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परमाण ुऊर्ाा विभागाच्या सहसविि मडॅम सषुमा तायशटेे, याांनी परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेि ेमाननीय अध्यक्ष डॉ. व्ही.पी. िेणगुोपालन, ि सविि 

श्री. पी. लावहरी याांच्यासह परमाण ु ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाला ८ एविल २०२२ रोर्ी भटे दऊेन 

महाविद्यालयाच्या विविध पायाभतू सवुिधाांि ेगणुात्मक आवण पररमाणात्मक साठ्याि ेपनुमूालयाांकन केले. 

मान्यिराांनी र्नु्या तसेि निीन विभागातील िगाखोलया आवण ियोगशाळाांना भटे वदली. उत्तम उपकरणाांनी 

ससुज्र् आवण सवुस्थतीत असलेलया ियोगशाळा पाहून त्याांना आनांद झाला. र्ीिशास्त्र ियोगशाळेत 

आर्पयतं र्तन केलेले काही र्ीिाश्म नमनु ेपाहून ते थक्क झाले. मडॅम ताईशटेे आवण डॉ. िेणगुोपालन केिळ 

दवुमाळ ग्लोसोप्टेररसि नव्ह ेतर ट्रायलोबाइट र्ीिाश्माि ेदवुमाळ ५२० दशलक्ष िषा र्नु ेमॉडेल पाहून आनांवदत 

झाले.  

बीएमसीच्या िामावणक पाठींब्या मळेु पवहली लसीकरण मोहीम २५/२/२०२२ रोर्ी िाांगली पार पडली. 

पवहलया मोवहमलेा मोठा िवतसाद आवण मोठ्या यशािा पररणाम म्हणनू, महाविद्यालयाच्या 

पररसरात  दसुरी कोविड लस मोहीम आयोवर्त करण्यासाठी भागधारकाांकडून कळकळीिी विनांती 

करण्यात आली होती; म्हणनू कवनष्ठ महाविद्यालयात कोविड विरूद्ध दसुरी कोविशीलड लस ९/०४/२०२२ 

या वदिशी  दणे्यात आली. यािा लाभ २०० विद्यार्थयांनी तसेि इतराांनी घतेला.  

 

परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या हॉलमध्य ेमुांबई यथेील परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या   अनसुवूित र्ाती आवण अनसुवूित र्मातींच्या 

सांघटनने े( १४/०४/२०२२ राष्ट्ट्रीय सटु्टी असलयान े) ३० एविल २०२२  रोर्ी  भारतरत्न  डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांिी र्यांती मोठ्या श्रद्धने ेि 

उत्साहान ेसार्री केली. भारतीय राज्यघटनिे ेर्नक, दवलताांि ेिवतवनवधत्ि करणारे, विद्वान, िकील आवण सामावर्क न्यायाि ेकायाकताा, आधवुनक 

भारताच्या  सांविधानाि े वशलपकार म्हणनू पाया रिणारे भारतरत्न  डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या १३१ व्या र्यांती वनवमत्त विनम्र अवभिादन 

करण्यात आले. कायाक्रमाि ेिमखु पाहुण ेभाभा परमाण ुसांशोधन कें द्राि े१३ िे सांिालक डॉ. अवर्त कुमार मोहांती आवण सन्माननीय पाहुण ेपरमाण ु

ऊर्ाा वशक्षण सांस्थेि े सविि श्री. पी. लावहरी याांच्या उपवस्थतीत परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या  कमािाऱयाांच्या शकेडो सदस्याांनी श्रद्धाांर्ली िावहली 

 

२ म े२०२२ रोर्ी वद्वतीय िषा कवनष्ठ महाविद्यालाच्या विद्यार्थयांना वनरोप दणे्यात आला. त्यावदिशी िथम िषा 

कवनष्ठ महाविद्यालाच्या विद्यार्थयांनी त्याांच्यासाठी साांस्कृवतक कायाक्रम सादर केले. िािाया डॉ. आनांद कुमार, 

उपिािाया श्री. ज्ञानशे्वर आर. मोहरीर ि वशक्षकाांनी तसेि िथम िषा कवनष्ठ महाविद्यालाच्या विद्यार्थयांनी त्याांना 

पढुील ििासासाठी यशाच्या शभुचे्छा वदलया. ित्येक विद्यार्थयााला मार्ी विद्याथी काडा दणे्यात आले 

 

 ‘शाश्वत भविष्ट्यासाठी विज्ञान आवण तांत्रज्ञानाकडे एकावत्मक दृष्टीकोन’ या थीमिर राष्ट्ट्रीय तांत्रज्ञान वदन २०२२ सार्रा करण्यासाठी, परमाण ुऊर्ाा 

