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"रा. ना. च�हाण याचं सेामा�जक व राजक�य �वचार"
रा�य�तरीय एक �दवसीय चचा�स�

॥ काय��म प��का ॥

श�नवार, �द. १६ �डस�बर २०१७

उदघाटन समारभं

(वळे : स.११:०० त १े२:३०)
��तमापजून : सव�मा�यवरा�ंया ह�ते

उदघाटक : मा. �ी. रमशे च�हाण ( काया��य�, रा. ना. च�हाण ��त�ान, वाई.)

�ा�ता�वक व �वागत : मा. �ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरणे

पा��याचंा प�रचय : डा.ॅ अबंादास मजंळुकर ( �वभाग�मखु, इ�तहास �वभाग )

चचा�स� �ोसीड�ग बकु �काशन : सव�मा�यवरा�ंया ह�ते

बीजभाषण : मा. डा.ॅ �काश पवार ( �वभाग�मखु, रा�यशा�� अ�ध�वभाग, �शवाजी �व�ापीठ, को�हापरु.)

अ�य� : �सताराम गवळ� ( अ�जव सवेक व �वभाग�मखु, पणु )े

�मखु उप��थती : मा. �ी. अ�ण सळुगकेर ( माजी �वभाग�मखु, पणु)े

: मा.�शातं(दादा) काळभोर (अ�य�, �था�नक �श�ण स�मती, लोणीकाळभोर )

: मा.�ी. योगशे(नाना) काळभोर ( उपसरपचं, �ा. प.ं लोणीकाळभोर )

: मा. �ाचाय�डा.ॅ गो�व�द �न�बाळकर ( सभुाष आ�पा कुल महा�व�ालय, केडगावं. )

: सौ. वदंना(ताई) �शातं काळभोर (सरपचं, लोणीकाळभोर)

आभार : �ा. �वशाल काबंळ (े सम�वयक )

स�ुसचंालन : �ा. एस. एस. गायकवाड ( सहा�यक �ा�यापक, मराठ� �वभाग )

: �ा. �नहेा बरुगलू ( सहा�यक �ा�यापक, वा�ण�य �वभाग )

�थम स�
वळे : १२:३० त �े. ०१:३०.

पा��याचंा प�रचय : �ा. �वशाल काबंळे

�मखु व�े : �ा. डा.ॅ वशैाली पवार (�वभाग�मखु, रा�यशा�� �वभाग, शा� मदं�र महा�व�ालय, पणु)े

�वषय : रा. ना. च�हाण आ�ण �ा�हण�ेर चळवळ
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अ�य� : �ा. डा.ॅ हष�जगझाप ( �वभाग�मखु, रा�यशा�� अ�ध�वभाग, सा�व�ीबाई फुल पेणु �ेव�ापीठ, पणु )े

आभार : �ा. आय. बी. अ�हर (े �ा�यापक, अथ�शा�� �वभाग )

��तीय व ततृीय सयं�ु स�
शोध�नबधं वाचन

वळे : �. २:३० त ४े:००

पा��याचंा प�रचय : �ा. बी. एस. जगताप

�मखु व�े : �ा. डा.ॅ ल�तका जाधव ( �ा�या�पका, मराठ� �वभाग, वाडीया कालॅजे, पणु )े

�वषय : रा. ना. च�हाण या�ंया �थंातनू �� होणारा सामा�जक ��ीकोण.

अ�य� : �ा.रमशे डबुल ( मा.अ�य�, अ�यासमडंळ, रा�यशा�� �वभाग, �शवाजी �व�ापीठ, को�हापरु.)

�मखु उप��थती : �ा. डा.ॅ �दपक वडे -ेपाट�ल (सर�वती �व�ामदं�र नाईट कालॅजे, पणु )े

आभार : �ा.डा.ॅ सभंाजी �नकम ( �वभाग�मखु, �ह�द� �वभाग )

समारोप समारभं
वळे :साय.ं ४:०० त ५े:००

�ा�ता�वक : �ा. �वशाल काबंळ (े सम�वयक )

�मखु पा�ण :े मा. �ी. रमशे च�हाण ( काया��य�, रा. ना. च�हाण ��त�ान, वाई.)

