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एकहदिसीय राष्ट्र ीय चचासत्र 

सामाशजकशास्त्रािील संशोधनपद्धिी 
28 जुलै 2021 

कार्यक्रम अहवाल 
कार्यक्रमाचे नाव:  एकदिवसीर् राष्टर ीर् चचासत्र 
ववभाग:   इतिहास             
कार्यक्रम पद्धती:  ऑनलाइन सेतमनार 
दिनांक:   28 जुलै 2021 
वेळ:    11.00 िे 3.00 
सुत्रसंचलन:   डॉ. मतनर्षा काळे, डॉ. मकरंद जोशी, डॉ. हदनेश कचकुरे, डॉ. केशि मोरे  
सहभागी:   श्री संि साििा माळी ग्रामीण महातिद्यालय, फुलंब्री, प्रतिष्ठान महातिद्यालय,  

पैठण ि तिनायकराि पाटील महातिद्यालय, कन्नड 
एकूण : 275 

स्वरूप:   ऑनलाईन – राष्ट्र ीय
ववषर्:   सामाशजकिास्त्रािील संिोधनपद्धिी 
वके्त:    कुलगुरू प्रोफेसर डॉ. प्रमोि र्ेवले, डॉ. जगमीत भावा, प्रोफेसर डॉ.  

धनश्री महाजन, डॉ. गोपाळ जी शसगं, प्र-कुलगुरू प्रोफेसर डॉ. श्याम 
शिरसाट 

  
व्याख्यानाचा गोषवारा: 

श्री संि साििा माळी ग्रामीण महातिद्यालय, फुलंब्री, प्रतिष्ठान महातिद्यालय, पठैण ि 
तिनायकराि पाटील महातिद्यालय, कन्नड यांच्या इतिहास तिर्ागांच्या ििीने संयुक्तपणे आयोशजि 
सामाशजक शास्त्रािील संशोधन पद्धिी या तिर्षयािर हदनांक 28 जुलै 2021 रोजी एक हदिसीय राष्ट्र ीय 
चचासत्राचे ऑनलाइन ररत्या (link: https://meet.google.com/vee-hkub-xmi) आयोजन 
करण्याि आले.  
उिघ्ाटन  

 राष्ट्रीय चचायसत्र 
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 सकाळी 11 िाजिा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा तिद्यापीठ, औरंगाबाद चे कुलगुरू 
प्रोफेसर डॉ. प्रमोद येिले यांच्या हस्ते करण्याि आले. याप्रसगंी त्यांनी सामाशजकशास्त्रािील संशोधन 
पद्धिी ि र्ौतिकशास्त्रािील संशोधन पद्धिी यािर प्रकाश टाकून संशोधन हे समाज उपयोगी असले 
पाहहजे असे प्रतिपादन केले. कायणक्रमाचे प्रास्तातिक व्यिस्थापन पररर्षदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी 
केले. कायणक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. मतनर्षा काळे यांनी केले िर आर्ार प्रदशणन तिजय पांडे यांनी केले. 
सत्र पदहले:  

11:30 िे 12:30 या कालािधीमध्ये चचासत्राचे पहहले सत्र संपन्न झाले. Research in Social 
Sciences: Condition and Direction या तिर्षयािर डॉ. जगमीि र्ािा, तिर्ाग प्रमखु, राज्यशास्त्र 
तिर्ाग, हहमाचल प्रदेश कें द्रीय तिद्यापीठ, धमणशाळा, यांनी चचासत्रािील सहर्ागींना सखोल अशी 
मागणदशणन केले. 

या सत्राचे अध्यिपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा तिद्यापीठाच्या मानव्यतिद्या 
शाखेच्या अधधष्ठािा प्रोफेसर डॉ. धनश्री महाजन या होत्या. 

 या सत्राचे सूत्रसंचालन डॉ. मकरंद जोशी यांनी केले िर आर्ार प्रदशणन डॉ. सुिणा पाटील यांनी 
केले.  
सत्र िसुरे:  

12:30 ि े1:30 या कालािधीमधे्य चचासत्राचे दसुरे सत्र संपन्न झाले. Research trends in 
social sciences या तिर्षयािर डॉ. गोपाळ जी शसगं, अथणशास्त्र तिर्ाग, मगध तिद्यापीठ, बोधगया, 
यांनी साधन व्यक्ती म्हणून सहर्ागींना मागणदशणन केले. 

या सत्राच्या अध्यिपदी डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर मराठिाडा तिद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास 
मंडळाचे अध्यि प्रोफेसर डॉ. व्यंकटेश लांब हे होिे.  

या सत्राचे सतू्रसंचालन डॉ. हदनेश कचकुरे यांनी केले िर आर्ार प्रदशणन डॉ. सुधीर पिार यांनी 
केले.  
समारोप समारंभ: 

1:30 िे 2:30 या कालािधीमध्ये चचासत्राचे समारोप सत्र सपंन्न झाले. या सत्राि डॉ. आर. टी. 
बेदे्र यांची प्रमुख उपस्थस्थिी होिी.  

या सत्राच्या अध्यिपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा तिद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रोफेसर 
डॉ. श्याम शशरसाट हे होि.े 

 या कायणक्रमाचे प्रास्तातिक प्राचायण डॉ. शरद गािंडे यांनी केले. 
या कायणक्रमाचे सतू्रसंचालन डॉ. केशि मोरे यांनी िर आर्ार प्रदशणन डॉ. शरद गािंडे यांनी केले. 
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