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कार्ाकाररणी सदस्र् 
 

डॉ. आनदं आबंकेर 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.  

 

डॉ. ककरण सुरिस े
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे.  

 

डॉ. मधुकर चाटस े
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठिाडा 

विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
 

डॉ. अजुान जाधि 
वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

 

डॉ. हररदास पटेकर 
संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, 

अमरािती. 
 

डॉ. रविदं्र िाघ 
किवर्त्री बवहणाबाई चौधरी उत्तर 

महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाि. 
 

डॉ. प्रिीण घोडसे्िार 
र्. च. म. मुक्त विद्यापीठ, नावशक. 

 

डॉ. विठ्ठल चव्हाण 
गोंडिाना विद्यापीठ, गडवचरोली. 

 

डॉ. प्रवतभा वबरादार  
पुण्र्श्लोक अवहल्र्ादिेी होळकर सोलापूर 

विद्यापीठ, सोलापूर. 
 

डॉ. अमोल पाटील 
एस. एन. डी. टी. मवहला विद्यापीठ, 

मुंबई.  
  

डॉ. मारोती बामण े
स्िामी रामानंद तीर्ा मराठिाडा 

विद्यापीठ, नांदडे. 
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प्रती, 

सिा सन्माननीर् सदस्र्,  

मराठी समाजशास्त्र पररषद. 

       सपे्रम नमस्कार, 

       मराठी समाजशास्त्र पररषदचेे ३२ िे राष्ट्रीर् अवधिशेन कदनांक ५ ि ६ एवप्रल, २०२३ 

ला दत्ताजी कदम महाविद्यालर्, इचलकरंजी र्ेर्े आर्ोवजत करण्र्ात र्ेत असनू र्ा 

अवधिेशनात मराठी समाजशास्त्र पररषदचेी िार्षाक आमसभा कदनांक ०५ एवप्रल, २०२३ 

ला सार्ंकाळी ५.०० िाजता अवधिेशन स्र्ळी आर्ोवजत करण्र्ात आली आह.े तरी सदर 

सभेस मराठी समाजशास्त्र पररषदचे्र्ा सिा आजीि सदस्र्ानंी उपवस्र्त रहािे वह विनंती. 

सभपेुढील विषर्: 

1- गोगटे जोगळेकर महाविध्र्ालर्, रत्नावगरी र्ेर् ेसंपन्न झालेल्र्ा म. स. प. च्र्ा ३१ व्या 

अवधिेशनाचा इवतिृतांत िाचून कार्म करणे. 

2- सन २०२१-२२ र्ा िार्षाक अहिालाच े िाचन करून खचाास / अंकेक्षण अहिालास 

मंजुरी दणेे. 

3- सन २०२२-२३ र्ा िार्षाक अहिालाचे िाचन करून खचाास मंजुरी दणेे. 

4- म. स. प. च्र्ा पुढील ३३ व्या अवधिेशनासाठी आलेल्र्ा प्रस्तािािर विचार करणे ि 

स्र्ळ वनवित करणे. 

5- मा. अध्र्क्षांच्र्ा परिानगीने िेळेिर उपवस्र्त होणाऱ्र्ा विषर्ािर चचाा करणे.   
 

विशषे सचूना:  

 संस्र्ेच्र्ा पोटवनर्माप्रमाणे सभेसाठी आिश्र्क गणसंख्र्ा नसल्र्ास सभा अध्र्ाा 

तासासाठी तहकूब केली जाईल. तहकूब केलेली सभा अध्र्ाा तासानंी च र्ाच रठकाणी 

होईल. र्ासाठी सभेला गणपूती ची आिश्र्कता राहणार नाही.  

 ब) म. स. प. चे आजीि सभासदांना आमसभेत काही प्रस्ताि/सूचना/प्रश्न ठेिार्चे 

असल्र्ास च र्ांनी कदनांक ३ एवप्रल २०२३ पर्ंत marathisocio@gmail.com र्ा इमेल 

िर लेखी स्िरुपात पाठिािे.  

 पुढीलिषी होणारे ३३ िे अवधिेशनाचा प्रस्ताि जर्ानंा पररषदकेड ेद्यार्चा असेल च र्ानंी 

र्ाच अवधिेशनात र्ेताना प्रस्ताि सोबत घेिनू र्ािा. 

 

      अध्र्क्ष                                सवचि                          कोषाध्र्क्ष 

                     

  डॉ. राहुल भगत           डॉ. अशोक बोरकर        डॉ. धनजंर् सोनटके्क  
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