
ळताब्दी भशोत्वलाननम्मभत्त आमोम्ित वलवलध उऩक्रभाचा अशलार 

याज्माळास्त्र वलबाग 
 

१. भारतीय ऱोकशाहीतीऱ प्रशासकीय सुधारणा या विषयािर प्रा. के आर बंग यांच ेव्याख्यान. 
ददनाांक २१ पेब्रुलायी २०१७ योिी मोगेश्लयी शळषण वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननम्मभत्त याज्मळास्त्र 
ल रोकप्रळावन वलबागाच्मा लतीने प्रा. के आय फांग ऩयऱी लै. माांचे बायतीम रोकळाशीतीर 
प्रळावकीम वुधायणा मा वलऴमालय व्य्ख्मान आमोम्ित कयण्मात आरे. कामयक्रभाच्मा अध्मषस्त्थानी 
श्री गणऩत व्य्माव शे शोते. मालेऱी प्रा फांग वयाांनी वलवलध प्रळावकीम वुधायणा आमोगाच्मा 
शळपायळी ल त्मा अनुऴांगाने झारेल्मा प्रळावकीम वुधायणा माांचा आढाला घेतरा. आिच्मा 
गनतभान वांगणक मगुात प्रळावकीम गतीभानतेची आलश्मकता ल त्माच े स्त्लरूऩ माच े भानचचर 
त्माांनी मालेऱी ळब्दातून व्य्मक्त केरे. प्रा डॉ थायकय ऩी आय माांनी मा कामयक्रभाच े प्रास्त्तावलक 
केरे. 
 

 
 
 

२. भारतीय ऱोकशाहीतीऱ ननिडणूक सुधारणा या विषयािर प्रा. डॉ अमतृकर यांच ेव्याख्यान. 
ददनाांक २१ पेब्रुलायी २०१७ योिी मोगेश्लयी शळषण वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननम्मभत्त याज्मळास्त्र 
वलबागाच्मा लतीने डॉ फाफावाशेफ आांफेडकय भयाठलाडा वलद्माऩीठाच्मा याज्मळास्त्र वलबागाच ेप्रा. डॉ 
प्रळाांत अभतृकय माांच े बायतीम रोकळाशीतीर ननलडणूक वुधायणा मा वलऴमालय व्य्मा्मान 
आमोम्ित कयण्मात आरे. रोकळाशीच्मा मळस्त्लीतेवाठी केलऱ यािकीम वुधायणा करून बागणाय 
नाशी तय वाभाम्िक ल आचथयक वुधायणेची आलश्मकता त्माांनी मालेऱी प्रनतऩाददत केरी. डॉ 
अमफेद्कायाच्मा वलचायाचा वांदबय देत वाभाम्िक ल आचथयक वुधायणेवाठी कामदेभांडऱात िाणकाय 
ल क्रक्रमाळीर नेततृ्ल मेण्माची गयि ऩटलून देत त्माांनी मावाठी ननलडणुकीत वुधायणा करूनच 
आऩणाव चाांगरे रोक कामदेभांडऱात ऩाठलता मेतीर अवे स्त्ऩष्ट केरे. वध्माच्मा ननलडणुकीतीर 



दोऴ वाांगत त्मात कवे फदर क्रकां ला दरुुस्त्त्मा केल्मा िाउ ळकतात मा फाफत आऩरी भते भाांडरी. 
मालेऱी झारेल्मा चचते प्रा. फाफावाशेफ वयलदे, श्री वांतयाभ कयाड, प्रा वोनलऱकय यभेळ ई. नी 
वशबाग घेतरा. 
 

 
 

 
 