कवनष्ठ महाविद्यालयाि ेिािाया डॉ. आनांद कुमार ि उपिािाया श्री. ज्ञानशे्वर आर. मोहरीर याांच्या समथा मागादशानाखाली परमाण ु ऊर्ाा कवनष्ठ 

महाविद्यालयाच्या साठ विद्यार्थयांनी ११ आवण १२ म े२०२२ रोर्ी परमाण ुऊर्ाा विभागाच्या पररषद कें द्रामध्ये आयोवर्त िदशान आवण िश्नमांर्षुा 

स्पधते भाग घतेला. दोन्ही वदिशी डॉ. धनधुार झा विद्यार्थयांसोबत कायाक्रमस्थळी गलेे.  

 भाग-१                         ितृ्तपत्र  – २०२२                              एविल ते सप्टेंबर  



 

 

 

 

 

परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयािी मार्ी विद्यावथानी भािना गुांडलापललीन े( २०१२ – २०१४ ) इयत्ता १२ िी नांतर नशॅनल इवन्स्टट्यटू ऑफ फॅशन 

टेक्नॉलॉर्ी मुांबई येथनू फॅशन आवण वडझाईन मध्ये आपले कररयर केले. वतन े२६ र्नू २०२२ रोर्ी परमाण ुऊर्ाा 

कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थयांशी फॅशन आवण वडझाईन या विषयािर सांिाद साधला. सिाावधक मागणी 

असलेलया कररअरपकैी एक म्हणनू फॅशन आवण वडझाईन  का वनिडाि ेयाबाबत विद्यार्थयांना उत्तम मावहती वमळाली. 

 

 

परमाण ुऊर्ाा सेंट्रल स्कूल आवण कवनष्ठ महाविद्यालयच्या स्थावनक व्यिस्थापन सवमतीि ेअध्यक्ष  डॉ. ए.के. त्यागी, सांिालक, रसायनशास्त्र समहू, 

भाभा परमाण ुसांशोधन कें द्र याांच्या वठकाणी श्री. सी. र्ी. कऱहाडकर, सांिालक, परमाणभुट्टी समहू, भाभा परमाण ुसांशोधन कें द्र ह ेनिीन अध्यक्ष म्हणनू 

रुर् ू झाले. श्री. सी.र्ी. कऱ हाडकर याांनी ०३/०६/२०२२ रोर्ी परमाण ु ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयात त्याांच्या स्थावनक व्यिस्थापन सवमती 

कायाालयािा पदभार स्िीकारला. 

 
परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या होमी भाभा हॉलमध्ये ज्यवुनयर सायन्स ऑवलवम्पयाड आवण ज्यवुनयर मथेॅमवॅटक्स 

ऑवलवम्पयाड अवभमखुता कायाक्रम ६ र्नू  ते १५ र्नू २०२२ पयतं आयोवर्त करण्यात आला होता. यात भारतभरातील 

३१ परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय आवण कवनष्ठ महाविद्यालयातील ५० विद्यार्थयांनी भाग घतेला होता. सिा सहभागी आवण 

वशक्षकाांनी परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाि ेउपिािाया श्री. ज्ञानशे्वर आर. मोहरीर,  श्री. िमोद तनपरेु ( शारीररक वशक्षण 

वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी आवण डॉ. धनधुार झा ( पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक, वहांदी ) याांि ेउत्कृष्ट पायाभतू सहाय्यासाठी आवण सांसाधनात्मक शकै्षवणक 

िििन आवण सादरीकरणाबद्दल मनापासनू आभार व्यक्त केले. 

महाराष्ट्ट्र राज्य माध्यवमक आवण उच्ि माध्यवमक वशक्षण मांडळ द्वारे मािा आवण एविल २०२२ मध्य ेघणे्यात आललेया परीक्षिे े

वनकाल र्ाहीर झालयानांतर, १७ र्नू २०२२ रोर्ी विद्यार्थयानंा गणुपवत्रका दणे्यात आलया. िथम, वद्वतीय ि ततृीय क्रमाांकािर 

असलेलया गणुिांत विद्यार्थयािंी नाि ेखालील िमाण े

                                                                          व्यिसाय शाखा (पवहलया तीन क्रमाांकाि ेमानकरी) 

 

 

 

 

                

                 आवशष िायिल                          आकाांक्षा ताांदळे                          ईशा वदिाांग 

                                                                विज्ञान शाखा (पवहलया तीन क्रमाांकाि ेमानकरी) 

 

 

 

       धरुी यश रार्शे                                    शलैी कुमारी महतो                       वक्षवतर् र्ाधि  

