
बिह:शाल िश ण मंडळ, सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ आिण  

ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा,िज.अहमदनगर आयोिजत, 

डॉ.बाबासाहेब जयकर या यानमाला अहवाल 

                        बिह:शाल िश ण मडंळ, सािव ीबाई फुले पणुे िव ापीठा या वतीने आम या महािव ालयात 

िद.०३.०२.२०२० ते ०५.०२.२०२० या कालावधीत स.१०.०० ते ११.३० या वेळेत डॉ.बाबासाहबे जयकर 

या यानमाला सहकार महष  िशवाजीराव नारायणराव नागवडे सभागहृात आयोिजत कर यात आली होती. याचा 

अहवाल क  कायवाहक या ना याने खालील माणे सादर करीत आह.े 

                        िद.०३.०२.२०२० रोजी स.१०.००ते ११.३० या वेळेत ी. शांत खामकर (जनता िव ालय,का ी 

ता. ीग दा) यानंी "त णांनो जागे हा" या िवषयावर या यान िदले.आप या या यानात यांनी जीवनात यश वी 

झाले या िविवध यि ं ची उदाहरण े िदली. याम ये यांनी दशरथ मांझी यां या प नीचे ड गराव न पडून िनधन 

झा यामळेु यांनी िजि न े ड गर फोडून र ता तयार केला तसेच आसाम या िहमादास या धावपटूने अितशय 

हालाखी या प रि थतीतनू कसे यश िमळिवले याब ल िव ाथाना मािहती िदली. जीवनात यश िमळिव यासाठी, 

येय सा य कर यासाठी ामािणकपणे य न के यास यश िनि त िमळते. परंत ूआजचे त ण माटफोन व फेसबकु 

सार या सोशल मा यमां या आहारी गे यामळेु याचंे अ यासाकडे दलु  होत आह.े यामळेु िव ा यानी आई-

वडील यां या अपे ा पणु कर यासाठी चांगला अ यास क न यश वी हावे.अशी िव ा याकडून अपे ा अस याचे 

मत य  केले. 

             िद.०४.०२.२०२० रोजी डॉ.कदम एस. ही. (इं जी िवभाग मखु,जामखडे महािव ालय) याचंे " वामी 

िववेकानदांचे िवचार" िवषयावर या यान झाले. यांनी या यानात िववकेानंदां या कायाची व त व ानाची 

मािहती िदली. िव ा यानी िववेकानदाचंे िवचार का अ यासावे याबाबत मागदशन केले. वामी िववेकानंदांचा जननी 

व ज मभमूी वगाहन े  असते. हा िवचार िव ा यानी आ मसात करणे आव यक अस याचे मत य  केले. 

िववकेानदां या िवचारांचा मु य उ शे जागितक क याण व मानवता हा सव े  धम मानणारा समाज िनमाण करण े

अस यामळेु यांच ेिवचार आज मह वपणू अस याचे सांिगतले. 



                        िद.०५.०२.२०२० रोजी ा.सयुकांत गडकरी (इं जी िवभाग मखु,राहरी महािव ालय) यांच े

"सकारा म  िवचारसरणी" या िवषयावर या यान झाले. जीवनात कोणतीच गो  अश य नसते. आपला ीकोन 

सकारा मक असेल तर आपण सव गो ी सहज सा य क  क  शकतो असे ितपादन केले. सकारा मक 

िवचारसरणीचे फायदे तसचे लोक काय हणतील याकडे ल य देऊ नये. वतः या मनातील  काढून टाकून 

सकार मक िवचार क न मी क च शकतो असा िवचार करणे आव यक अस याचे मत य  केले. संकटावर मात 

कर यासाठी छोटेसे य न देखील मह वाचे असतात, असे सागंनू िव ा याचे बोधन केले. 

                     अ य ीय मनोगत ाचाय डॉ. ई. टी. खादंवे आिण डॉ. एस. जी. सयूवशंी यानंी य  केले. 

ा तािवक ा.सरेुश रसाळ व ा.सदंीप अभंग यानंी केले. ा.िशवाजी नटेके, ा. डॉ. मकंुुद भोस आिण ा. शांत 

ढाके यानंी आभार मानले. या यानमाला यश वी हो यासाठी ा. शारदा जामदार, ा. वीण नागवडे, ा.िमिलंद 

बेडसे, ा.डॉ.योगेश अिहरे आिण ा.सखाराम पारख े यांच े सहकाय लाभले. या यानमालेसाठी मोठया सं यन े

िव ाथ  उपि थत होते.  

डॉ.बाबासाहेब जयकर या यानमाला छायािच े 

 

डॉ.बाबासाहेब जयकर या यानमाला उदघाटन समारंभ संगी या याते मा. शांत खामकर, डॉ.एस.जी. 

सुयवंशी,  ा. एस.आर. नेटके, ा.डॉ.एम.एस.भोस, ा. एस. आर. रसाळ व ा. एस.बी.अभंग.  



 

काय माचे ा तािवक करताना क  कायवाहक ा. एस.बी.अभंग, यासपीठावर उपि थत मा यवर व 

िव ाथ वृदं.  

 

    िद. ०३.०२.२०२० रोजी मा. शांत खामकर "त णानंो जागे हा" या िवषयावर थम पु प गुंफताना.  



 

िद. ०४.०२.२०२० रोजी डॉ. एस. ही. कदम यांनी " वामी िववेकानंदांचे िवचार" या िवषयावर 

िव ा याना मागदशन करताना.    

 

मा. ाचाय डॉ. एकनाथ खांदवे िव ा याना मागदशन करताना 



 

िद. ०५.०२.२०२० रोजी "सकारा मक िवचारसरणी " या िवषयावर ा. सुयकातं गडकरी मागदशन 

करताना  

 

ा. एस. आर. रसाळ िव ाथ  व मा यवराचें आभार मानताना 



 

ा. डॉ. एम. एस. भोस िव ा याकडून मू यमापन पि का भ न घेताना.  

 

 

 

ा. एस.बी.अभंग                                                                   डॉ.ई.टी.खांदवे 

             क  कायवाह                                                                           ाचाय 

 

 


