
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ  

बहि:शाल शशक्षण मंडळ  

ज्येष्ठ नागरिक सिायता कक्ष  

शशक्षकेति कममचािी चचाम परिसंवाद संघ स्पर्ाम   

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, बहि:शाल शशक्षण मंडळ ि ज्येष्ठ नागरिक सिायता 
कक्षामाफफ त शशक्षकेति कमफचाऱयांसाठी चचाफ परिसंिाद संघ स्पर्ाफ हदनांक १६/०१/२०२० िोजी  
सकाळी १०.३० ते ५.३० या िेळेत आयोजजत केली िोती.  

सदि स्परे्चा ननकाल खालीलप्रमाणे आिे. 
अ.क्र. स्पर्मकांची नावे ववभागाच ेनाव चचचेा ववषय क्रमांक 

 

१) 

 

 

श्री.गौतम कोंडडबा ससाणे मानिशास्त्र  माझ्या मना कि 
विचाि  

 
 

प्रथम श्री.ननशशकांत सखािाम कुडले  भूगोल  

श्री.संतोष विश्िंभि सुगािे समाजशास्त्र  

 
 

२) 

श्री.गजानन नामदेि जायभाये ननयोजन ि विकास 
विभाग  

स्िप्ने जपून ठेिा, 
अरं्ाि फाि झाला  

 
 

द्वितीय 
श्री.बस्ििाज शंकििाि भुिे   शैक्षणणक पात्रता विभाग   

श्री.यशिंत लक्ष्मण सिकटे शैक्षणणक प्रिेश विभाग  

 
 

३) 

 

श्रीमती संध्या िांड े पिीक्षा ि मूल्यमापन 
मंडळ कायाफलय 

माझा देश माझी 
ओळख  

 
 

ततृीय 
श्रीमती सुवप्रया माकिे प्रशासन शशक्षकेति कक्ष  

श्रीमती भािती गडाख   उपकिणशास्त्र विभाग 

 
 
 

४) 
 

श्रीमती िैष्णि ननलम  अधर्ष्ठाता कायाफलय  शब्दची आमुच्या 
जीिाच ेजीिन 

 
 
 

उते्तजनाथफ 
विभागून 

श्री. खेमनि हदपक भाऊसािेब  पिीक्षा विभाग  

श्री. कुलकणी संतोष  शैक्षणणक विभाग  

डॉ.िाजश्री ज्ञानेश्िि चौर्िी  भूगोल आई असते जन्माची 
शशदोिी, सितिी नािी 
आणण उितिी नािी                                 

श्री.प्रहदप शसतािाम जोशी  भूगोल 

श्री.िोिन मिादेि खांबे   भूगोल 

 

                                                                                                           -Sd- 

                                                ( डॉ. निनाथ तुपे ) 
                                                  मानद संचालक,  

                                                  बहि:शाल शशक्षण मंडळ ि  

                                                  ज्येष्ठ नागरिक सिायता कक्ष  
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शशक्षकेति कममचािी ननबंर्लेखन स्पर्ाम   
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सदि स्परे्चा ननकाल खालीलप्रमाणे आिे. 
अ.क्र. स्पर्मकाच ेनाव  ववभाग  ननबंर्ाचा ववषय  क्रमांक  

१) श्री.हदघे बाळासािेब मनोिि  

 
शशक्षणशास्त्र ि विस्ताि 
विभाग 

मला भािलेले ग्रंथ प्रथम  

२) श्री.घुगिे साईनाथ कैलास  

 
स्थािि विभाग व्यथा शतेकऱयांची,  

कथा मिािाष्राची 
द्वितीय  

३) श्री.घोलप कवपल जगन्नाथ  

 
भौनतकशास्त्र मला भािलेले ग्रंथ ततृीय  

 
  
 

  ४) 

 

श्रीमती िांड ेसंध्या  

 

पिीक्षा ि मूल्यमापन 
मंडळ कायाफलय 

प्रकृतीचा ठेिा मान, 
पयाफििणाचा किा सन्मान 

 
 

उते्तजनाथफ 
विभागून  श्रीमती णखलािी िषृाली 

अशोक  
जयकि ज्ञानस्रोत कें द्र   मला भािलेले ग्रंथ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               -Sd- 

                                                                                                                ( डॉ. निनाथ तुपे ) 
                                                                                                                  मानद संचालक, 

                                                                                                                बहि:शाल शशक्षण मंडळ ि  

                                                                                                          ज्येष्ठ नागरिक सिायता कक्ष  

 


