
  

 

 

संयकु्त विद्यमाने आयोवित करण्यात आलेली ही काययशाळा विद्यार्थयाांकररता असनू तयांच्यामध्ये 

विवकतसक आवि ििैाररक स्पष्टता प्रस्थावपत करून स्त्रीिादी वििारांशी दिुा साधण्याच्या 

संधींबरोबरि स्त्रीिादी संकल्पनांिे मलूभतू ज्ञान प्रदान करण्यािा या काययशाळेिा हते ुआह.े या 

काययशाळेमध्ये वलंगभाि, वपतसृत्ता आवि स्त्रीिाद आवि इतर विषयािर आधाररत सत्ांिा समािशे 

असेल. या अभ्यासक्रमामळेु उपरोक्त विषयांिरील संकल्पनातमक-मावहती, अथयबोध आवि समािातील 

इतर रिनांशी ह ेविषय कसे संबंधीत आहते यािी मावहती ि िािीि होईल. 

एक स्वप्न एक आशा 

फाऊंडेशन 

गोंदिया दशक्षण संस्था द्वारा संचादित 

जे.एम. पटेि किा, वादणज्य व दवज्ञान महादवद्यािय                 

भंडारा – ४४१९०४  

 Re-accredited ‘B’ Grade (3rd Cycle) by NAAC Awarded ‘College with Potential for Excellence’ Status (Phase II) by UGC 

RTMNU recognised ‘Centre for Higher Learning & Research’ Awarded ‘Star College Scheme’ by DBT, Govt. of India 

तीन दिवसीय ऑनिाईन राष्ट्रीय काययशाळा - दिनांक ३, ४ आदण ५ फेब्रुवारी, २०२१  

 

आदण 



 

आयोजन सदमती | अदिक मादहतीसाठी संपकय - 

  डॉ. प्रिीप मेश्राम- ९३७२६४०१६५ |  वदनता तुमसरे- ९९३०४१६८६५   

           प्रदवण थोटे- ९१७५४८८७६० |  अपणाय यािव – ९९६०७५७५२८ 

डॉ. सदमना तडवी – ७३८७९२३९३२   

 

काययक्रमाची रूपरेषा  
३ फेब्रुवारी २०२१, सकाळी ११:०० ते १.०० 

११ ते ११.१५ – उद्घाटन समारोह  

उद्घाटक – डॉ दवकास ढोमणे, प्राचायय, जे. एम. पटेि कॉिेज, भंडारा 
प्रथम सत्र  ११.१५ ते १.००  

दवषय –  दपतृसत्ता 

संिादक - सरूि पिार, वलंगभाि प्रवशक्षक, पिु े

 

४ फेब्रुवारी २०२१, सकाळी  ११:०० ते १.०० 
दवषय –  स्त्रीवाि 

अध्यक्ष – डॉ. प्रदीप मशे्राम, समािशास्त्र विभाग प्रमखु, ि ेएम पटेल कॉलेि, भडंारा 
संिादक – िवनता तमुसरे, ररसिय स्कॉलर टाटा सामाविक विज्ञान संस्था, मुबंई आवि अध्यक्ष, एम्पािर फाऊंडेशन, भडंारा. 

 

५ फेब्रुवारी २०२१, सकाळी  ११:०० ते १.०० 
दवषय –     दिंगभाव 

अध्यक्ष –    हररष सदानी, संस्थापक, मािा, मुबंई 
संिादक -    प्रविि थोटे, प्रोिके्ट कॉवडयनेटर, मािा मुबंई 

आपि या ऑनलाईन काययशाळेत सहभागी होण्यासाठी खाली वदलेल्या वलंकिर वक्लक करून नोंदिी करािी.   

https://forms.gle/bGTgisHVkt2BwUQw7 

नोंदिी केल्यानंतर टेवलग्राम ग्रुप ला समोरील वलंक िर िॉइन करा - https://t.me/joinchat/IOJ4jeMMQ9mg_krF  

The Workshop will be streamed live on our YOUTUBE CHANNEL - JMPC Bhandara Official. 

🌱We request all registered participants to go to the 

https://www.youtube.com/JMPCBhandaraOfficial  

and CLICK on 'SUBSCRIBE' BUTTON so that you are able see the Live Stream.  

 

अंतगयत गुणवत्ता हमी कक्ष द्वारा समदथयत 

डॉ. कादतयक पदणक्कर (समन्वयक) 

श्री पी. एि. नंिागवळी  डॉ. आर. एस. शमाय  डॉ.  प्रिीप मेश्रामI I   डॉ. शाम डफरेI   डॉ. उमेश बनसोडI    I

डॉ. आनंि मुळे  डॉ. वीना महाजनI   डॉ. पद्मावती रावI   डॉ. अपणाय यािव  डॉ. रोमी बीस्ट  I I

काययक्रमाचे प्रमुख आयोजक  

 डॉ. दवकास ढोमणे, प्राचायय, जे. एम. पटेि महादवद्यािय, भंडारा 

डॉ. प्रिीप मेश्राम, समाजशास्त्र दवभाग प्रमुख, जे. एम. पटेि कॉिेज, भंडारा  |  श्री. हररष सिानी, मावा, मुंबई  |           

वदनता तुमसरे, अध्यक्ष- एम्पावर फाऊंडेशन, भंडारा  |  दप्रतम दननावे, सिस्य – एक स्वप्न एक आशा फाउंडेशन, भंडारा    

 

https://forms.gle/bGTgisHVkt2BwUQw7
https://t.me/joinchat/IOJ4jeMMQ9mg_krF
https://www.youtube.com/JMPCBhandaraOfficial

