
                                  अहवाल 
राज्यस्तरीय भाषा व सामाजिकशास्र संशोधन काययशाळा 
 
        गोंडवाना ववद्यापीठ गडचिरोली द्वारा संलजननत राष्ट्रवपता महात्मा गांधी कला, वाणिज्य, ववज्ञान 

महाववद्यालय सावली जिल्हा िंद्रपूर, येथे मानव्यववद्या शाखा व गुिवत्ता हमी कक्ष(IQAC) च्या वतीने 

राज्यस्तरीय भाषा व सामाजिकशास्र संशोधन काययशाळा दिनांक 25 फेब्रुवारी 2022  रोि शकु्रवारला 
आभासी पध्ितीने झुम   ॲप द्वारे घेण्यात आली या काययशाळेच्या अध्यक्षस्थानी महाववद्यालयािे प्रािायय 
डॉ. ए िंद्रमौली हे होते तर प्रमुख अततथीस्थानी डॉ.अक्षय धोटे, इंग्रिी ववभाग प्रमुख, सरिार पटेल 

महाववद्यालय िंद्रपूर हे होते. 'भाषा व सादहत्यािे संशोधन' या ववषयावर साधन व्यक्ती  डॉ. वविय 

रैवतकर , मराठी ववभाग , महात्मा गांधी महाववद्यालय आरमोरी यांनी मागयिशयन केले तर 'सामाजिक 

शास्रािे संशोधन' या ववषयावर साधन व्यक्ती डॉ. संिीप तंुडुरवार राज्यशास्र ववभाग प्रमुख बिझांनी नगर 
महाववद्यालय नागपूर यांनी मागयिशयन केले. 

   डॉ. वविय रैवतकर यांनी  भाषा व साहीत्यािे सशंोधन या ववषयािी मांडनी करताना  सादहत्य हे 

िीवनािं  अन्वयाथय आहे तर सादहत्यािे संशोधन सादहत्याच्या नवतनर्मयतीिा आणि नवीनतेच्या शोधािं 

अन्वयाथय  होय. सादहत्य  समीक्षेच्या पररपे्रक्ष्यातून सादहत्य संशोधन करीत असताना केवळ सादहत्य 

संशोधन हे व्यजक्तगत आस्वािािी क्रक्रया प्रततक्रक्रया ठरता कामा नये तर सादहत्य संशोधनाला संकल्पना, 
र्सद्धांत, तकय  यांिी िोड असली पादहिे हे करीत असतांना सादहत्य संशोधकांनी वस्तुतनष्ट्ठततिे भान 

ठेवावे.  त्याि िरोिर सादहत्य संशोधनािी अभ्यास क्षेर े , सादहत्य समीक्षा व संशोधन यातील परस्पर 
अनुिंध आणि सादहत्य संशोधनात समीक्षेिा आधुतनक  दृष्ट्टीकोन संशोधनाच्या नव्या दिशा ,व सत्यशोधन 

सौंिययशोधन कसे करावे  यावर अभ्यास पूिय वववेिन डॉ. वविय रैवतकर यांनी केले .तर त्यानंतर डॉ. संिीप 

तंुडुरवार यांनी सामाजिक शास्रांिे संशोधन या ववषयािी मांडिी करताना संशोधन हे सत्यान्वेषी असावे. 

मादहतीिी िुळवािुळव म्हििे संशोधन नव्हे तर संशोधन त्या अभ्यास ववषयाला नवी दिशा व मूल्य प्राप्त 

करिारे असावे.सामाजिक शास्रािा ववषय आता आंतरववद्याशाखीय न राहता तो िहूववद्याशाखीय 

झालेला आहे. सामाजिक संशोधनाच्या माध्यमातून समािातील प्रश्न समस्या यांिे उत्तर शोधून सामाजिक 

उन्नयनाच्या प्रक्रक्रयेमध्ये संशोधन हे हातभार लाविारे असावे  असे मौर्लक वविार डॉ.संिीप तंूडूरवार यांनी 
मांडले. काययशाळेिे संिालन डॉ. रामिंद्र वासेकर , प्रास्तववक डॉ. अशोक खोब्रागडे यांनी केले काययशाळेसाठी 
तांरीक सहाय्य प्रा. संिीप िेशमुख यांनी केले तर आभार प्रा. महानंिा भाकरे यांनी मानले . काययशाळेच्या 
यशस्वीतेसाठी प्रा. प्रशांत वासाडे प्रा. सिानंि िागडे डॉ. दिवाकर उराडे यांनी सहकायय केले  काययशाळेत 

पिवी,पिव्यूत्तर ववद्याथी , संशोधक छार अभ्यासक व िहुसंख्य प्राध्यापक उपजस्थत होते. 
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