राष्ट्रीय संशोधन पररषदेचे उद्घाटन
के .सी.ई.सोसायटीच्या आय.एम.आर. या व्यवस्थापनशास्त्र व संगणकशास्त्र शशक्षण देणा-या उत्तर महाराष्ट् शवदयापीठ क्षेत्रातील
अग्रगण्य संस्थेने दरवषााप्रमाणे आयोशित के लेल्या राष्टट ीय संशोधन पररषदेची सकाळच्या सत्रात उद्घाटनाने उत्साहात सुरूवात झाली.
व्यवस्थापनशास्त्र व संगणकशास्त्र क्षेत्रातील शवदयाथी, शशक्षक आशण शवशवध क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्तं ना त्यांचे ज्ञान, अनुभव
आशण संशोधन समािापुढे सादर करण्याची उत्तम संधी हया संशोधन पररषदेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. भशवष्यात या
दोन्ही क्षेत्रात शनमााण होणा-या संधी आशण आव्हानांवर चचाा करण्यासाठी तसेच संशेाधक शवद्यार्थयाांना एक ददशादशाक म्हणून या
पररषदेचे व्यासपीठ उपयोगात येणार आहे असे प्रशतपादन सीए िी. बी. मोदी यांनी के ले.
उद्घाटन प्रा. पी. पी. माहुलीकर प्र. कु लगुरू कवशयत्री
बशहणाबाई चैधरी उत्तर महाराष्टट शवदयापीठ िळगांव
यांच्या हस्ते झाले यावेळी उद्घाटन समारोहाच्या
अध्यक्षस्थानी सुरेश शचरमाडे खशिनदार के सीई
सोसायटी,

मुख्य

वता

सीए

िी.

बी.

मोदी,

आयएमआरच्या संचाशलका प्रा डॉ शशल्पा बेंडाळे व
पररषदेच्या संयोशिका प्रा डॉ शुभदा कु लकणी
व्यासपीठावर उपशस्थत होते.

सुरूवातीला आयएमआरच्या संचाशलका प्रा डॉ शशल्पा
बेंडाळे यांनी कायाक्रमाची प्रस्तावना के ली. हया
संशोधन पररषदेच्या आयोिनाचा हेतू आशण त्यातून
साध्य करावयाची उद्दीष्टये हयाची सशवस्तर माशहती
त्यांनी आपल्या प्रस्तावनेतून ददली. यानंतर उपशस्थत
सवा मान्यवरांच्या हस्ते ददपप्रज्वलन करण्यात आले
आशण प्रा माहुलीकर यांनी हया पररषदेला सुरूवात
झाली असे िाशहर के ले. आपल्या उद्घाटनपर
भाषणातून त्यांनी िमलेल्या संशोधकांना सशवस्तर
मागादशान के ले. संशोधन पररषद आयोिनातून आपली
गुणवत्ता दाखशवण्याची चांगली संधी संशोधकांना
शमळत असल्यामुळे हया आयोिनासाठी त्यांनी
आयएमआरला धन्यवाद ददले. भारतात मोठया
प्रमाणावर संशोधन पररषदांचे आयोिन करण्यात येते पण
त्यातून शमळणा-या गोष्टींचा नंतर कु ठे ही शवचार के ला िात
नाही.
सदर
पररषदेचा
उद्देश
सध्यशस्थतीतील
व्यवस्थापनशास्त्र व संगणकशास्त्र क्षेत्रावर असल्यामुळे इथे
सादर झालेल्या संशोधन कायाातील शनष्कषा शवदयापीठाच्या
अभ्यासक्रमात समाशवष्ट करण्यात यावेत िेणेकरून
शवदयाथ्रयांना हया क्षेत्रातील काळानुरूप सुसंगत असलेल्या
गोष्टींचा अभ्यास करता येईल असे प्रशतपादन प्रा माहुलीकर
यांनी आपल्या मागादशानातून के ले.