                                                                िावणज्य शाखा (पवहलया तीन क्रमाांकाि ेमानकरी) 

 

  

 

 

            

             दीवपका व्यांकट सबु्रमण्यन                            कवशश मनोहर ितैी                      फालगनुी ठाकोर 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        मानितेसाठी योग: होमी भाभा हॉलमध्ये आठिा आांतरराष्ट्ट्रीय योग वदन २१ र्नू २०२२ रोर्ी सार्रा 

करण्यात आला. श्री. िमोद तनपरेु ( शारीररक वशक्षण वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी ) आवण श्रीमती स्नहेा 

गपु्ता ( शारीररक वशक्षण वशवक्षका ) याांनी आयोवर्त केलेलया कायाक्रमात सिा विद्याथी आवण वशक्षक 

सहभागी झाले होते.  १२ - बी िा कुमार र्नमांर्य िमाा यान ेविविध योगासनाांि ेपी.पी.टी .सादर करून कायाक्रमास सिा सहकाया केले आवण ित्येक 

आसनाि ेमहत्त्ि दखेील साांवगतले 

 परमाण ु ऊर्ाा. कवनष्ठ महाविद्यालय मुांबईला २८ र्नू २०२२ रोर्ी स्िच्छ विद्यालय परुस्काराच्या माध्यमातनू 

वर्लहास्तरीय पांिताराांवकत मानाांकन दणे्यात आले तेव्हा हा आनांदािा क्षण होता. हा परुस्कार भारत सरकारच्या 

वशक्षण मांत्रालयान ेवदला आह.े 

 

‘परमाण ुउर्ाा  विदयालय विकास वनधी’ िी पवहली बठैक ७ र्लैु रोर्ी िािायांच्या कायाालयात झाली. ही बैठक महत्त्िपणूा होती कारण 

त्यात आवथाक िषा २०२२-२३ साठी िस्तावित अथासांकलपीय िाटप करण्यात आले होते. 

 

निीन सत्रािी पवहली पालक-वशक्षक-िािाया  सभा इयत्ता १२ िीच्या विद्यार्थयांसाठी  ९ र्लैु २०२२ रोर्ी डॉ. होमी भाभा सभागहृात घणे्यात आली. 

१५० हून अवधक पालक आवण विद्याथी  ित्यक्ष बठैकीला उपवस्थत होते. सकाळी साडेनऊ िार्ता िािायांच्या भाषणाने सभिेी सरुुिात झाली 

आवण विद्यार्थयांनी िळेेि ेव्यिस्थापन कसे कराि ेआवण सामग्री-धारणा कशी करािी ह ेत्याांनी ग्रावफक पद्धतीन ेदाखिनू वदले. त्या वदिशीही, त्याांनी 

पनुरुच्िार केला की विद्यार्थयांनी त्याांच्या दनैांवदन धड्यातील सामग्री अद्ययाित करण्यासाठी वकमान िार तास स्ियां-अभ्यासासाठी वदले पावहर्ते. 

या बैठकीत सखोल आवण महत्त्िपणूा ििाा, समोरासमोर सांिाद, तात्काळ सांिेदना, आिश्यक मलूयमापन आवण शकै्षवणक योर्ना, एमएस बोडा 

परीक्षा-२०२३ पिूीिी िगती आवण मलूयमापन याांच्या सांदभाात िवतसादात्मक मदुद््याांिर ििाा झाली. त्यानांतर दपुारी २:०० िार्पेयतं वनयोवर्त 

वठकाणी वशक्षक-विद्याथी-पालकाांच्या भटेीगाठी सरुू होत्या. 

परमाण ु ऊर्ाा वशक्षण सांस्था, सरुक्षा, भाभा परमाण ु सांशोधन कें द्र आवण डी. सी. एस. ई. एम. मधील सक्षम अवधकाऱयाांच्या मान्यतेन े परमाण ु

ऊर्ाा   कवनष्ठ महाविद्यालने १३ ते २२ र्लैु २०२२ या कालािधीत सबु्रतो मखुर्ी स्पधेि ेआयोर्न केले होते. एकूण ५४ सामन ेमुांबई वर्लहा, 

महाराष्ट्ट्रातील आांतर-१०८ सांघाांमध्ये खळेले गलेे. श्री. िमोद तनपरेु ( शारीररक वशक्षण वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी, कवनष्ठ महाविद्यालय ) ह ेकायाक्रमाि े

सांपणूा िभारी होते. आठ वदिसाांि ेसामन ेआवण अांवतम वदिशीिा परुस्कार सोहळ्याि ेवठकाण कवनष्ठ महाविद्यालयि ेमदैान होते. कॉलनी आवण कवनष्ठ 

महाविद्यालयाच्या पररसरात अशा िकारिा हा पवहलाि कायाक्रम होता. 
 

