वा तव दशन पाठयवृ ी अंतगत
आयिससचा उ ेक आिण याचे महारा ावरील पिरणाम
या शोधिनबंधा या पुि तकेचा

काशन समारंभ

काय म अहवाल
िदन क: १७ माच २०१७
रामभाऊ हाळगी

बोिधनी या वा तव दशन पाठयवृ ी अंतगत त ण व नवोिदत प कार आिण सामािजक चळवळीतील कायकत य ना

िविवध सामािजक व रा ीय िवषय वर िकंवा सम य वर संशोधना मक िलखाण कर यासाठी िकंवा िवचार म ड यासाठी

ो साहनपर

पा यवृ ी िदली जाते. आ ापयंत अनेक त ण नवोिदत प कार व कायक य ना ही पा यवृ ी िदली गेली आहे. २०१५-१६ ची वा तव
दशन पा यवृ ी

ी. मधुबन िपंगळे (प कार, महारा

टाइ स, पुणे) य ना य या “आयिससचा उ ेक आिण

पिरणाम” या िवषयासाठी िदली गेली आहे. या शोधिनबंधाचे पुि तकेम ये
माच २०१७ रोजी

प तर केले आिण याचा

बोिधनी या पुणे काय लयाम ये सायंकाळी ७:०० वाजता संप

ि गेिडअर (िनवृ ) रवॴ

शोधिनबंधाचे
आिण अ य
रवॴ

ी राहुल टोकेकर य नी पुि तकेचे लेखक

मुख मागदशक आिण अ य
य ना पु पगु छ व

साठे य नी आप या

बोिधनी

ि गेिडअर रवॴ
कािशत

बोिधनीचे विर

ी. मधुबन िपंगळे,

बोिधनी या सं था

मुख उपि थतीत आिण

काय म अिधकारी

मुख पाहुणे ि गेिडअर हेमंत महाजन तसेच या

ंथ भेट देऊन स मानीत कर यात आले. यानंतर

प

ा तािवकानंतर

ं पूण कर या या
केली. आिण शोधिनंबध

ि गेिडअर हेमंत महाजन आिण ि गेिडअर रवॴ

पळसोकर य या ह ते पुि तकेचे

मुख पाहुणे

बोिधनीचे कायकारी संचालक

ी.

े स गून आ ापयंत कोण या िविवध

ा तािवकाम ये एकूणच वा तव दशन पाठयवृ ीची संक पना आिण उि

वत:ची भूिमका

ी. िमिलंद चाळके

पळसोकर य चा पिरचय क न िदला. पिरचयानंतर लेखक,

ं ी थोड यात िववेचन केले.
िवषय साठी ही पा यवृ ी िदली गेली यासंबध
िनवडीब लची

झाला. संपूण समारंभाचे आयोजन

पळसोकर य या अ य तेखाली झाले.

थम आले या सव िनमंि त चे चहापाना या काय माने वागत कर यात आले.
आिण काय लय अधी क

काशन समारंभ गु वार, िदन क १६

काशन ि गेिडअर (िनवृ ) हेमंत महाजन य या

ब धणी आिण नेतृ व अ ययन क ा ारे केले गेले. पुि तकेचे

याचे महारा ावरील

ी. मधुबन िपंगळे य नी या शोधिनबंधा या िवषय

ि येमधील सव मागदशक चे आभार मानले.

यानंतर

काशन कर यात आले.

आयिसस सार या अ यंत िव वंसक आिण संपूण जगाला धोकादायक असले या संघटन या उ ेकाची

मुख कारणे स गत अशा

कार या

दहशतवादाला कसे संपवावे आिण याब ल उपाययोजन चे ठोस िनयोजन असणे िकती गरजेचे आहे याब ल अ यंत उपयु त मागदशन
मुख पाहुणे ि गेिडअर हेमंत महाजन य नी आप या भाषणाम ये केले. यानंतर ि गेिडअर रवॴ

पळसोकर हे आप या संशोधका या /

अ यासका या भूिमकेमधून केले या अ य ीय भाणणाम ये हणाले की," आज भारताम ये सवच

े ाम ये संशोधनपर लेखन कर या या

काही पारंपारीक प दतॴना छेद देऊन सखोल व अ यासपूण संशोधन करणे अ यंत गरजेचे आहे. इ लामी दहशतवा वर य या धम ची
ं नाही. पािक तानी सैिनक िकंवा दहशतवा बरोबर आपण वैचािरक लढाई
मजबूत पकड आहे. सवच इ लामॴचा दहशतवादाशी संबध
िजंकणे मह वाचे आहे. इ लाम ये िशया-सु ी आिण िजहादसाठी दहशतवादाचा वापर हे दोन संघष आहेत. आज भारताम ये ३०% िशया
मु लीम असून इ लाममूलत ववा चा सव त जा त
राजकीय प नी एक

ास इ लाममधील मवाळपंथॴना होत आहे. अशा पिरि थतीत भारताम ये सवच

येऊन दहशतवादासार या गंभीर

ाकडे संकुिचत दृ ीकोनातून न बघता सवसमावेशक धोरण अवलंबून

िवकासाची कास धरली पािहजे".
अ य ीय भाषणानंतर समारंभाचा शेवट

बोिधनीचे विर

काय म अिधकारी

य नी सव उपि थत मा यवर, िनमंि त य चे आभार य त क न
आवाहन केले. समारंभासाठी लेखक
सू संचालन
या

ी. मनीष पुरािणक य नी केले या अभार

कािशत केले या व

बोिधनी या अ य

दशनाने झाला.

काशन या उपल धतेिवषयी

ी. मधुबन िपंगळे य चे आई व विडल आिण कुटुंबीय उपि थत होते. या संपूण समारंभाचे

ी. िमिलंद चाळके य नी केले.

काशन समारंभास रा ीय िवषय वर अ यास असणारे त

, िवचारवंत, अ यासक, िव ाथ , िविवध सं थामधील आिण सै यदलातील

अिधकारी असे सुमारे ६५ िनमंि त तसेच प कार व दूरदशन वािहनीचे वृ

ितिनधी असे सव मा यवर उपि थत होते.

समारंभानंतर उपि थत मा यवर नी आिण िनमंि त नी काय मा या आयोजनाब ल समाधान व ध यवाद य त केले.
राहुल टोकेकर
काय लय अधी क
रामभाऊ हाळगी

बोिधनी, पुणे काय लय

