
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

बहि:शाल शशक्षण मंडळ व जेष्ठ नागरिक कक्ष 

जेष्ठ नागरिकांसाठी आयोजजत ननबधंलखेन, चचाापरिसवंाद सघं व ननयतकाशलक स्पधाांच ेननकाल   

र्ाापरिसंिाद स्पर्ाा - फेब्रुिािी २०१९ 

     सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, बहि:शाल मंडळ ि जषे्ठ नागरिक कक्ष यांच्या ितीने पुणे शििातील जेष्ठ 
नागरिकांसाठी हदनांक २८/०२/२०१८ िोजी आयोजजत किण्यात आलेल्या र्र्ाापरिसंिाद स्परे्र्ा ननकाल 
खालीलप्रमाणे आिे. 

 

 sd/- 
 ¼MkW- uoukFk rqis½ 

 ekun lapkyd 

 cfg%’kky f’k{k.k eaMG 

स्पर्ाकार् े नाि  जेष्ठ नागरिक संघार् ेनाि र्र्ाा परिसंिादार्ा विषय  क्रमांक 

श्री.पांडुिंग कोंडोपंत केसकि   सिंगडी जेष्ठ नागरिक संघ, 

भूसािी, पुणे. 

सागं कस जगायरं्, कण्ित   
कण्ित कक गान म्िणत 

प्रथम क्रमांक  

सौ. नीना विक्रमससिं देसाई     

सौ. मेघना विजय जोग 

सौ. सविता मार्ि पेंडसे  सिंगडी जेष्ठ नागरिक संघ, 

भूसािी, पुणे. 

कोमल िळिी उदास झाली 
मािळतीर्ी ककिणे, आत 
आतुनी दाटून आली  विस्मतृ 
कािी स्मिणे.  

द्वितीय क्रमांक  

श्री. उल्िास शंकि िानड े 

श्री. श्रीकांत श्रीर्ि डकें  

नंहदनी मरु्कि सातािकि  िािजे-माळिाडी जेष्ठ 
नागरिक संघ, पुणे  

आम्िा घिी र्न शब्दार्ीर् 
ित्ने 

 

ततृीय क्रमांक  

सौ. अरुणा प्रकाश गोखले  

सौ.सुजाता सुभाष बोर्नकि  

रं्द्रशेखि देशपांड े दामोदि ननिासी परिसि 
जेष्ठ नागरिक संघ, पुणे   

करू नका एिढ्यात र्र्ाा 
पिाभिार्ी, िणात आिेत 
झंुजणािे अजून कािी 

 

उते्तजनाथा (विभागून) 

 

 

 

उते्तजनाथा (विभागून) 

रं्द्रकांत सबनीस  

श्री. श्रीननिास एडगािकि  

िंदना डांबिे  जेष्ठ नागरिक संघ, 
विश्रांतिाडी, पुणे 

पिार्ीन आिे पुत्र मानिार्ा 

 िोहिणी शेिाळे  

गीता कांर्न  



सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

बहि:शाल सशक्षण मंडळ ि जेष्ठ नागरिक कक्ष 

ननबंर् स्पर्ाा – फेब्रुिािी २०१९ 

     सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, बहि:शाल मंडळ ि जषे्ठ नागरिक कक्ष यांच्या ितीने पुणे शििातील जेष्ठ 
नागरिकांसाठी  हदनांक २६/०२/२०१८ िोजी आयोजजत किण्यात आलेल्या ननबंर् स्परे्र्ा ननकाल खालीलप्रमाणे 
आिे.   

  

                                                                sd/- 
 ¼MkW- uoukFk rqis½ 

 ekun lapkyd 

 cfg%’kky f’k{k.k eaMG 

 

 

 

 

स्पर्ाकार् ेनाि ि कोड े
नं  

जेष्ठ नागरिक संघार् े
नाि 

ननबंर्ार्ा विषय  क्रमांक  

सौ. अर्ाना र्ा.ठोके लोकमान्य जेष्ठ 
नागरिक संघ, निी पेठ, 
पुणे. 

जजथे िाबती िात प्रथम क्रमांक 

सौ. आिती अरुण 
जािडकेि 

जेष्ठ नागरिक संघ, संत 
तुकािामनगि, वपपंिी, 
पुणे  

स्िि आले दरुुनी जुळल्या 
सगळ्या त्या आठिण 

द्वितीय क्रमांक 

नंहदनी मरु्कि सातािकि िािजे माळिाडी जेष्ठ 
नागरिक संघ, िािजे, 
पुणे  

बिुआयामी पु.ल. ततृीय क्रमांक 

श्री.जगदीशदत्त लाटे  सीननअि ससटीझन असो. 
ऑफ औरं्, पुणे 

लोकशािी आणण मिात्मा गांर्ी  

उते्तजनाथा (विभागून)  

 

उते्तजनाथा (विभागून) 

सौ. विजया नीलकंठ 
ननबंर्े 

र्नुकि िैप्पी कॉलनी 
जेष्ठ नागरिक संघ, 
कोथरूड, पुणे 

जजथे िाबती िात 



सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 
बहि:शाल सशक्षण मंडळ ि जेष्ठ नागरिक कक्ष 

ननयतकासलक स्पर्ाा - फेब्रुिािी २०१९ 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, बहि:शाल मंडळ ि जेष्ठ नागरिक कक्ष यांच्या ितीने हदनांक 
२८/०२/२०१८ िोजी पुणे शििातील जेष्ठ नागरिक संघासाठी आयोजजत किण्यात आलेल्या ननयतकालीकेच्या 
स्परे्र्ा ननकाल खालीलप्रमाणे आिे.   

 

 
 

   sd/- 
 ¼MkW- uoukFk rqis½ 

 ekun lapkyd 

 cfg%’kky f’k{k.k eaMG 

 

 

 

 

ननयतकासलकार् ेनाि  जेष्ठ नागरिक संघार् ेस्पर्ाकार् े 
नाि  

क्रमांक  

िावषाक िाटर्ाल २०१७-१८   जेष्ठ नागरिक संघ निस्याद्री 
परििाि, पुणे   

प्रथम क्रमांक  

िरिद्िाि   बािर्न जेष्ठ नागरिक संघ 
बािर्न, पुणे-२१ 

द्वितीय क्रमांक  

पंर्िटी   पंर्िटी जेष्ठ नागरिक संघ, पुणे  ततृीय क्रमांक  

िनश्री जेष्ठ नागरिक संघ िूडलंड, गांर्ी 
भिन िस्ता, कोथरूड, पुणे    

उते्तजनाथा (विभागून) 

 

उते्तजनाथा (विभागून) 

 

उते्तजनाथा (विभागून) 

मनोगत िािजे- माळिाडी जेष्ठ नागरिक 
संघ, पुणे  

सिंगडी सिंगडी जेष्ठ नागरिक संघ, पुणे  


