
कला,वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय,आवी 
कला,वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय,आवी राज्यशास्त्र णवभागाच्या वतीने राज्यस्तरीय एक दिवसीय वेणिनार 

"कोरोना काळातील मानवी हक्क आतंरराष्ट्रीय पररपके्ष्य" या णवषयावर आधाररत आयोणित करण्यात आला होता. या 

वेणिनार चे उद्घाटनीय अध्यक्ष  

महाणवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. वेरुळकर 

सर तर उद्घाटक म्हिनू मा.श्री प्रिीपभाऊ 

काळे (उपाध्यक्ष भारत णशक्षि संस्था तथा 

सणचव कृषक णशक्षि संस्था, आवी) ह े

लाभल े होते. या उद्घाटन या सत्राचे 

प्रास्ताणवक तसेच पाहुण्यांचा पररचय या 

सेणमनार चे आयोिक प्रा.आणशष पेठे सर 

(राज्यशास्त्र णवभाग प्रमुख कला, वाणिज्य 

णवज्ञान महाणवद्यालय, आवी) यांनी केल े

तर आभार प्रिशयन डॉ.नीरि कें डे सर 

यांनी केल ेटेदिकल शेसन एक मध्ये प्रणसद्ध 

वके्त मा.श्री डॉ.शैलेंद्र िेवळािकर (आंतरराष्ट्रीय 

संिंधाचे अभ्यासक लेखक व व्याख्याते) ह े होते, 

यांनी "णनरंकुश सावयभौमत्व" ही नवीन  संकल्पना 

तसेच मानवी हक्कावर घाला घालिारा चीनचा 

उपद्रव व सत्यता याणवषयी त्यांनी सणवस्तर 

मागयिशयन केले. या टेदिकल स्टेशन चे अध्यक्ष मा.श्री 

डॉक्टर णनतीन गौरखेडे सर राज्यशास्त्र णवभाग 

प्रमुख,स्वगीय वसंतराव कोल्हटकर कला 

महाणवद्यालय रोहिा तर आभार प्रिशयन डॉ गुिंळे 

सर यांनी केले. टेदिकल सेशन 2 मध्ये मागयिशयन 

करण्यासाठी प्रमुख वके्त म्हिनू डॉ.संिीप काळे 

राज्यशास्त्र णवभाग प्रमुख यशवंत महाणवद्यालय 

सेलू णिल्हा वधाय ह ेलाभल ेहोते. या या सत्राचे 

अध्यक्ष डॉक्टर गौरखेडे सर राज्यशास्त्र णवभाग 

प्रमुख स्वगीय वसंतराव कोल्हटकर महाणवद्यालय 

रोहना ह ेहोते. या सत्राचे आभार डॉ. प्रवीि काळे 

सर (मराठी णवभाग कला, वाणिज्य णवज्ञान 

महाणवद्यालय आवी) यांनी मानल.े या वेणिनार 

चा शेवटचा टप्पा म्हििे णनरोप समारंभ णनरोप 

समारंभाचे प्रमुख पाहुिे म्हिून डॉ. णविय खडस े

इंग्रिी णवभाग प्रमुख कला वाणिज्य णवज्ञान 

महाणवद्यालय आवी ह ेहोते. तर अध्यक्षस्थानी प्राचायय.डॉ. वेरुळकर सर( कला वाणिज्य णवज्ञान महाणवद्यालय आवी) 

ह ेलाभले होत.ेणनरोप समारंभाचे आभार प्रा अमर काणशनाथ भोगे यांनी मानल,े या संपूिय वेणिनार चे उत्कृष्ट पद्धतीन े

सूत्रसंचालन डॉ.णविय खडसे सर यांनी केल ेहा वेणिनार यशस्वी होण्यासाठी तांणत्रक सल्लागार म्हिनू डॉ.अमर सोटे 

सर (संगिक णवभाग प्रमुख कला, वाणिज्य णवज्ञान महाणवद्यालय आवी) व प्रा शैलशे खंिारे सर कला, वाणिज्य णवज्ञान 

महाणवद्यालय,आवी यांचे मोलाचे सहकायय लाभल.े 

 

 

 

 


