
______________________________________________________________________________ 

• Name of the Department Department of Student Development 

• Name of the event organized Yuvati Sabha-Lecture Series for Girls 

• Date of the event 15h February 2020 

• Name of the coordinator of the event Dr.Yogita P. Chaudhari 

• Target group of participants Girls Students 

• Name of the speaker/resource person • Dr. Meena R. Damodare- Health 

Issues of Girls 

• Prof. Devendra Mhaski- Self-

Employment Opportunities to 

Women 

• Dr. Sushil Jawale-Yoga and 

Meditation 

• Objective of the event • To make conscious to the girl student 

about health and hygiene issues. 

• To prevent and aware the participants 

through lecture about gender biased 

sex selective elimination.  

• To ensure increase education and 

participation of the girl students. 

• Outcome of the event • Participants gain awareness about the 

health and hygiene issues. 



• This activity successfully improves 

the cognizance about gender bias sex 

selective elimination through lectures. 

• Participants: • 50 Participants 

 

 

                                                                                          

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   आप्पासाहेब रघुनाथराव भाऊराव गरुड़ कला, वाणिज्य आणि ववज्ञान महाववद्यालय, शेंदिूी 

ता. जामनेर ; जज. जळगाांव 

युवततसभे अांतगगत ववद्यार्थगनी व्यजततमत्व ववकास एकददवशीय कायगशाळ अहवाल २०१९-२०२० 

ददनाांक- १५ फेब्रुवारी, २०२० 

 

 

 ववद्याथी ववकास ववभाग, कवतयत्री बदहिाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगााँव आणि धी. शेंदिूी - 
सेंकन्डरी एजुकेशन को.ओपरेटीव्ह सोसाइटी. शेंदिूी - चे अ. र. भा. गरुड़ महाववद्यालय, शेंदिूी - याांच्या सांयुतत 
ववद्यामानाने ववद्यार्थगनी व्यजततमत्त ववकास युवतत सभे अांतगगत एकददवशशय कायगशाळेचे आयोजन वर्ग २०१९-२०२० 
या शैक्षणिक वर्ागत “ ववद्यार्थगनी व्यजततमत्त्व ववकास व क्षमता” या ववर्यावर ददनाांक १५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी 
करण्यात आले. सदर कयगशाळेचे अध्यक्षस्थान डॉ. सांजय व्ही. भोळे याांनी भुर्वले. ववद्यार्थगनी व्यजततमत्त्व ववकास 
कायगक्रमाअांतगगत एकददवशशय कायगशाळेचे आयोजन करुन सदर कायगशाळेत चार व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले 
होते. 

 शतनवार ददनाांक. १५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी सकाळी ८:३० ते ९:३० ववद्यार्थगनी नोंदिी करण्यात आली. प्रमुख 
अततथी म्हिून डॉ. अमर जावळे, माजी जजल्हा ववभागीय समन्वयक, ववद्यार्थग ववकास ववभाग,जळगाव हे उपजस्थत 
होते. सकाळी ९:३० वाजता श्रीमती. डॉ. मीना आर. दामोदरे ( तनकम ) याांच्या ह्सस्ते उदघाटन झाले. सदर कायगक्रमाचे 
प्रास्ताववक युवती सभा समन्वयक प्रा. डॉ. योर्गता पाांडुरांग  चौधरी याांनी केले. प्रथम सत्रात १०:०० ते ११:३० या 
दरम्यान प्रा. श्री. देवेन्र म्हस्के, भडगाांव महाववद्यालय याांचे  “ self employment opportunities to women” या 
ववर्यावर व्याख्यान झाले. सदर व्याख्यानातुन म्हस्के सराांनी मदहलाांसाठी वेगवेगळे उद्योगाचे मागग या व्याख्यानातुन 
सुचवले. मदहलाांनी स्वत:च्या पायावर उभ ेराहून स्वत: पैसे कसे कमवता येतील याचे मागग साांर्गतले व त्याच बरोबर 
मदहलाांमधे दडलेल्या कलाांना वाव शमLaवा यासाठी प्रेरिादायी असे व्याख्यान ददले. तसेच मदहला कोित्या क्षेत्रात 
जास्त नाव कमवू शकतात हे देणखल साांर्गतले.  

