
 

१५, १६, १७ म े२०१९ 

यवुा शिशिर 

दिनाांक, वार वेळ  शवषय  साधन व्यक्ती  

१५.०५.२०१९, 

िुधवार  

९.०० ते १०.०० नाश्ता  

 १०.०० त े१०.१५ गाणी  

 १०.१५ त े१०.३०  स्वागत व प्रास्ताशवक योगेि 

  सूत्रसांचालन िेवा 

  मासुमची ओळख अशिशित 

 १०.३० त े११.००  मुला– मुलींची ओळख िीतल 

 ११.०० त े११.१५ काययक्रम पशत्रका,  

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैगगांक छळ 

यािद्दल माशहती   

शप्रया  

 ११.१५ त े११.४५ शनयम , गट पाडणे, गटामध्ये िाणे वैिाली 

  २.३० ला सुरवात िुद्ध किीर िीमराव फुल े योगेि,िीतल, शप्रया 

 ६.०० ला सुरवात िशगरा सारा सारा  सुशनता ताई, िेवा 

 

 

 

 

 

 

 



गट क्र. १ 

 ३.३० ते ३.४५ चहा    

दिनाांक वार वेळ शवषय साधन व्यक्ती ठिकाण साधने 

१५.०५.२०१९, 

िुक्रवार 

१२.४५ त े१.३० स्व – आिर वैिाली , िेवा  छोटा hall  

 १.३० ते २.३०  रूम च्या चाव्या 

िेणे  

माधुरी ताई, 

शवलास िाऊ 
  

 १.३० ते २.३० िेवण    

 २.३० ते ४.३०  वैज्ञाशनक िषृ्टीकोन नांदिनी िाधव ac hall अां.शन.स. 

अांधश्रद्धचेे प्रयोग 

 ४.३० ते ४.४५ चहा    

 ४.४५ ते ५.३०  वैज्ञाशनक िषृ्टीकोन  िीतल, माधरुी 

ताई 

छोटा hall  

 ५.३० ते ६.०० बे्रक    

 ६.०० ते ८.०० फेक marriage    

 ६.०० ते ६.३० नाटक िसशवणे िालशववाह  माधुरी  

 ६.३० ते ७.०० नाटक सािठरकरण    

 ७.०० ते ८.०० चचाय वैिाली   

 ८.०० ते ९.००  िेवण    

      

१६.०५.२०१९, 

गुरुवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३० उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० िेन्डर सुशनता ताई, 

िीतल 

छोटा hall  

 ११ ते ११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० िेन्डर सुशनता ताई, 

िीतल 

छोटा hall  

 १.०० ते २.०० िेवण    



 ३. ४५ त े५.३० चचाय मीरा सांघशमत्रा ac hall  

 ५.३० ते ६.००  बे्रक    

 ६.०० ते ७.३०  गाणी सशचन   

 गट क्र.१,२     

 ७.३०  त े८.०० िेवण    

 ८.०० ते १०.००  साांस्कृशतक 

काययक्रम 

   

१७.०५.२०१८, 

िुक्रवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३०  उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० प्रेम, मैत्री 

आकषयण 

योगेि, मीना ताई   

 ११.०० त े११.१५  चहा    

 ११.१५ त े१.०० छेडछाड  मीना ताई   

 १.०० ते २.०० समारोप    

 २.०० ते ३.०० िेवण    

 

गट क्र.२ 

दिनाांक, वार वेळ शवषय साधन व्यक्ती ठिकाण साधने 

१५.०५.२०१९ 

िुधवार 

११.४५ त े१.३० स्व आिर  िीतल अशिशित िेसमेंट  

 १.३० ते २.३०  रूम च्या चाव्या 

िेणे  

माधुरी ताई, 

शवलास िाऊ 
  

 १.३० ते २.३० िेवण    

 २.३० ते ४.३०  वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

नांदिनी िाधव ac hall अां.शन.स. 

अांधश्रद्धचेे प्रयोग 

 ४.३० ते ४.४५ चहा    

 ४.४५ ते ५.३० वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

योगेि, िेवा   

 ५.३० ते ६.००   बे्रक    

 ६.०० ते ८.०० नाटक िसशवणे    

 ६.०० ते ८.०० फेक marriage    

 ६.०० ते ६.३० नाटक िसशवणे 

लवकर लग्न 

अशिशित   

 २.०० ते ३.३० सुांिर दफल्म व 

चचाय 

रोहन कानवडे ac hall  



 ६.३० ते ७.०० नाटक 

सािठरकरण 
   

 ७.०० ते ८.०० चचाय वैिाली   

 ८.०० ते ९.००  िेवण    

      

१६.०५.२०१९, 

गुरुवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता िेन्डर   

 ९.०० ते ९.३० उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० शपतृ्तसत्ता िांकर   

 ११.०० त े११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० शपतृ्तसत्ता िांकर   

 १.०० ते २.०० िेवण    

 २.०० ते ३.३० सुांिर दफल्म व 

चचाय 

रोहन कानवडे ac hall  

 ३.३० ते ३.४५ चहा    

 ३. ४५ त े५.३० चचाय मीरा सांघशमत्रा ac hall  

 ५.३० ते ६.००  बे्रक    

 ६.०० ते ७.३०  गाणी सशचन   

 गट क्र.१,२     

 ७.३० ते ८.०० िेवण    

 ८.०० ते १०.०० साांस्कृशतक 

काययक्रम 

   

१७.०५.२०१८, 

िुक्रवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३०  उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० लवकर लग्नाच्या 

