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6 DAYS NATIONAL WORKSHOP ON PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT FOR NON-TEACHING STAFF 

 
National level Professional Development workshop for non-teaching staff is going to 

be  collaboratively organized by IQAC of Yashoda Girls’ Arts & Commerce College, Sneh 

Nagar, Nagpur and Mahila Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur from 5 to 10 April, 2021. Dr. 

Subhash Chaudhari, Vice-Chancellor, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University will 

be the Chief guest of the inaugural program and Dr. Sanjay Thakre, Joint Director, Higher 

Education, Nagpur will be the inaugurator while Shri. Ravindraji Fadanvis, President, Stri 

Shikshan Prasarak Mandal will chair the inaugural program. Principal Dr. Dhanraj Shete and 

Principal Dr. Vandana Bhagdikar will be the host. 

The chief purpose behind organizing this workshop is to provide knowledge and 

expertise to the non teaching staff members in higher educational institutions regarding 

efficient administration based on new technologies as per the demand of the rapidly changing 

scenario of the ICT oriented world. The prominent resource persons are going to share their 

expertise on different topics related to day to-day work of the non-teaching staff members. 

The valedictory program will be on 10
th 

April in which Hon. Dr. Sanjay Dudhe, Pro. Vice-

Chancellor, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University will be the chief guest and Dr. 

Urmila Dabir, Principal, Rajkumar Kewalramani kanya Mahavidyalaya, Nagpur will be the  

guest of honour.  

More than one thousand non-teaching staff members from Maharashtra and other 

states have registered their names for the workshop. Dr. Dhanraj Shete, Principal,  Yashoda 

Girls’ Arts & Commerce College. Sneh nagar, Nagpur and Dr. Vandana Bhagdikar, 

Principal, Mahila Mahavidyalaya and other members of the organizing committee has 

appealed the non-teaching staff members to attend the workshop in large numbers. The 

program will be conducted by the coordinator, Dr. Anil Dodewar and coordinator, Dr. K. G. 

Meshram will propose a vote of thanks. 

 
Date : 04/04/2021 

 
Dr. Dhanraj Shete 

Principal 

Yashoda Girls’ Arts & Commerce 

College, 

Nagpur 
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YGC No: ygc/fdp/nts/2020-21/1                                                                                                                     

DATE: 10/04/2021 

सहा ददवसीय आभासी राष्ट्रीय काययशाळेचा समारोप 

यशोदा गर्लसय आर्टसय अंड कॉमसय कॉलेज , नागपूर व महहला महाहवद्यालय , 

नंदनवन नागपूर यांच्या संयुक्त हवद्यमाने  ‘ हशक्षकेत्तर कमयचा -याचा व्यावसाहयक 

हवकास’ या हवषयावर दद. ०५/०४/२०२१ ते १० /०४/२०२१ या कालावधीमध्ये 

सहा ददवसीय राष्ट्रीय काययशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या काययशाळे चा 

समारोपीय काययक्रम दद. १०/०४/२०२१ ला द.ु १.०० वा पार पडला . समारोपीय 

काययक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून रा . तू. म. नागपूर हवद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजय 

दधुे, हवशेष अहतथी म्हणून राजकुमार केवलरमानी महाहवद्यालय , नागपूर च्या 

प्राचायाय डॉ. उर्ममला डबीर, यशोदा गर्लसय कॉलेजचे प्राचायय डॉ . धनराज शेटे, महहला 

महाहवद्यालायाच्या प्राचायाय डॉ. वंदना भागडीकर, समन्वयक डॉ. अहनल दोडेवार व 

डॉ. के. जी. मेश्राम ह ेप्रामुख्याने उपहथथत होत.े    

रा. तू. म. नागपूर हवद्यापीठाचे प्र -कुलगुरू डॉ . संजय दधुे यांनी हशक्षकेत्तर 

कमयचारी यांच्या व्यावसाहयक हवकासासाठी ज्या हवषयांची व वक्तयांची अभ्यासपूणय 

हनवड केली तयाबद्दल दोनही महाहवद्यालयाचे कौतुक केले . याप्रसंगी 13 सहभागी 

कमायचा-यांनी कायायशाळेबद्दल आपले मनोगत व्यक्त केले . सदर मनोगतांच्या आधारे 

काययशाळा पूणयपणे यशथवी झाली असे प्रेरणादायी उदगार मा . प्र-कुलगुरू यांनी व्यक्त 

केले. इंग्रजी अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्षा डॉ . उर्ममला डबीर यांनी हशक्षकेत्तर कमयचारी 