३. ऩररसरातीऱ उद्योगास शैऺणणक भेट   

ददनाांक २ िुरै २०१७ योिी नैचयुर ळुगय एांड अराईड इांडस्त्रीि याांिणी मेथे स्त्लाभी याभानांद तीथय 
भशावलद्मारम ल श्री मोगेश्लयी तांरननकेतन च्मा वलद्मार्थमाांची ळैषणणक बेट घडउन आणण्मात 
आरी. नैचयुर ळुगय एांड अराईड इांडस्त्रीिच्मा वलवलध वलबागाची भादशती ल तेथीर प्रक्रक्रमा आणण 
त्माच ेतांर वलद्मार्थमाांनी वभिून घेतरे. अगदी ळनू्मातून उभ्मा केरेल्मा मा वाखय कायखान्माची 
आणण इतय प्रक्रक्रमा उद्मोगाची भादशती मालेऱी कायखान्माच ेअध्मष कृवऴयत्न श्री फी फी ठोंफये 
आणण त्माांच ेवशकायी माांनी स्त्लत् शोउन ददरी. अनतळम प्रेयक अवा अनबुल वलद्मार्थमाांना मालेऱी 
शभऱारा. डॉ वुयेळ खयुवाऱे ल श्री गणऩत व्य्माव माांच्मा भागयदळयनातून आमोम्ित केरेल्मा मा 



उऩक्रभाच ेवांमोिन श्री अभतृ भशािन आणण प्रा यभेळ वोनलरकय माांनी केरे. डॉ डोंगयगालकय, प्रा 
श्रीयाभ ळऩे, प्रा. ळखे पमाि, प्रा. आनांद देळभुख, प्रा यभेळ वोनटक्के, डॉ ळैरिा फरुये, प्रा भभता 
याठी ई. नी मावाठी वशकामय केरे. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

४. कृवषरत्न श्री बी बी ठोंबरे यांची प्रकट  मुऱाखत  

 

मो.शळ.वां. च ेअध्मष डॉ वुयेळ खयुवाऱे ल वशवचचल श्री गणऩत व्य्माव माांच्मा भागयदळयनाखारी 
ददनाांक ७ िुरै २०१७ योिी नैचयुर ळुगय एांड अराईड इांडस्त्रीि याांिणी च ेवांस्त्थाऩक चअेयभन 
कृवऴयत्न श्री फी फी ठोंफये माांची प्रकट भुराखत आमोम्ित कयण्मात आरी. मोगेश्लयी शळषण 
वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाननम्मभत्त आमोिीत केरेल्मा मा भुराखतीत श्रीमुत ठोंफये वाशेफाांनी 
ळून्मातून उबा केरेरा आऩरा प्रेयाणादाई ल उद्फोधक िीलन प्रलाव उरगडून दाखवलरा. वाखय 
उद्मोगात केरेल्मा नावलण्मऩूणय उऩक्रभाची मालेऱी त्माांनी भादशती ददरी. मळस्त्ली उद्मोिकाळी 
वांलाद वाधण्माची वांधी मालेऱी वलद्मार्थमाांना उऩरब्ध झारी. स्त्लाभी याभानांद तीथय 
भशावलद्मारमावश, मोगेश्लयी भशावलद्मारम ल मोघेश्लयी तांरननकेतनच्मा एकूण २८४ वलद्मार्थमाांनी 
मा उऩक्रभाचा राब घेतरा. प्रा यभेळ वोनलरकय ल श्री अभतृ भशािन माांनी मा उऩक्रभाच े
वांमोिन केरे. प्राचामय यभण देळऩाांड े ल प्र. प्राचामय डॉ प्रलीण बोवरे माांनी कामयक्रभाच्मा 
मळस्त्लीतेवाठी वशकामय केरे. 

 
 
 
 

 



५. कृषी विऻान कें द्रास शैऺणणक भेट. 
  

ददनाांक ५ ऑगस्त्ट २०१७ योिी मोगेश्लयी शळषण वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वलाचा एक उऩक्रभ 
मशणून डीघोऱ  ता अांफािोगाई मेथीर कृऴी वलसान कें द्राव ळैषणणक बेट देण्मात आरी. वलवलध 
वलबागाच्मा तांरसाांनी वलद्मार्थमाांना भशत्लऩूणय भादशती देत ळतेीतीर नलीन प्रमोगाच्मा ळक्मता 
आणण ळतेीरा िोडून घेता मेण्मावायखे उद्मोग मावांफधी अलगत केरे.   भाती ऩयीषण प्रमोग 
ळाऱा, ऩाणी ऩयीषण, फीि वलकवन कें द्र, वलवलध प्रक्रक्रमा उद्मोग, ळडे नेट, ऩोंरी नेट, वलवलध 
िनालयाची ऩैदाव ल ऩळुवांलधयन भागयदळयन वलबाग, दधुालयीर प्रक्रक्रमा वांळोधन कें द्र ई. वलबागाव 
बेटी देण्मात आल्मा. कृऴी वलसान कें द्राचे प्रभुख प्रा चांद्रभणी त्ररऩाठी माांची मालेऱी वलय वलद्मार्थमाय  
वभोय भुराखत घेण्मात आरी आरी. स्त्लाभी याभानांद तीथय भशावलद्मारमावश मोगेश्लयी  तांर 
ननकेतन ल मोगेश्लयी वलसान भशावलद्मारमाच्मा एकूण ६० वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग नोंदवलरा. 
डॉ आय व्य्शी कुरकणी, प्रा. यभेळ वोनलरकय, प्रा. ळऩे श्रीयाभ, प्रा यभेळ वोनटक्के, ल प्रा गोवलांद 
कुरकणी माांनी मा उऩक्रभात ऩुढाकाय घेतरा. 
 