भाभा परमाण ुसांशोधन कें द्राच्या इवस्पतळात असलेलया मानसशास्त्र विभागातील डॉ. अवदती िौधरी आवण डॉ. वगबी थाररयाथ ूयाांनी ३१/०७/२०२२ 

रोर्ी कवनष्ठ महाविद्यालयातील १२ िीच्या  विद्यार्थयांसाठी ‘लैंवगक छळािर लैंवगक सांिेदना’ या विषयािर र्ागरूकता 

व्याख्यान मलेु आवण मलुींसाठी स्ितांत्रपण े आयोवर्त करण्यात आले. मोठ्या सांख्येन े विद्यार्थयांनी अनोख े  िश्न 

वििारलयामळेु सांिेदनशील मदु्द ेसमोर आले. या मदु्याांना अनसुरून डॉ. अवदती िौधरी आवण डॉ. वगबी थाररयाथ ूयाांच्याकडून 

विद्यार्थयांना योग्य िवतसाद वमळाला. तरुण अभ्यासकाांसाठी अशी सत्र ेखपू महत्त्िािी आहते असे िाटले.  

 १२/०८/२०२२  रोर्ी कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या डॉ. होमी भाभा हॉलमध्ये परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्था समहू-स्तरीय िश्नमांर्षुा परमाण ुउर्ाा कें द्रीय 

विद्यालयातील इयत्ता १० िीच्या विद्यार्थयांसाठी आयोवर्त करण्यात आली होती. परमाण ु

ऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या कें द्रीय कायाालयाकडून वमळालेलया अलप सिूनिेर आयोवर्त 

करण्यात आली. परमाण ुउर्ाा कवनष्ठ  महाविद्यालयाि ेिािाया डॉ. आनांद कुमार ह े वनयोर्क 

होते वशिाय कायाक्रमातील िश्नमांर्षुाि े सादरीकरण त्याांनीि केले. सिा विषयाांिर िश्न 

वििारण्यात आले. या स्मतृी िश्नाांनी सगळ्याांना आकवषात केले. िािायांनी  सहभागींना तसेि श्रोत्याांना आकलनक्षमता 

िाढिण्यािी िरेणा वदली. परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - तारापरून ेपरमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - काक्रापार, मुांबई - 

१ ( परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय -२, ४ आवण ५ ) आवण मुांबई - २ ( परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - ६, ३ आवण १) पके्षा र्ास्त गणु वमळिनू 

समहू-स्तरीय िश्नमांर्षुा स्पधाा वर्ांकून अांवतम फेरी गाठली.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 त्याििमाण,े २५/०८/२०२२ रोर्ी त्याि वठकाणी परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेिी राष्ट्ट्रीय स्तरािरील िश्नमांर्षुा यािेळी दखेील परमाण ुऊर्ाा वशक्षण 

सांस्थेच्या कें द्रीय कायाालय  कडून िाप्त झालेलया तीन वदिसाांच्या नोवटस 

कालािधीिर परमाण ुउर्ाा कवनष्ठ  महाविद्यालय द्वारे आयोवर्त करण्यात आली 

होती. परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेि ेसविि  श्री. पी. गोिधान उद्घाटन सत्रात िमखु 

पाहुण े म्हणनू उपवस्थत होते. सामन्य ज्ञानािर आधाररत िश्नमांर्षेुिा कायाक्रम 

उत्सकुतेन ेआवण िेळेिी सतका ता ठेऊन  टाळ्याांच्या कडकडाटात रांगला. स्पधाक, 

परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - तारापरू, र्ादगुडुा, कुडनकुलम आवण कें द्रीय विद्यालय सांघटन - मानखदुा याांनी स्पधेदरम्यान अत्यांत िशांसनीय मनोितृ्ती 

दाखिली. परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - तारापरू  आवण परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - र्ादगुडुा याांना अनकु्रम ेविरे्ते आवण उपविरे्ते सांघ घोवषत 

करण्यात आले. 

समापन समारांभात एन. आर. बी. ि ेमखु्य कायाकारी अवधकारी श्री. के.व्ही. रिी िमखु पाहुण ेम्हणनू उपवस्थत होते. 

परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थाि ेअध्यक्ष  डॉ. व्ही. पी. िेणगुोपालन आवण परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेि ेसविि श्री. पी. 

गोिधान ह ेअवतथी आवण विशषे अवतथी म्हणनू समारोपाच्या कायाक्रमाला उपवस्थत होते. 

