
 

स्वाततं्र्योत्तर भारतातील कृषी के्षत्रातील प्रगती 

(ववद्यापीठ पातळीवरील एक दिवसीय चचाासत्र) 

 

आझािी का अमतृमहोत्सव या कायाक्रमाचा भाग म्हणनू महाववद्यालयातील इततहास ववभाग व म  ंबई 
ववद्यापीठातील इततहास ववभागाच्या सयं क्त ववद्यमाने ‘स्वाततं्र्योत्तर भारतातील कृषी के्षत्रातील प्रगती’ या 
ववषयावर ववद्यापीठ पातळीवरील एक दिवसीय चचाासत्राचे शनीवार दिनांक ६ अॉ गस्ट २०२२ रोजी 
आयोजन करण्यात आले होते. 

सिर चचाासत्रात म बंई ववद्यापीठाच्या इततहास ववभागातील प्राध्यापीका व ववद्यापीठाच्या मानव्य शाखेच्या 
सहयोगी अतिष्ठाता ड . मजंीरी कामत, म बंई ववद्यापीठातील इततहास ववभागाचे प्रम ख ड . प्रकाश मसराम व 
ववभागातील प्राध्यावपका ड . नीता खांडपेकर सहभागी झाल ेहोत.े 

चचाासत्रात महाववद्यालयाच्या प्राचायाा ड . (सौ.) स तचत्रा आ. नाईक यांनी अध्यक्षीय भाषण करून आशीवााि 
दिल.े ड . प्रकाश मसराम व ड . नीता खांडपेकर यांनी ववशेष सािरीकरण केल.े तसेच महाववद्यालयातील 
इततहास ववभागप्रम ख श्री. स भाष तशिें व कळंबोली येथील एम.्एस.्डी.एल.् महाववद्यालयाच्या इततहास 
ववभागातील सहा. प्राध्यापक श्री. अववनाश पवार यांनी शोितनबिं सािर केले. 

उद्घाटन सत्रात श्रीमती पी. एन.् िोशी मदहला महाववद्यालयातील इततहास ववभागाच्या ववभागप्रम ख ड . (सौ.) 
मि तमता बधं्योपाध्याय यांनी बीजभाषण केल.े 

शोितनबिं सािरीकरणाच्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी ड . मजंीरी कामत होत्या. त्यांनी शोितनबिं सािर 

झाल्यानतंर आपले ववश्लेषण व ववचार मांडल.े महाववद्यालयातील अथाशास्त्र ववभागाचे ववभागप्रम ख ड . िीपक 

साबळे यांनी समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान भषूववले.  

चचाासत्राचा भाग म्हणून इततहास ववभागातील ववद्यार्थयाांनी तयार केलेल्या तभत्तीपत्रकांच्या प्रिशानाचे आयोजन 

करण्यात आल ेहोत.े सिर प्रिशानाचे पररक्षण महाववद्यालयाच्या अथाशास्त्र ववभागातील सहा.प्राध्यावपका सौ. 
कल्पना नय्यर यांनी केल.े 

चचाासत्राला इततहास ववभागाचे ववद्याथी व प्राध्यापकवगा उपस्स्थत होते. चचाासत्राचे स त्रसचंालन 
महाववद्यालयाच्या इततहास ववभागातील ड . (सौ.) इंद्राणी र य व सौ. अक्षता शेन य यांनी केले. 

सिर चचाासत्राचे आयोजन करण्यासाठी ड . प्रकाश मसराम व ववद्यापीठातील इततहास ववभागाने ववशेष सहाय्य 

केल.े तसेच ववद्या प्रसारक मडंळाचे कायााध्यक्ष ड . ववजय बडेेकर व महाववद्यालयाच्या प्राचायाा ड . (सौ.) स तचत्रा आ. 



नाईक यांनी मोलाचे मागािशान केल.े  उपप्राचाया ड . (सौ.) वप्रयवंिा टोकेकर व ड . महेश पाटील, ग्रथंपाल श्री 
नारायण बारस ेआस्ण सवा ववभागप्रम ख व समन्वयकांनी मित केली. 

चचाासत्राची स रूवात राष्ट्रगीताने तर सांगता पसायिानाने झाली. महवाद्यालयातील ववद्यातथानी क . साक्षी भगवे 

दहने पसायिान सािर केल.े 

श्री. स भाष गगंाराम तशिें 

उपप्राचाया व इततहास ववभागप्रम ख 

ववप्रमचें के. ग. जोशी कला व ना. गो. बेडेकर वास्णज्य महाववद्यालय (स्वायत्त), ठाणे  

  


