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४.००ते ४.३० नाव न दणी माधुरी, अिभिजत 

४.३०ते ५.०० वागत,ओळख सिचन 

५.०० ते ५.१५ ा तािवक वैशाली 
५.१५ ते ५.३० मासूमची ओळख मीना 
५.३० ते ५.४० चळवळीचे गाण े माधुरी,सिचन 

५.४० ते ५.५० प रषदचेी िनयमावली, 
वेळाप क 

योगेश, अिभिजत 

५.५०  त े६.०० ावली शीतल ,योगेश अिभिजत,वैशाली 

६.३० ते ७.३० NRC ,CAA ,NPR 
या मु ांवर चचा 

उ र दशेचे कायकत 
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साधनसाधनसाधनसाधन
    

मलु चा गटमलु चा गटमलु चा गटमलु चा गट    

साधनसाधनसाधनसाधन     
मलुाचंा गटमलुाचंा गटमलुाचंा गटमलुाचंा गट    

९.०० ते ११.०० ल  डॉ. मिनषा 
गु े 

वैशाली योगेश 

११.०० त े११.१५ चहा    

११.१५ ते १.१५ िश ण डॉ. रमेश 
अव थी 

मीना अिभिजत 

१.१५  त े२.१५ जेवण    

२.१५  त े४.१५ लिगकता व युवांचे 
लिगक आरो य 

शंकर मंगल 
सोनाली 

सिचन 

४.१५ ते ४.३० चहा    

४.३० ते ६.३० युवांचे ताणतणाव वैशाली शीतल अिभिजत 

६.३० ते७.०० ेक    
७.०० ते८.०० गीतमंच 

(गा याचाकाय म) 
मासूम ुप   

८.०० ते ९.०० जेवण    
९.००  त े१०.०० सां कृितक काय म सव गट एक    
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कायकत गटकायकत गटकायकत गटकायकत गट    

८.०० ते ९.०० ना ा - 
९.०० ते १०:१५ सादरीकरणा या तयारीसाठी वेळ  

१०:१५ ते ११.०० गटांचे सादरीकरण  
११:०० ते ११.१५ चहा  
११.१५ ते १२.१५ सादरीकरणावर चचा 

सवगट एक  
(िश ण,ताणतणाव) 

डॉ. रमेश अव थी 
 

१२:१५ ते १:१५ सादरीकरणावर चचा 
सव गट एक  

(ल , लिगकता) 

डॉ. मनीषा गु े. 

१.१५ ते २.१५ जेवण  
२.१५ ते ३.१५ पुढील दशा (युवां या ांवर काम 

कर या या  काय प ती) 
मीना 

३.१५ ते ३.४५ तुम या व ातील जग कसे असेल 
(खेळ) 

भ  

३.४५ ते ४.१५ समारोप  
४.१५ ते ५.०० चहा,ना ता  

 