 

 परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयात ७६ िा स्िातांत्र्यवदन मोठ्या दशेभक्तीच्या उत्साहात सार्रा करण्यात आला. या 

सोहळ्यात अकरािी आवण बारािीि े विद्याथी  सहभागी झाले होते. कायाक्रमािी सरुुिात सकाळी ८:१५ िार्ता 

िािायांच्या हस्ते वतरांगा फडकािनू राष्ट्ट्रगीतान ेझाली. त्या शभु वदिशी िािायांच्या िेरणादायी भाषणानांतर विद्यार्थयांनी 

भाषण ेि गाणी सादर केली. सकाळी १०:३० िार्ता कायाक्रमािी साांगता झाली.  

 

िथम िषा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थयांि े १२/०८/२०२२  रोर्ी कवनष्ठ महाविद्यालयाकडून औपिाररक स्िागत करण्यात आले. 

१६/०८/२०२२  पासनू त्याांि ेसामान्य िगा सरुू झाले.  

 

श्री. सधुीर खलुलर, पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक, इांवग्लश आवण श्री. महशे एम. िालेंद्र लॅब. सहाय्यक याांना परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या कें द्रीय 

कायाालयाच्या कायाान्ियन सवमतीन ेआयोवर्त केलेलया  वहांदी रार्भाषा  िकृ्तत्ि स्पधते अनकु्रम ेिथम आवण ततृीय पाररतोवषक 

वमळालयाबद्दल परमाण ु ऊर्ाा वशक्षण सांस्थेमाफा त सन्मान िमाणपत्र दणे्यात आले. त्याांनी परमाण ु उर्ाा 

कवनष्ठ  महाविद्यालयच्या िािायांकडून  १७/०८/२०२२  रोर्ी गणुिते्ति ेिमाणपत्र िाप्त केले.  

तसेि, परमाण ुउर्ाा कवनष्ठ  महाविद्यालयि ेनऊ विद्याथी आवण श्री. िमोद तनपरेु, ज्याांनी भाभा परमाण ुसांशोधन 

कें द्र येथे आयोवर्त ७६ व्या स्िातांत्र्य वदन परेडसाठी मौलयिान स्ियांसेिी सेिा बर्ािली. त्याांना १७/०८/२०२२ 

रोर्ी िशांसा िमाणपत्र े िदान करण्यात आली. िमाणपत्र वमळालेलया कवनष्ठ  महाविद्यालयाच्या नऊ विद्यार्थयांिी नाि े आहते: 

आकाश रामिांद्रन, आसिानी महेंद्र वसांग, आयषु मोरे, हरेांब साळिी, महािीर कुमार मीना, ितीक र्गताप, रर्त विकाटे, वसद्धाांत 

भरु्बळ आवण यश झािरे. 
 

 बोडा – २०२३  च्या शकै्षवणक विद्यार्थयांकडे विशषे लक्ष दणे् यासाठी, महाविद्यालयच्या  व् यिस् थापनान ेवनदान आवण उपिारात्मक उपाय योर्ण् यािी 

योर्ना आखली आह.े त्यानांतर गणुात्मक वशक्षण आवण िैज्ञावनक मलू याांकन, वशक्षकाांद्वारे केले र्ातील. यािा लाभ विद्यार्थयांना बोडााच्या परीक्षलेा 

नक्कीि होणार असा विश्वास परमाण ु ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या िािायांना आह.े िािाया आवण वशक्षक याांच्यातील वििारमांथन ििाा 

उपिारात्मक िगा आवण मावसक मलूयमापनाांिी आिती िैवशष््टये म्हणनू एक आराखडा बनिते. सध्या सरुू असलेलया दोन्ही योर्ना िाांगलया िकारे 

राबविलया र्ात आहते. 

 

इयत्ता बारािीच्या विद्याथांसाठी िथम घटक िािणी – व्यिसाय, विज्ञान आवण िावणज्य – सिा विषयाांसाठी २५/०७/२०२२  ते २८/०७/२०२२ पयतं 

दोन बठैकींिर आयोवर्त करण्यात आली होती. तसेि वद्वतीय घटक िािणी २५/०८/२०२२  ते २९/०८/२०२२  पयतं आयोवर्त करण्यात आली 

होती. इयत्ता अकरािीच्या विद्यार्थयांिी िथम घटक िािणी आवण इयत्ता बारािीच्या विद्यार्थयांिी सराि िािणी २८/०९/२०२२ पासनू सरुु झाली. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेि ेअध्यक्ष  डॉ. व्ही. पी. िेणगुोपालन आवण  सविि श्री. पी. गोिधान याांच्या उपवस्थतीत डॉ. सगुम कुमार, एस. ओ. – एफ, 

