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"�ान �व�ान आ�ण ससु�ंकार यासंाठ� �श�ण �सार",

- �श�णमहष� डॉ. बापजुी साळुंख.े

�ी. �वामी �ववकेानदं �श�ण स�ंथा, को�हापरू सचं�लत
समाजभषुण गणपतराव काळभोर आट�्स, कॉमस�
अ�ॅड साय�स कॉलजे, लोणीकाळभोर, पणु.े

रा�यशा�� �वभाग
DEBATE DISSCUSSION

(Place - Room No.23. SGK College, Lonikalbhor)
( Date - 26/09/2017 ,Time - 10:15 to 11:05 AM)
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�ान �व�ान आ�ण ससु�ंकार यासंाठ� �श�ण �सार

- �श�ण महष� - डॉ. बापजुी साळुंखे

�ी. �वामी �ववकेानदं �श�ण स�ंथा, को�हापरू सचं�लत

समाजभषूण गणपतराव काळभोर आट�्स, कॉमस�आ�ण साय�स
कॉलजे, लोणीकाळभोर ,पणु.े

रा�यशा�� �वभाग
काय��म प��का

�द- 26 / 09/2017 वळे- 10:30 AM

वाद-�ववाद चचा�
(Debate Disscussion)

�वषय व सहभागी �व�ाथ�
1) �वरोधी राजक�य प�ाचंी भ�ुमका- कु.आकाश खोल.े

2) महारा�ा�या राजकारणात स�चेा बदलणारा �वाह - कु.गलुचदं �श�दे

3) भारतातील स�याच रेाजकारण - कु.�दपाली सरवद.े

अ�य�
�ाचाय�, डा.ॅस�ुनलकुमार कुरणे

�ा�ता�वक
�ा.�वशाल काबंळे

उप��थती
�ा.डा.ॅअबंादास मजंळुकर

�ा.डा.ॅएस.आय.भड

�ा.बाळासाहबे जगताप



56

वाद-�ववाद चचा�या काय��माच �ेा�ता�वक करत असताना �ा.�वशाल काबंळ.े
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मा.�ाचाय�, डा.ॅस�ुनलकुमार कुरण वे �ा.एस.आय.भड याचं पे�ुप दवेनु �वागत करताना
�ा.�वशाल काबंळ.े
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�ा.डा.ॅअबंादास याचं पे�ुप दवेनु �वागत करताना �ा.�वशाल काबंळ वे उप��थत �ाचाय�,
डा.ॅस�ुनलकुमार कुरण.े

वाद-�ववाद चच�म�य सेहभागी �व�ाथ� कु.आकाश खोल येाच �ेवागत करताना �ाचाय�
डा.ॅस�ुनलकुमार कुरण.े
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वाद-�ववाद चच�म�य सेहभागी �व�ाथ� कु.गलुचदं �श�द वे कु.�दपाली सरवद येाचं �ेवागत
करताना �ाचाय�डा.ॅस�ुनलकुमार कुरण.े
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�ा.�वशाल काबंळ येाचं पे�ुप दवेनु �वागत करत असताना �ाचाय�डा.ॅस�ुनलकुमार कुरण.े

वाद-�ववाद चचा�या काय��माच उे�ाटनपर माग�दश�न करत असताना �ाचाय�, डा.ॅस�ुनलकुमार
कुरण.े
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वाद-�ववाद चच�म�य "े�वरोधी राजक�य प�ाचंी भ�ुमका" या �वषयाशी �नगडीत ठामपण आेपले
मत माडंत असताना �व�ाथ� कु.आकाश खोल.े
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वाद-�ववाद चच�म�य "ेमहारा�ा�या राजकारणात स�चेा बदलणारा �वाह" या �वषयाशी �नगडीत
रोखठोकपण आेपल मेत माडंत असताना �व�ाथ� कु.गलुचदं �श�द.े
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वाद-�ववाद चच�म�य"ेभारतातील स�याच रेाजकारण"या �वषयाशी �नगडीत आपल मेत माडंत
असताना �व�ाथ�नी कु.�दपाली सरवद.े
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समारोपीय मनोगत �� करत असताना �ा.डा.ॅअबंादास मजंळुकर.
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"वाद-�ववाद चचा�" या उप�मावळे� उप��थत असलले सेव��व�ाथ� / �व�ाथ�नी.

�ा.�वशाल काबंळे डा.ॅस�ुनलकुमार कुरणे

(सहा�यक �ा�यापक,रा�यशा�� �वभाग) �ाचाय�
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