ििाििायाय 

शप्रया   

 ११.०० त े११.१५  चहा    

 ११.१५ त े१.०० लवकर लग्नाच्या 

ििाििायाय 

शप्रया   

 १.०० ते २.००     

 २.०० ते ३.००     

 

 

 



गट क्र. ३ 

दिनाांक , वार वेळ शवषय साधन व्यक्ती ठिकाण साधने 

१५.०५.२०१९, 

िुधवार  

११.४५ त े१.३० स्वआिर  सुशनता गाांधी 

शप्रया 

पार्किं ग  

 १.३० ते २.३०  रूम च्या चाव्या 

िेणे  

माधुरी ताई, 

शवलास िाऊ 
  

 १.३० ते २.३० िेवण    

 २.३० ते ४.३०  वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

नांदिनी िाधव ac hall अां.शन.स. 

अांधश्रद्धचेे प्रयोग 

 ४.३० ते ४.४५ चहा    

 ४.४५ ते ५.३० वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

शप्रया, अशिशित िेसमेंट  

 ५.३० ते ६.००   बे्रक    

 ६.०० ते ८.०० नाटक िसशवणे    

 ६.०० ते ८.०० फेक marriage    

 ६.०० ते ६.३० नाटक िसशवणे 

िळििरीने केल े

िाणारे लग्न 

िेवा , योगेि   

 ६.३० ते ७.०० नाटक 

सािठरकरण 
   

 ७.०० ते ८.०० चचाय वैिाली   

 ८.०० ते ९.००  िेवण    

      

१६.०५.२०१९, 

गुरुवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३० उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० िेन्डर वैिाली ताई,   

 ११.०० त े११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० िेन्डर वैिाली ताई   

 १.०० ते २.०० िेवण    

 २.०० ते ३.३० सुांिर दफल्म व 

चचाय 

रोहन कानवडे ac hall  

 

 ३.३० ते ३.४५ चहा    

 ३. ४५ त े५.३० चचाय मीरा सांघशमत्रा ac hall  

 ५.३० ते ६.०० बे्रक    



 ६.०० ते ७.३०   गाणी सुशनता ताई   

 गट क्र. ३,४     

 ७.३० ते ८.०० िेवण    

 ८.०० ते १०.००  साांस्कृशतक 

काययक्रम 

   

१७.०५.२०१८, 

िुक्रवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३०  उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० लवकर लग्नाच्या 

ििाििायाय 

सुशनता ताई , 

माधुरी 
  

 ११.०० त े११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० लवकर लग्नाच्या 

ििाििायाय 

सुशनता ताई , 

माधुरी 
  

 १.०० ते २.०० समारोप    

 २.०० ते ३.०० िेवण    

 

गट क्र. ४ 

दिनाांक, वार वेळ शवषय साधन व्यक्ती ठिकाण साधने 

१५.०५.२०१९ ११.१५ त े१.३० सामाशिक 

आलेख 

मीना , योगेि ac hall sociogram 

 १.३० ते २.३०  रूम च्या चाव्या 

िेणे  

माधुरी ताई, 

शवलास िाऊ 
  

 १.३० ते २.३० िेवण    

 २.३० ते ४.३०  वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

नांदिनी िाधव ac hall अां.शन.स. 

अांधश्रद्धचेे प्रयोग 

 ४.३० ते ४.४५ चहा    

 ४.४५ ते ५.३० वैज्ञाशनक 

िषृ्टीकोन 

वैिाली,सुशनता 

ताई 

ac hall  

 ५.३० ते ६.००   बे्रक    

 ६.०० ते ८.०० नाटक िसशवणे    

 ६.०० ते ८.०० फेक marriage    

 ६.०० ते ६.३० नाटक िसशवणे ििरिस्तीन ेकेल े

िाणारे लग्न 

िीतल  

 ६.३० ते ७.०० नाटक 

सािठरकरण 
   

 ७.०० ते ८.०० चचाय वैिाली   

 ८.०० ते ९.००  िेवण    



      

१६.०५.२०१९, 

गुरुवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३० उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० शपतृ्तसत्ताक 

शववाह सांस्था  

मनीषा ताई   

 ११.०० त े११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० शपतृ्तसत्ताक 

शववाह सांस्था 

मनीषा ताई   

 १.०० ते २.०० िेवण    

 

 २ त े३.३० सुांिर दफल्म व 

चचाय 

रोहन कानवडे ac hall  

 ३.३० ते ३.४५ चहा     

 ३.४५ ते ५.३० चचाय मीरा सांघशमत्रा ac hall  

 ५.३० ते ६.०० बे्रक    

 ६.०० ते ७.३०  गाणी सुशनता ताई   

 गट क्र. ३,४     

 ७.३० ते ८.०० िेवण    

 ८.०० ते १०.००  साांस्कृशतक 

काययक्रम 

   

१७.०५.२०१८, 

िुक्रवार 

८.०० ते ९.०० नाश्ता    

 ९.०० ते ९.३०  उिळणी    

 ९.३० ते ११.०० लोकिाहीचे 

आधार स्तांि व 

रािकीय पक्ाांची 

िूशमका 

डॉ. रमेि अवस्थी   

 ११.०० त े११.१५ चहा    

 ११.१५ त े१.०० लोकिाहीचे 

आधार स्तांि व 

रािकीय पक्ाांची 

िूशमका 

डॉ. रमेि अवस्थी   

 १.०० ते २.०० समारोप    

 २.०० ते ३.०० िेवण    

 

 