सॉवलड स्टेट वफवर्क्स वडवव्हर्न, भाभा परमाण ुसांशोधन कें द्र  याांनी परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयातील इयत्ता ११ िीच्या विद्यार्थयांसाठी आवण 

परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विदयालय – ४ च्या इयत्ता ११ िीच्या विद्यार्थयांसाठी २७/०८/२०२२ रोर्ी दपुारी १ ते 3 िार्पेयतं डॉ. होमी भाभा हॉल, परमाण ु

ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयामध्य े‘परमाण ुसांरिना या विषयािर विशषे व्याख्यान सादर केले. डॉ. कुमार याांनी व्याख्यानािा पवहला भाग म्हणनू निीन 

विद्यार्थयांसाठी मलूभतू परमाण ुरिनिेर एक सोपा िबांध सादर केला. या व्याख्यानान ेिेक्षकाांि ेिबोधन झाले.      

 

इांवडयन इवन्स्टट्यटू ऑफ मटेलस, मुांबई िपॅ्टरच्या मटेलस अडँ मटेररयल वक्िझि े आयोर्न २७ ऑगस्ट २०२२ रोर्ी 

कवनष्ठ महाविद्यालयाि ेदोन विद्याथी, १२ - डी परमाण ुऊर्ाा विभागाच्या पररषद कें द्रात करण्यात आले होते. परमाण ुऊर्ाा 

िा अवश्वन नायर आवण १२ - बी िा र्नमांर्य के. िमाा याांनी या स्पधेत भाग घतेला. 

  

 पद्मभषूण मरे्र ध्यानिांद याांच्या ११८ व्या र्यांतीवनवमत्त २९/०८/२०२२ रोर्ी महाविद्यालयात राष्ट्ट्रीय क्रीडा वदन- २०२२ िी ११ िी आितृ्ती मोठ्या 

श्रदे्धन ेसार्री करण्यात आली. मरे्र ध्यानिांद वसांह याांच्या फोटोला िािायांनी  पषु्ट्पहार अपाण केलयानांतर, वशक्षक ि विद्याथी याांनी या वदिसाि े

महत्त्ि आवण हॉकीि ेताईत आवण र्ादगूार पद्मभषूण मरे्र ध्यानिांद याांच्या योगदानाबद्दल भाषण ेसादर केली तसेि १९२८, १९३२ आवण १९३६ 

च्या ऑवलवम्पकमध्ये भारताला तीन सिुणापदके वर्ांकण्यात त्याांनी कशी मदत केली याबद्दल  दखेील साांगण्यात आले. 

 

 ३०-०८-२०२२ रोर्ी िािायांच्या कायाालयात रार्भाषा कायाान्ियन सवमतीिी पवहली बैठक झाली. वहांदी 

वदिस वनवमत्त ०१-०९-२२ ते १४-०९-२०२२ पयंत वहांदी पांधरिडा पाळण्यािा िस्ताि सवमतीि ेिभारी डॉ. 

धनधुार झा ( पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक, वहांदी )  याांनी माांडला. पांधरिड्यात विद्यार्थयांसाठी वहांदी भाषण ि वनबांध 

स्पधाा घणे्यािा िस्ताि होता. या िस्तािाला िािायांनी मान्यता वदली. 

 

िेळापत्रकानसुार सप्टेंबर २०२२ पयतं सी.सी.ए. कायाक्रम यशस्िीररत्या आयोवर्त करण्यात आले आहते. श्रीमती  हमेामावलनी पी एन मनेन ( 

पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशवक्षका -िररष्ठ श्रणेी, इांग्रर्ी ) हया  सी.सी.ए. च्या  िभारी होत्या. त्याांनी  सकाळी पररपाठ झालयानांतर  विविध स्पधांतील 

विरे्त्याांिी नािे घोवषत केलीत.  