यांचा महाहवद्यालयीन प्रशासनामध्ये ससहाचा वाटा असून हशक्षकेत्तर कमयचा -यांसाठी 

अशा प्रकारच्या काययशाळेचे आयोजन हनयहमत होणे आवश्यक असर्लयाचे मत 

नोंदहवले. यशोदा गर्लसय कॉलेजचे प्राचायय डॉ . धनराज शेटे यांनी काययशाळेच्या 

आयोजनामागची भूहमका हवषद केली तर महहला महाहवद्यालयाच्या प्राचायाय डॉ . 

वंदना भागडीकर यांनी सवाांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली . समारोपीय काययक्रमाचे सूत्र 

संचालन डॉ. अहनल दोडेवार यांनी केले व शेवटी आभार मानल.े     

या काययशाळेत महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील एकूण १३८५ हशक्षकेत्तर कमयचा-

यांनी नोंदणी केलेली होती . हशक्षकांसाठी काययशाळेचे आयोजन करणे हह सामान्य 

बाब आहे . परंतु हशक्षकेत्तर कमयचा -यांसाठी पहहर्लयांदाच अशा प्रकारची काययशाळा 



आयोहजत केर्लयामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील कमयचारी मोठ्या संखेने व 

उतसाहाने सहभागी झाला. या सहा ददवसात ११ व्याख्याने आयोहजत करण्यात आले . 

या कायायशाळेमध्ये राजगुरुनगर (पुण)े चे श्री. जी. एन. पाठक, मुंबई चे डॉ. लीलाधर 

बनसोड, श्री. रावसाहबे हत्रभुवन , जळगावचे डॉ . जगदीप बोरसे , श्री रमेश डोंगर 

सशद,े नागपूर सहसंचालक कायायलयाच्या प्रशासन अहधकारी श्रीमती यु . व्ही. 

सांजेकर, अकोर्लयाचे डॉ . आहशष राउत , नागपूर च्या ममता छत्रे आहण जम्मू 

काश्मीरचे डॉ . जसवंत ससग यांनी वेगवेगळ्या हवषयावर व्याख्यान ददले . या 

कायायशाळेमध्ये बदलतया पररहथथतीनुसार आधुहनक कौशर्लये , व्यावसाहयक मुर्लये , 

आधुहनक तंत्रज्ञान, NAAC मध्ये हशक्षकेत्तर कमयचा-यांची भूहमका, प्रभावी संथथातमक 

कायय, योगा व दिहजओ थेरपीचे महतव इ. महतवपूणय हवषयांवर व्याख्याने झाली.  सवय 

सत्रांचे सूत्र संचालन डॉ. अहनल दोडेवार यांनी केले व आभार मानल.े  

या काययशाळेचे उद्घाटन दद . ०५/०४/२०२१ ला स . ११.३० वा करण्यात आले 

होत.े सदर उद्घाटन काययक्रमाला अध्यक्ष म्हणून स्त्री हशक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष 

श्री. रहवन्रजी फडणवीस, प्रमुख पाहुणे म्हणून रा. तू. म. नागपूर हवद्यापीठ नागपूर चे 

कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, उद्घाटक म्हणून उच्च हशक्षण हवभागाचे नागपूर हवभागीय 

सहसंचालक, डॉ. संजय ठाकरे , यशोदा गर्लसय कॉलेजचे प्राचायय डॉ . धनराज शेटे , 

महहला महाहवद्यालायाच्या प्राचायय डॉ . वंदना भागडीकर , समन्वयक डॉ . अहनल 

दोडेवार व समन्वयक डॉ . के. जी. मेश्राम ह ेप्रामुख्याने उपहथथत होत.े पुरुषोत्तम 

खापडे सोसायटीच्या सहचव सरोज खापडे यांनी काययशाळेला शुभेच्छा ददर्लया होतया . 

उदघाटनपर काययक्रमाचे सूत्र संचालन डॉ . अहनल दोडेवार यांनी केले व शेवटी  

समन्वयक डॉ. के. जी. मेश्राम यांनी आभार मानल.े     

 

ददनांक : १०/०४/२०२१  

डॉ. धनराज शेटे   

प्राचायय 

यशोदा गर्लसय आटयस अँड कॉमसय 

कॉलेज, नागपूर 
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Participants Feedback from chatbox 
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