  सकाळी ११:०० ते १:०० या दरम्यान श्रीमती डॉ. मीना आर. दामोदरे ( तनकम ) याांनी मुलीांशी मोकळा सांवाद 
साधला. श्रीमती डॉ. मीना आर. दामोदरे याांनी मुलीांना आरोग्यववर्यक सल्ले ददले व त्याचबरोबर त्याांच्या मनात 
असलेल्या काही शांकाांचे तनरसन केले. आहारात कोिते पदाथग घ्यावे यावर त्याांनी ववद्यार्थगनीांना उत्तम सल्ला ददला. 

 अततशय उपयुतत असिायाग या प्रथम सत्रातील व्यख्यानानांतर  दपुारी १:०० ते २:०० च्या दरम्यान सहभागी 
ववद्यार्थगनीांनी/मान्यवरानी भोजनाचा आस्वाद घेतला. 



जव्दतीय सत्रात दपुारी २:०० ते ३:०० या दरम्यान प्रा. पांकज शशांदे (सोयगाांव) याांनी पयागवरि सांवधगन यावर सवग 
ववद्यार्थगनीांना मागगदशगन केले. पयागवरिाची होिारी हानी आणि त्याचबरोबर त्यापासून होिारे भयांकर नुकसान यावर 
भाष्ट्य केले व आताच्या चीनमध्ये पसरलेल्या “कोरोना” व्हायरस वर देणखल मादहती ददली. मानवाने अर्धकार्धक झाडे 
लावावीत, असा सांदेश ददला व उत्तम उपाय साांर्गतले. 

  दपुारी ३:०० ते ४:०० च्या दरम्यान डॉ. सुशशल जावळे याांनी “मदहलाांचे आरोग्य आणि व्यायाम” यावर 
व्याख्यान ददले. सराांनी व्याख्यानात मदहलाांच्या आरोग्यावर साांगोपाांग चचाग केली. मदहलाांनी आपल्या सांरक्षिासाठी व 
आरोग्यासाठी काय काय करायला हवे व त्याचप्रमािे आरोग्य कशाप्रकारे तनरोगी रादहल यावर काही महत्वाचे सल्ले 
ददले. तसेच व्यायामाचे काही प्रकार साांर्गतले. व्यायाम करने मदहलाना ककती गरजेचे आणि फायदेशीर आहे याबाबत 
सुद्धा डॉ.सुशशल याांनी उदाहरिसदहत मादहती ददली. 

 अशाप्रकारे ववद्यार्थगनी व्यजततमत्त्व ववकास कायगक्रम युवततसभेच्या अांतगगत एकददशीय कायगशाळेचा समारोप 
४:०० ते ४:३० या दरम्यान झाला. 

  

                                                                                                

                                                           

 

 

 

 

 

 



 

Speaker Prof.Sushil Jawale  

 

Speaker Dr.Meena R.Damodare 



 

Student Participation 

 

Coordinator Dr.Yogita P.Chaudhari 



 

 

News Coverage of the event 

 

              

           



______________________________________________________________________________ 

• Name of the Department Elocution Department 

• Name of the event organized Elocution Competition-Yuva Jagar  

• Date of the event 14th August 2019 

• Name of the coordinator of the event Dr.R.D.Gaware 

• Target group of participants College Students 

• Name of the speaker/evaluator 1) Dr.Vasant N. Patange 

2) Prof.R.G.Patil 

3) Prof.Nirupama Wankhede 

• Objective of the event • To make the aware to the college 

students regarding female feticide, 

Dowry Death and Women 

Empowerment. 

• To focus on the burning issue of 

women empowerment. 

• Outcome of the event • Young students of the college became 

conscious about female feticide, 



Dowry Death and Women 

Empowerment. 

• Young students of the college became 

begin think about the prevention about 

such burning issues. 

• Participants: • 15 Participants  

 

                      

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Photographs of the Event 

                                                                                  