 

परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयात ६१ िा वशक्षक वदन मोठ्या श्रदे्धन ेसार्रा करण्यात आला. कायाक्रमािी सरुुिात सकाळी ८:१० िार्ता सामान्य 

िाथानने-ेिवतज्ञा-वििारान ेझाली. त्यानांतर स्ितांत्र भारताि ेदसुरे राष्ट्ट्रपती भारतरत्न डॉ. सिापलली राधाकृष्ट्णन 

याांच्या िवतमलेा पषु्ट्पहार अपाण करून, दीपिज्िलन करून आदराांर्ली िाहण्यात आली. तसेि हया 

कायाक्रमात भाषण ेि गीते सादर केली. १२ सी  आवण १२ इ च्या सत्यम भैंसा आवण अिांवतका वसांग याांनी 

अनकु्रम ेविद्याथी-िािाया आवण विद्याथी-उपिािायापदािा कायाभार स्िीकारला. इयत्ता ११ िी ि १२ िी च्या 

विद्यार्थयांना वशकविण्यासाठी इयत्ता १२ िी च्या काही 

विद्यार्थयांिी वशक्षक म्हणनू वनिड करण्यात आली. सकाळी १०:१० िार्ता कायाक्रम सांपला. सकाळी 

१०:२० िार्ता सिा वशक्षक  परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या सामवुहक कायाक्रमात सहभागी होण्यासाठी 

नावभवकया उर्ाा भिन (एन.य.ुबी.) सभागहृ, एन.पी.सी.आय.एल. यथेे गलेे. ‘सामवुहक वशक्षक वदन 

सोहळा’ हा कायाक्रम एन.य.ुबी. च्या सभाग्रहामध्ये परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाद्वारे समवन्ित 

आवण यशस्िीररत्या आयोवर्त करण्यात आला. पाि वदिस सट्ु्टया आलया तरी परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या िािायांनी कमी िळेेत कायाक्रम 

वनयोर्नबद्ध तयारी करून पार पाडला.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 श्री. आर.एम. नागरार्न, पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी, विषय – गवणत ह े    ३०/०४/२०२२  रोर्ी 

तीस िषांच्या समवपात सेिेनांतर सेिावनितृ्त झाले. १९९२ मध्ये राितभाटा येथील त्याांच्या सरुुिातीच्या वनयकु्तीनांतर 

ते परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्था मध्ये रुर् ूझाले होते, नांतर त्याि िषी त्याांिी परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय कैगा येथे 

बदली झाली वर्थे त्याांनी ११ िष ेम्हणर् े२००३  पयंत काम केले आवण तेथनू त्याांनी परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय 

-४ आवण कवनष्ठ महाविद्याल मुांबई येथे  १९ िषा म्हणरे् सेिावनितृ्तीपयंत काम केले. िगाातील अध्यापन आवण परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या 

सेिाांच्या ससुांगत अांकगवणत िगतीिमाण ेत्याांिी गवणतीय ताकद आवण लोकवियता िाढली. 

श्री. दत्ताराम र्ाधि, ियोगशाळा सहाय्यक - भौवतकशास्त्र, ३१ म े२०२२ रोर्ी सेिावनितृ्त झाले. ते ०४/०१/१९८८ रोर्ी परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय 

विद्यालय - २ येथे परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या  सेिेत रुर् ूझाले होते, वर्थे त्याांनी दहा िषे काम केले. त्यानांतर 

१९९८  मध्य ेकवनष्ठ महाविद्यालया  मध्य ेबदली झाली आवण सेिावनितृ्त होईपयंत येथे काम केले. त्याांच्या सांपणूा सेिा 

कारवकदीत त्याांिी परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेिी सेिा िशांसनीय रावहली. 

 

श्रीमती एलसी पीटर  पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशवक्षका - िररष्ठ श्रणेी , विषय - गवणत हया  ३१/०७/२०२२  रोर्ी 

परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयातनू  सेिावनितृ्त झालया. २८/०६/१९८९ रोर्ी त्या परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय 

हदैराबादमध्ये िवशवक्षत पदिीधर वशवक्षका म्हणनू रुर् ू झालया होत्या. त्याांच्या  पदोन्नतीच्या बदलीनांतर 

त्याांनी  ०९/०७/१९९२ ते २६/०४/१९९४ पयंत परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय मनगुरुु येथे पदव्यतु्तर िवशवक्षत 

वशवक्षका म्हणनू काम केले. नांतर पनु्हा परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालय हदैराबाद येथे पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशवक्षका म्हणनू बदली झाली आवण 

२७/०४/१९९४ ते ०९/०२/२००१ पयतं तेथे सेिा वदली. त्याांिी  शिेटिी बदली परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालय हदैराबाद येथनू परमाण ुऊर्ाा 

कवनष्ठ महाविद्यालय मुांबई येथे १०/०२/२००१ रोर्ी झाली. तेथनू त्या  ३१ र्लैु २०२२ रोर्ी परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेमध्ये मध्ये तेहतीस िषांिी 

सेिा केलयानांतर वनितृ्त झालया. 