उद्घाटन सत्रातील मुख्य वता सीए िी. बी. मोदी सतत बदलत िात असलेल्या तंत्रज्ञानावर भाष्य करत हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचे
आवाहन उपशस्थत संशोधकांना के ले. तंत्रज्ञानामूळे कामाचे स्वरूप बदलून त्यात सुसुत्रतेबरोबरच पारदशर् ््कताही आली हे त्यांनी
शवशवध उदाहरणांद्वारे पटवून ददले. आयकर शवभागात पूवी एकू ण महसूलाच्या 20 ते 25 टक्के वाटा वसूलीवर खचा होत असे पण
तंत्रज्ञानामूळे हा खचा 2 टक्क्यांवर आला. ते ऑशडट करीत असलेल्या एका बॅंक शाखेत पूवी ठे वी 65 करोड तर शाखा चालशवण्यासाठी
कमाचारी 165 होते पण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आि 61 लोक 200 करोडच्या ठे वी असलेल्या शाखेचे उत्तम व्यवस्थापन सांभाळत
आहेत. म्हणून आि आपण कु ठे राहत आहोत याचा शवचार न करता तंत्रज्ञान शशकू न आत्मसात के ले पाशहिे. शवदयाथ्रयांनी 20 ते 30 वषा
वयात स्वतःच्या शवकासावर गं्ुतवणूक के ली पाशहिे त्यामुळे 30 ते 80 वयात तुम्हाला िीवनाचा आनंद घेता येईल असे आवाहन
त्यांनी के ले. अध्यक्षीय भाषणात सुरेश शचरमाडे यांनी अशाप्रकारचे आयोिन के ल्याबद्दल आयएमआरचे अशभनंदन के ले. संशोधकांचे
संशोधन काया ‘ररसचा िनी’ हया ई िनालमध्ये प्रकाशशत करण्यात आले त्या सी.डी.चे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
उद्घाटन समारोहाचे सुत्रसंचालन माधूरी शबलाा व िसशलन बनााडा यांनी तर आभारप्रदशान प्रा डॉ शुभदा कु लकणी यांनी के ले. उद्घाटन
समारोहानंतर प्रा. डॉ. एस. आर. कोल्हे शवभागप्रमुख एमसीए के बीसीएनएमयू िळगांव, दक्रष्णा मोदी सीटीओ इन्वेस्टदिडद आशण डॉ.
संशगता चक्रबोती शवभागप्रमुख आय. टी. शवभाग एस.एस. डेम्पो महाशवदयालय गोवा शवदयापीठ यांनी आपआपल्या शवषयातील
अनुभव आशण ज्ञान उपशस्थत संशोधकांसमोर सादर के ले.
दुपारच्या सत्रात संशोधकांनी आपले शवशवध शवषयातील संशोधन काया हया पररषदेत सादर के ले. यात पुणे, नाशशक, मुंबई, अमरावती,
कोल्हापूर, लातूर, औरं गाबाद, िळगांव, धुळे, नंदरु बार, ियपूर, हैद्राबाद, तसेच कु दीस्तान-इराक येथून आलेल्या संशोधकांचा समावेश
होतो. संशोधक शवदयाथी, प्राध्यापक आशण शवशवध क्षेत्रात कायारत असलेल्या व्यक्तं नी हया पररषदेच्या आयोिनाला उत्तम प्रशतसाद
देत आपले आिपयांत कु ठे ही प्रकाशशत न झालेले संशोधन काया हया पररषदेत सादर के ले.
सदर राष्टट ीय संशोधन पररषदेच्या यशस्वी आयोिनासाठी संस्थेचे अध्यक्ष "प्रज्ञावंत" नंदकु मार बेंडाळे आशण संशोधन पररषदेच्या
अध्यक्षा प्रा. डॉ. शशल्पा बेंडाळे , संचाशलका आयएमआर िळगांव यांच्या मागादशानाखाली प्रा. डॉ. शुभदा कु लकणी संयोशिका, डॉ. वषाा
पाठक सशचव आशण आयोिन सशमती सदस्य डॉ शवशाल संदानशशवे, प्रा तनुिा िे गडे, प्रा योगेश पाटील, डॉ पराग नारखेडे, प्रा अशनल
माथी, प्रा ममता दहाड, डॉ ‘वेता चोरशडया, प्रा ‘वेता िे गडे, प्रा रं िना क्झंिोरे तसेच सवा प्राध्यापक-प्राध्यापके तर कमाचारी यांनी
पररश्रम घेतले.

