
एक दिवसीय राष्ट्रीय चचाासत्राचे आयोजन ववषय मानवाधिकाराचे ववववि पैलू 

 
 दि .10 दिसेंबर 2020 ला मानवादिकाराचे औदचत्य सािून राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र दवभागाअंतगथत एक 

दिवसीय राष्ट्र ीय चचाथसत्राचे आयोजन आभासी पद्धतीने िॉ.  स्मिता िेशमुख यांच्या मागथिशथनाखाली करण्यात आले 

चचाथसत्राला उि्घाटक म्हणून िॉ. मृणादलनी फिणवीस कुलगुरू पुण्यश्लोक अदिल्याबाई िोळकर दवद्यापीठ 

सोलापूर या िोत्या अध्यक्ष म्हणून िॉ  स्मिता िेशमुख प्राचायथ श्री दशवाजी कला व वादणज्य मिादवद्यालय मरावती.

या िोत्या तर बीजभाषक म्हणून िॉसुभाष गवई प्राचायथ श्रीमती शकंुतलाबाई िाबेकर मिादवद्यालय कारंजालाि िे 

लाभले तर िुसर् या सत्रामधे्य अध्यक्ष म्हणून िॉस्मिता िेशमुख तर प्रमुख वक्त्या .  नंदिता नायर शांताराम पोटिुखे 

मिादवद्यालय चंद्रपूर या लाभल्या सुरुवातीला िॉ.  संगीता भुयार  राज्यशास्त्र दवभागप्रमुख यांनी कायथक्रमाच्या 

प्रास्तादवकातून मानवादिकाराच्या कायाथबाबत पररषि घेणे का गरजेचे झाले तसेच दवद्यार्थ्ाांनी आपला सिभाग 

वाढवून प्रसार आदण प्रचार करणे िी काळाची गरज झाली आिे िे पटवून दिले िॉ मृणादलनी फिणवीस  यांनी 

राष्ट्र ीय चचाथसत्राचे उि्घाटन करून शोि पुस्मस्तकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या िसे्त करण्यात आले त्यांनी आपल्या 

भाषणातून मानवादिकाराच्या दवदवि पैलंूवर प्रकाश टाकून अदिकार िे व्यक्ती दवकासाच्या दृदष्ट्कोनातून दकती 

मित्त्वपूणथ आिे याबाबत मागथिशथन केले िॉ सुभाष गवई यांनी आपल्या भाषणातून अदिकार म्हणजे काय आदण 

अदिकाराचे मित्त्व आदण मानवादिकाराचे िोत असलेले िनन र्ांबदवण्याच्या दृदष्ट्कोनातून व्यक्तीने आपली 

मानदसकता बिलदवण्याची कशी गरज आिे यावर प्रदतपािन केले िॉ  स्मिता िेशमुख यांनी आपल्या अध्यक्षीय .

 भाषणातून अदिकार आदण कतथव्य यावर प्रकाश टाकून कतथव्य पार पािली तर खर्या अर्ाथने आपण अदिकार

 उपभोगू शकतोत्याचे मित्त्व पटवून दिले पदिल्या  सत्रामधे्य कुअंदकता पाविे.  (एम -ए भाग.2 

राज्यशास्त्र)  िीरज बोने )  एम ए राज्यशास्त्र(    या दवद्यार्थ्ाांनी शोिदनबंिाचे वाचन केले िुसर्या सत्रामधे्य िॉ .

दकशोर साबळे अर्थशास्त्र दवभाग प्रमुख यांनी प्रास्तादवकातून मानव अदिकाार आदण आजची पररस्मिती 

याबाबत मागथिशथन केले तर प्रमुख वक्त्या नंदिता नायर यांनी आपल्या भाषणातून राजकीय आदण आदर्थक बाबतीत 

आजच्या covid-19 च्या  पररस्मितीत मानव अदिकाराबाबत दवदवि उिािरणे िेऊन दवद्यार्थ्ाांना मागथिशथन केले 

कुशुभांगी लांजेवार .   (अर्थशास्त्र   या दवद्यादर्थनीनंी शोिदनबंिाचे वाचन केले शोि पुस्मस्तकेमधे्य )32 दवद्यार्थ्ाांनी 

शोिदनबंि प्रकादशत केले कायथक्रमाचे संचालन िॉ.  जयराम गायकवाि यांनी केले तर आभार िॉ.  गजानन भारती 

यांनी व्यक्त केले कायथक्रमाला   97  दवद्यार्ी प्राध्यापक उपस्मित िोते 

दलंक: https://meet.google.com/tyt-stpx-gxh 

https://meet.google.com/tyt-stpx-gxh


 

 

  

 

 

 