श्रीमती. र्ी विर्यालक्ष्मी सरमा, िररष्ठ वलवपक (स्िेच्छा वनितृ्ती) ०१/०८/२०२२ रोर्ी त्याांच्या सेिेतनू वनितृ्त झालयात. त्याांनी  २७/०७/१९८८ रोर्ी 

हदैराबादच्या परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय - ३ मध्य ेएल.डी.सी.- कम-वलवपक म्हणनू िारांवभक वनयकु्ती स्िीकारली. 

२३/१२/१९९१ रोर्ी त्याांना त्याि वठकाणी य.ुडी.सी. पदािर पदोन्नती वमळाली आवण त्यानांतर २९/०६/१९९८  

रोर्ी मुांबई येथील परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या कें द्रीय कायाालयत  भरती विभागात बदली झाली. परमाण ु ऊर्ाा वशक्षण 

सांस्थेच्या कायाालयात वनयोर्न-लेखा-व्यिस्थापन या त्याांच्या कौशलयािा इष्टतम िापर केला गलेा होता. त्याांच्या 

अनके बदलया मुांबई येथील परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालयात झालया. विद्यालय क्र. – १ यथेे  २०००, तसेि ऑगस्ट २०१२,  विद्यालय क्र.– २ यथेे 

२००२, विद्यालय क्र. – ४ यथेे ऑक्टोबर २००५, विद्यालय क्र. – ५ यथेे नोव्हेंबर २००५, आवण शिेटी िररष्ठ वलवपक म्हणनू पदोन्नतीिर परमाण ु

ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयात १६/१०/२०१८ ते ०१/०८/२०२२ पयतं काम केले.  

 श्री. कोम्पलेा िेंकटा कृष्ट्णा सरमा, पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी , विषय – रसायनशास्त्र ह ेपरमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ 

महाविद्यालय, मुांबई येथनू  ३१/०८/२०२२ रोर्ी सेिावनितृ्त झाले. १७ र्नू १९८६ रोर्ी ते परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय - २, 
हदैराबाद येथे िवशवक्षत पदिीधर वशक्षक म्हणनू रुर् ूझाले होते. ३०/०९/१९९८ रोर्ी हदैराबादहून परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय 
- २ कलपक्कम येथे पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक म्हणनू पदोन्नतीिर त्याांिी बदली झाली. सप्टेंबर २००४ ते फेब्रिुारी २००५ या 

कालािधीत िवतवनयकु्तीिर परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय काकरापार येथे सेिा वदली तेव्हा त्याांिी अध्यापन सेिा केिळ िेळेिरि नव्हती तर परमाण ु

ऊर्ाा वशक्षण सांस्थेसाठी दखेील मौलयिान होती. परमाण ुऊर्ाा कें द्रीय विद्यालय - २, हदैराबाद यथेे िवशवक्षत पदिीधर वशक्षक म्हणनू रुर् ूझालयापासनू 

परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालय, मुांबई येथे सेिावनितृ्तीपयंत छत्तीस िषा  सेिा वदली. 

 



 

 

 

 

  

श्री. रविकाांत एस राठोड, पदव्यतु्तर िवशवक्षत वशक्षक - िररष्ठ श्रणेी, विषय - इलेक्ट्रोवनक्स याांना २२/०८/२०२२  रोर्ी परमाण ु

ऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालयाच्या सेिेतनू मकु्त करण्यात आले, पररणामी त्याांिी परमाण ुऊर्ाा वशक्षण सांस्थेच्या शकै्षवणक विभागात 

बदली झाली..  

 

श्री. ज्ञानशे्वर आर. मोहरीर याांिी परमाण ुउर्ाा कें द्रीय विद्यालय - तरुमडीहि ेिािाया म्हणनू पदोन्नतीन ेबदली 

झालयामळेु, त्याांनी   २३/०८/२०२२ रोर्ी परमाण ुऊर्ाा कवनष्ठ महाविद्यालतला उपिािाया पदािा कायाभार 

सोडला.       

                                                                     

                                                       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    हस्ताांतरण ( बदली )  

मखु्य सांपादक: 

डॉ. आनांद कुमार, िािाया, प.ऊ.क.म. मुांबई 

सहयोगी सांपादक 

श्रीमती हमेामावलनी पी एन मनेन, पी.र्ी.टी. [एस.एस.] इांवग्लश 

श्री. सधुीर खलुलर, पी.र्ी.टी.  इांवग्लश 

श्री. महशे पी. मान,े पी.र्ी.टी. इन्फो. टेक 

श्रीमती बी. अन्नपणूाा, पी.र्ी.टी. इकॉनॉवमक्स 

डॉ. धनधुार झा, पी.र्ी.टी.  वहांदी 

श्रीमती वित्रा शिेाळे, पी.र्ी.टी. मराठी 
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