
 

 

 

 lanHkZ % jkls;ks@2019&20@487      fn- 15@01@2020 
 izfr] 
ek- izkpk;Z@lapkyd@foHkkxizeq[k] 
lacf/kr egkfo|ky;s@foHkkx@ifjlaLFkk 
lkfo=hckbZ Qqys iq.ks fo|kihB 
iq.ks] vgenuxj o ukf’kd ftYgk- 
 
fo”k; % 16 O;k jkT;Lrjh; xka/kh fopkj vH;kl f’kfcjklkBh fo|kFkhZ ikBfo.ksckcr 
 
egksn;]  
     egkRek xka/kh v/;;u dsanz] fo|kihB vuqnku vk;ksx] uoh fnYyh iqjLd`r ;kaP;k 
ekQZr mijks‰ fo”k;kaUo;s vkysY;k i=kuqlkj egkRek xka/khaP;k fopkjkapk izpkj&izlkj 
;qodake/;s Ogkok vkf.k R;kaps izcks/ku dj.;kpk iz;Ru ;k f’kchjke/kqu gksrks- ;k mns’kkus 
fn- 29 tkusokjh rs 02 Qsczqokjh 2020 njE;ku 16 O;k jkT;Lrjh; xka/kh fopkj 
vH;kl f’kfcjkps vk;kstu dsys vkgs- ;k f’kfcjkpk fo”k; ß150 uarj xka/khÞ gk vkgs- 
;k f’kfcjkr rKkps ekxZn’kZu o ppkZ gks.kkj vkgs- 
    lnj f’kchjkph laiw.kZ ekfgrh egkfo|ky;kekQZr lac/khr fo|kF;kZaP;k ikydkauk 
dGfo.;kr ;koh- rlsp lkscr tksMysY;k gehi=koj ikydkaph] egkfo|ky;krhy ek- 
izkpk;Z o dk;ZØe vf/kdkjh ;kaph Lok{kjh ?ksowu loZ dkxni=s Lo;alsodklkscr 
f’kchjke/;s lgHkkxh gksrkuk ikBfo.;kr ;koh o fo|kF;kZapk izokl[kpZ fu;fer 
dk;ZØekrwu dj.;kr ;kok- fo|kF;kZaph uko uksan.kh fn- 24 tkusokjh 2020 Ik;Zar iq<hy 
fyadoj https://forms.gle/nX1VJM6Jf2yQjoJN6 vFkok vasnt.ugale@gmail.com ;k esyoj 
djkoh- dGkos] gh fouarh- 
 

          
           lapkyd 
           jk”Vªh; lsok ;kstuk 
 
 
lkscr % lfoLrj i= vkiY;k ekfgrh o dk;ZokghlkBh tksMys vkgs- 
vf/kd ekfgrhdfjrk laidZ % 1- MWk- ;’koar lksuqus& 9422725330 
       2- MWk- egkohj lnkorsZ& 9823739759 
       3- MWk- Ogh-ch- Åxys& 9764208279 
 

  
 



जे.ई.एस.महाविद्यालय,जालना 

विद्यापीठ अनुदान आयोग निी वदल्ली पुरस्कृत 

महात्मा गाांधी अध्ययन कें द्र, 

१६  िे राज्यस्तरीय गाांधी विचार अभ्यास विबीर 

 

 

वदनाांक २९ जानेिारी ते ०२ फेब्रुिारी २०२० 

मित्रहो, सस्नेह निस्कार !  

आिच्या िहामिद्यालयात िागील तेरा िर्ाापासनू मिद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या सहकायााने िहात्िा गाांधी अध्ययन 

कें द्र सरुु आह.े यिुकाांिध्ये िहात्िा गाांधीच्या मिचाराांचा प्रचार-प्रसार व्हािा मन त्याांना रचनात्िक कायााकडे िळिािे या 

उद्दशेाने िागील पांधरा िर्ाापासनू िहामिद्यालयीन यिुक-युितीसाठी राज्यस्तरीय गाांधी मिचार अभ्यास िगााचे आयोजन 

आम्ही करीत असतो.  

 यािर्ी मदनाांक २९ जानेिारी ते ०२ फेब्रिुारी २०२० दरम्यान ‘१५० नांतर गाांधी’ या मिर्यािर १६ व्या राज्यस्तरीय 

अभ्यास मशबीराचे आम्ही आयोजन करीत आहोत.  

 दरिर्ी निनिीन मिर्याांिर या मशमबराचे आयोजन केले जाते. आत्तापयंत रचनात्िक काया, ग्रािीण मिकास, 

सत्याग्रही आांदोलने, मिकासाचे खरे पयााय, िहात्िा गाांधींचा िलू्य मिचार, स्त्री-परुुर् सहजीिन, सािामजक न्याय, गाांधी 

मिचाराांसिोरील आव्हाने, गाांधी आमण यिुा, गाांधी सिजनू घेताना आमण आजच्या सांदर्ाात गाांधी ि यिुा  आमद सांकल्पना 

घेऊन मशमबरे झाली आहते.  

 या मशमबरािध्ये लिनिजी, पोपटराि पिार, िेधा पाटकर, डॉ.यशिांत सिुांत, अजुान डाांगळे, कुिार प्रशाांत, डॉ.उल्हास 

जाज,ू सनुीती स.ुर., मिजयअण्णा बोराडे, डॉ.पारस बोरा, प्रा. सांजय िांगला गोपाल, डॉ. सोिनाथ रोडे, िकुां द मदमित, रिेश 

दाण,े डॉ.ि.ुब.शहा, डॉ. सोहि पाांडया, प्रमतर्ाताई मशांद,े डॉ. सधुीर गव्हाणे, अॅड. अमसि सरोद,े अिरनाथर्ाई, 

डॉ.समच्चदानांद, पयाािरण तज्ञ डॉ.मिश्वांर्र चौधरी (पणेु), डॉ.मिश्वजीत रॉय(उमडसा), अॅड. राज कुलकणी, मििेकानांद िाथने 

आदी अनेक िान्यिराांनी िागादशान केले आह.े  

 या मनमित्तानां िहाराष्ट्रातील िेगिेगळ्या र्ागातनू आलेल्या यिुक-यिुतींच्या मिचाराांचे आदान-प्रदान होत असते. 