उप��थती : �ीमती. सनुदंा शलेार ( सद�य �ज�हाप�रषद, पणु )े

: मा. �ी. यगुधंर काळभोर ( सद�य प.ं स. हवलेी, �ज. पणु.े )

अ�य� : �ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरण.े( समाजभषूण गणपतराव काळभोर महा�व�ालय )

आभार : �ा. हमेतंकुमार ड�गळ (े �वभाग�मखु, अथ�शा�� �वभाग )

* स�ुसचंालन*

�ा. एस. एस. गायकवाड �ा. कु. एस. जी. बरुगलू

*****************************************************************
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"रा. ना. च�हाण याचं सेामा�जक व राजक�य �वचार" या �वषयावरील चचा�स�ा�या उदघाटन �सगंी फोटो पजुन
करत असताना �मखु पा�ण,ेराजक�य �व�षेक मा. �ा. डा.ॅ �काश पवार व चचा�स�ाच उेदघाटन करत

असताना �मखु पा�ण मेा.�ी. रमशे च�हाण व इतर मा�यवर.
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"रा. ना. च�हाण याचं सेामा�जक व राजक�य �वचार" या एक�दवसीय रा�य�तरीय चचा�स�ा�या उदघाटन �सगंी
काय��माच �ेा�ता�वक व �वागत करत असताना �ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरण.े

"रा. ना. च�हाण याचं सेामा�जक व राजक�य �वचार" या �वषयावरील चचा�स�ा�या �ोसीड�ग बकु च �ेकाशन
करत असताना �मखु पा�ण �ेी.रमशे च�हाण, बीजभाषक �ा. डा.ॅ �काश पवार, �ाचाय��सताराम

गवळ� ,�ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरण ईे.मा�यवर
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"रा. ना. च�हाण याचं सेामा�जक व राजक�य �वचार" या �वषयावरील चचा�स�ा�या उदघाटन �सगंी बीजभाषण
करत असताना �मखु पा�ण,ेराजक�य �व�षेक व �शवाजी �व�ापीठातील रा�यशा�� अ�ध�वभाग�मखु

मा. �ा. डा.ॅ �काश पवार.

चचा�स�ा�या उदघाटन समारभंाच आेभार�दश�न करत असताना सम�वयक �ा. �वशाल काबंळे
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प�ह�या स�ाम�य "ेरा. ना. च�हाण आणी �ा�ण�ेर चळवळ" या �वषयावरती ससंाधन ��� (Resource
Person) �हणनु �ा�यान दते असताना �ा. डा.ॅ वशैाली पवार.
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प�ह�या स�ाच अे�य�ीय समारोप करत असताना सा�व�ीबाई फुल पेणु �ेव�ापीठ, पणु येथेील रा�यशा��
अ�ध�वभाग�मखु �ा. डा.ॅ हष�जगझाप.
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भोजनाचा आ�वाद घते असताना �मखु पा�ण वे मा�यवर.
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�स-या व �तस-या या सयं�ु स�ाम�य आेपला �रसच�पपेर सादरीकरण करत असताना �नम�ंीत सशंोधन पपेर
वाचक �ा. डा.ॅ �दपक वडे-ेपाट�ल.
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�स-या व �तस-या या सयं�ु स�ाम�य सेसंाधन ��� (Resource Person) �हणनु �ा�यान दते असताना
�ा. डा.ॅ ल�तका जाधव (मराठ� �वभाग�मखु, नसेवाडीया कालॅजे,पणु)े
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�स-या व �तस-या या सयं�ु स�ाम�य �ेा�त�नधीक आपल �ेरसच�पपेर सादरीकरण करत असताना �ा. जी. बी.
गायकवाड आ�ण सशंोधक �व�ाथ� �ी.अ�जत भाल�स�ग
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�स-या व �तस-या या सयं�ु स�ाच अे�य�ीय समारोप करत असताना �नम�ंीत �य�े �ा. रमशे डबुल.
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�स-या व �तस-या या सयं�ु स�ाम�य उेप��थत असताना समोर बसलले �ेा. डा.ॅ जी. एस. बो�,े �ा.अ�हर,े
�ा. डा.ॅ हष�जगझाप, �ी. रमशे च�हाण, �ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरण,े �ा. डा.ॅ सभंाजी �नकम. व उप��थत

सशंोधक �व�ाथ� व �ा�यापक.

�सर वे �तसर से� समा�त
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चचा�स�ा�या समारोपीय काय��माम�य मेाग�दश�न करत असताना �मखु पा�ण वे रा. ना. च�हाण याचं �ेचरजंीव
रा.ना.च�हाण ��त�ान च केाया��य� �ी. रमशे च�हाण

चचा�स�ा�या समारोपीय काय��माम�य अे�य�ीय मनोगत �� करताना �ाचाय�डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरण.े
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चचा�स�ा�या समारोपीय काय��माच आेभार�दश�न करताना �ा. हमेतंकुमार ड�गळ.े

( �ा.�वशाल काबंळ )े डा.ॅ स�ुनलकुमार कुरणे

( सम�वयक ) ( �ाचाय�)

(सहा�यक �ा�यापक, रा�यशा�� �वभाग)
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