 
 

 
 



 
 

 
६. भारतीय स्िातंत्र्याची सत्तर िषष आणण उद्याची िाटचाऱ या विषयािर व्याख्यान. 
ददनाांक २७ ऑगस्त्ट २०१७ योिी मोगेश्लयी शळषण वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वला ननम्मभत्त कोल्शाऩूय 
मेथीर प्रशवद्ध वलचायलांत प्रा डॉ अळोक चौवाऱकय माांच ेबायतीम स्त्लातांत्र्माची वत्तय लऴय आणण 
उद्माची लाटचार मा वलऴमालय व्य्मा्मान आमोम्ित कयण्मात आरे. प्रा डॉ चौवाऱकय माांनी 
स्त्लातांत्र्मा ऩावून ऩां. नेशरू माांनी याफवलरेरे वभािलादी धोयण ते आिच्मा काऱातीर 
िागनतकीकयण ल खािगीकयण आणण त्मा अनुऴांगाने ळावनाच े फदररेरे धोयण अवा आढाला 
भाांडत वत्तय लऴायच्मा इनतशावातीर अनेक चढ ऊताय वलवलध घटनाांच्मा भाध्मभातून स्त्ऩष्ट कयीत 
शा इनतशाव वांशभश्र स्त्लरूऩाचा अवल्माच े त्माांनी वाांचगतरे. अनेक कठीण प्रवांगाांना तोंड देतशी 
बायत देळ आि ताठ भानेने उबा आशे अवे त्माांनी प्रनतऩादन केरे. दशांदतु्लाचा लाढत अवरेरा 
प्रबाल आणण वेलाषेरातीर वलस्त्तायाभुऱे अथयव्य्मलस्त्थेत शोणायी लाढ आणण फदर त्माांनी मालेऱी 
स्त्ऩष्ट केरे. कामयक्रभाच्मा अध्मषस्त्थानी डॉ वुयेळ खयुवारे उऩम्स्त्थत शोते. कामयक्रभाच ेवांमोिन प्रा 
यभेळ वोनलऱकय माांनी केरे. अनेक वलद्माथी, प्राध्माऩक, शळषक, कभयचायी, ऩरकाय, नागरयक 
मालेऱी भोठ्मा वां्मेने उऩम्स्त्थत शोते. 
 



 
 

 
 

 
 

७. राज्यस्तरीय िक्ततृ्ि स्ऩधेच ेआयोजन  

मोगेश्लयी शळषण वांस्त्थेच्मा ळताब्दी भशोत्वली लऴायतीर स्त्ल. प्राचामय फी के वफनीव याज्मस्त्तयीम 
लक्ततृ्ल स्त्ऩधेच ेआमोिन वन २०१६-१७ भध्मे ददनाांक १२ पेब्रुलायी २०१७ योिी कयण्मात आरे. 
एकूण १३ भशावलद्मारमाच्मा १८ वलद्मार्थमाांनी मात वशबाग नोंदवलरा. प्रस्त्तुत ळैषणणक लऴायत मा 
स्त्ऩधेच े आमोिन ददनाांक ११ पेब्रुलायी योिी कयण्मात आरेरे आशे. मालऴी स्त्ऩधेवाठी, 
‘ळतेकऱमाांच्मा आत्भशत्त्मा कायणे आणण उऩाम.’ आणण ‘बायतीम रोकळाशीऩुढीर आव्य्शाने’ शे वलऴम 
देण्मात आरेरे आशेत. 



 