र्ारत र्रातील अभ्यासक, िके्त याांचे मिचार ऐकायला मिळणार आहते.  

 या मशमबरात जेष्ठ पत्रकार िा.सांजय आिटे, पयाािरण तज्ञ िा.सोपान जोशी (मदल्ली), उल्का िहाजन (रायगड), 

उत्पल ि.बा.(पणेु),मदप्ती राऊत (नामशक),राजा मशरगपु्पे (अजरा), राही श्रतुी गणेश (पुणे), हलीिा कुरेशी(पणेु), मिनाज 

लाटकार (औरांगाबाद), ञानप्रकाश िोदानी (औरांगाबाद), िनोज ठाकरे (सेिाग्राि), प्रशाांत नागोसे (िधाा)  आदी िान्यिराांना 

मनिांमत्रत करण्यात आले आह.े  

 तेंव्हा उशीर कशाला आपली नोंदणी मदनाांक २४ जानेिारी २०२० पयंत िोबाईल/व्हाट्सअप अथिा ई-िेल द्वारे 

करािी. म्हणजे पढुील समुिधेसाठी िेळ मिळेल. कृपया याची नोंद घ्यािी.  

 

* विवबराचा तपिील * 

विवबराचा कालािधी :२९ जानेिारी ते ०२ फेब्रिुारी २०२० * विवबर स्थळ : जे.ई.एस.िहामिद्यालय,जालना  

नािनोंदणी: मद.२४ जानेिारी २०२० पयंत https://forms.gle/nX1VJM6Jf2yQjoJN6 या मलांक करािी.  

• विवबराचा प्रारांभ : २९ जानेिारी, २०२० सकाळी ५.०० िाजता. 

 विवबराचा समारोप : ०२ फेब्रिुारी २०२०, दपुारी ३.०० नांतर  

अन्य सूचना.  

१. मशमबराथीनी मदनाांक २८ जानेिारी, २०२० रोजी सायांकाळी ५.०० िाजेपयंत मशमबर स्थळी पोहोचािे. उशीर होणार असेल 

तर तसे कळिािे.  

२. मशमबर पणूा मनिासी असल्याने ि मदिसर्र र्रगच्च कायाक्रि असल्याने या काळात नातेिाईकाांकडे ि अन्य पररमचताांकडे 

जाण्याची अथिा अन्य कारणासाठी बाहरे जाण्यासाठी िोकळा िेळ असणार नाही. तशी परिानगी िाग ूनये, तसेच मशबीर 

काळात कोणास रे्टण्यास सधु्दा बोलाि ूनये. 

३. मशमबर काळात थांडीचे मदिस असल्यािुळे मशमबराथीनी परेुसे गरि कपडे ि पाांघरूण सोबत आणािेत, योगासाठी 

आसनपट्टी आणािी.  

४. साांस्कृमतक कायाक्रि सादर करण्यासाठी आिश्यक ते सामहत्य सोबत आणािे.  

५.र्ोजन ि मनिासाची सिासाधारण (मशमबरासाठीची) सोय सांयोजकाांच्या ितीने केली जाईल.  

६. मशमबराचा सिारोप झाल्यामशिाय कुणालाही सहर्ाग प्रिाणपत्र मिळणार नाहीत. 

७.बौमिक सत्रात िोबाइल िापरता येणार नाही.  

सांपकक  :-डॉ.यशिांत सोननुे- िोोः९४२२७२५३३०, yashsonune@gmail.com, डॉ.िहािीर सदािते- िोोः९८२३७३९७५९,  

डॉ.व्ही.बी.ऊगले -९७६४२०८२७९  

१५० नांतर गाांधी 

 

https://forms.gle/nX1VJM6Jf2yQjoJN6
mailto:yashsonune@gmail.com
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वदनाांक २९ जानेिारी ते ०२ फेब्रुिारी २०२० 

 

* विवबराचे िेळापत्रक *             * काययक्रम * 

स.०५.०० ते ०५.०५. 

०५.०५.ते ०५.४५  

६.०० ते ६.१५ 

६.१५ ते ७.०० 

७.०० ते ७.३० 

७.३० ते ८.४५  

८.४५ ते १०.३०  

१०.३० ते १०.४५ 

१०.४५ ते १२.३०  

१२.३० ते १.३०  

१.३० ते २.३०  

२.३० ते २.४५  

२.४५ ते ४.३० 

४.३० ते ५.३०  

५.३० ते ६.०० 

६.०० ते ७.००  

७.०० ते ८.००  

८.०० ते ८.४५  

८.४५ ते ९.४५  

९.४५ ते १०.००  

१०.०० 

 

 

 

जागरण व रॅली पोष्ट  

प्रातःववधी  

प्रार्थना  

योग  

सबुह का सच  

श्रमसंस्कार  

आंघोळ आवण न्याहरी  

गीत वगथ  

व्याख्यान ि गटचचाय  

भोजन  

ववश्रांती  

गीत वगथ  

व्याख्यान ि गटचचाय  

खेळ  

मकु्तवेळ  

चावडी  

भोजन  

मलूयांकन  

सांस्कृवतक कायथक्रम  

सवथधमथ प्रार्थना  

झोप 

१५० नांतर गाांधी  

 


