
 

 

लोकशाही आणि दणिि आणशयाई म्हिनू समावेशक ओळख 

या णवषयावरील िमतावृद्धी काययशाळा 
तारीख: २३-२४-२५ सप्टेंबर २०१९ 

ठिकाि: एस एम जोशी सोशाणलस्ट फाऊंडेशन प्रणशिि कें द्र, पुिे, भारत 

सह-आयोजक: 

मृिाल गोरे इंटरअॅक्टीव्ह सेंटर फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस इन साऊथ एणशया, मुबंई 

मणहला सवाांगीि उत्कषय मंडळ (मासूम), पुि े

एस एम जोशी सोशाणलस्ट फाऊंडेशन प्रणशिि कें द्र, पुिे 

दिवस वेळ सत्राच ेतपशील साधन व्यक्ती  

दिवस - १ 

२३ सप्टेंबर २०१९ 
सकाळी ९.०० - ९.३० नाश्ता व नावनोंिणी   

 ९.३० - ११.०० 

स्वागत 

पररचय सत्र 

प्रशिक्षणाची पाश्ववभमूी 
कायविाळेच ेननयम 

नसरीन क ॉंटॅ्रक्टर  

मनीषा गपु्त े 

 ११.०० - ११.१५ चहा  

 ११.१५ - १.१५ 

िक्षक्षण आशियातील 

लोकिाही आणण हुकूमिाही 
याॉंची समज 

 

िक्षक्षण आशियाई िेिाॉंची 
राजकीय वाटचाल  

नसरीन क ॉंटॅ्रक्टर  

 

 

 

 

ड . रमेि अवस्थी 

 १.०० - १.४५ जेवण  

 १.४५ - ४.०० 
शल ॉंगभाव आणण काटेकोर 

‘बायनरीज’् तयार करणे  
मनीषा गपु्त े 

 ४.०० - ४.१५ चहा  

 ४.१५ - ६.१५ 

वॉंचचतता, भेिभाव, 

हतबलता आणण दहॉंसाचार 

याॉंचा आॉंतरसॉंबॉंध 

(इॉंटरसेक्िनॅशलटी) 

मनीषा गपु्त े 

दिवस - २ सकाळी ८.०० - ९.०० नाश्ता  



 

 

२४ सप्टेंबर २०१९ 

 ९.०० - ११.०० 
िक्षक्षण आशियातील 

लष्करीकरण आणण सॉंघषव  नसरीन क ॉंटॅ्रक्टर  

 ११.०० - ११.१५ चहा  

 ११.१५ - १.१५ 
धमव आणण धमाांधता / 
कट्टरतावाि 

इरफान इॉंजजननअर 

 १.१५ - २.०० जेवण  

 २.०० - २.४५ 
जुलम्तों के िौर में' - गौहर 

रजा याॉंची फफल्म व चचाव ननिा शिवरूकर  

 २.४५ - ३.१५ चहा  

 ३.१५ - ४.३० 

भारतीय सॉंववधानाच्या 
मलू्याॉंच ेसॉंरक्षण करणे का 
जरूरीच ेआहे 

सभुाष वारे 

 ४.३० - ६.१५ 

िाॉंतता व लोकिाही 
याकररता िक्षक्षण आशिया 
स्तरावर काम करणे  

अन्वर राजन  

दिवस - ३ 

२५ सप्टेंबर २०१९ 
सकाळी ८.०० - ९.०० नाश्ता   

 ९.०० - ११.०० 

“आम्ही आणण तमु्ही”: 
राष्ट्रवाि या ववषयावरील 

चचाव  

मनीषा गपु्त ेव रमेि 

अवस्थी  

 ११.०० - ११.१५ चहा  

 ११.१५ - १.१५ 
ववरोधाच ेवारे आणण 

लोकाॉंच ेसॉंघषव  
ननिा शिवरूकर व नसरीन 

क ॉंटॅ्रक्टर  

 १.१५ - २.०० जेवण  

 २.०० - ४.०० 

िक्षक्षण आशियाची नवी 
ओळख तयार करण्याच्या 
दििनेे 

नसरीन क ॉंटॅ्रक्टर  

ननिा शिवरूकर  

मनीषा गपु्त े

रमेि अवस्थी   

 ४.०० - ५.०० फफडबॅक व समारोप  

 सायॉं ५.००  चहा व परतीचा प्रवास  



 

 

 


