्यान मालेत ८१

जेष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते. या काययक्रमाचे सत्र
ू संचालन प्रा.शीतल

िणधीि यांनी केले ................प्राचायय डॉ.अरुण मोकाशी ,उपप्राचायय प्रा. अरुण शेलाि ,केंद्रकाययिाहक
प्रा.शीतल िणधीि , सशमती सिस्य प्रा.नशमता कुलकणी ,ि प्रा. अननता चौधिी

कु.प्रणाली बेलीडकि ,कु.

सत्यम िाजोहिया,कु. हर्षयला भोई ,कु. सष्ृ टी िब
ु े, कु,प्रनतक गीते कु. िे श्मा पगािे यांनी या काययक्रमाचे
परिश्रमपि
य यशस्िी संयोजन केले.
ू क

प्रा. शीतल िणधीि
केंद्र काययिाहक

डॉ. अरुण मोकाशी
प्राचायय
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