राष्ट्रीय संशोधन पररषद
के .सी.ई.सोसायटीच्या आय.एम.आर. या व्यवस्थापनशास्त्र व संगणकशास्त्र शशक्षण देणा-या उत्तर
महाराष्ट् शवदयापीठ क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा संस्थेत दद 4 एशिल 2019 रोजी राष्ट्रीय संशोधन पररषदेचे
आयोजन करण्यात आले आहे. पुस्तकी शशक्षणासोबतच संशोधन क्षेत्रात सुरू असलेल्या कायााची माशहती
समाजापुढे मांडण्यासाठी आयएमआरच्यावतीने दरवषी अशा पररषदेचे आयोजन करण्यात येते.
व्यवस्थापनशास्त्र व संगणकशास्त्र क्षेत्रातील शवदयाथी, शशक्षक आशण शवशवध क्षेत्रात काम करीत असलेल्या
व्यक्तं ना तयांचे ज्ञान, अनुभव आशण संशोधन समाजापुढे सादर करण्याची उत्तम संधी या संशोधन
पररषदेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. भशवष्यात हया दोन्ही क्षेत्रात शनमााण होणा-या संधी आशण
आव्हानांवर चचाा करण्यासाठी तसेच संशेाधक शवद्यार्थयाांना एक ददशादशाक म्हणून हया पररषदेचे व्यासपीठ
उपयोगात येणार आहे.
सदर राष्ट्रीय संशोधन पररषदेत संशोधक आपले संशोधन काया सादर करतीलच पण तयाच बरोबरीने तयांना
मागादशान करण्यासाठी तया क्षेत्रातील तज्ञ व्यशतही उपशस्थत असतील. हया मागादशानासाठी सुधांशू गुप्ता,
शसनीयर अशसस्टंट डायरे क्टर, ट्रेड फे अर दफक्की नवी ददल्ली, सीए जी. बी. मोदी, मोदी अॅण्ड अग्रवाल
चाटाडा अकाउं टंस्, िा. डॉ. एस. आर. कोल्हे शवभागिमुख एमसीए के बीसीएनएमयू जळगांव, दिष्णा मोदी
सीटीओ इन्वेस्टदफड, डॉ. संशगता चिबोती गोवा शवदयापीठ उपशस्थत असतील.
संशोधक शवदयाथी, िाध्यापक आशण शवशवध क्षेत्रात कायारत असलेल्या व्यक्तं नी या पररषदेच्या
आयोजनाला उत्तम िशतसाद देत आपले आजपयांत कु ठे ही िकाशशत न झालेले संशोधन काया अहवाल या
पररषदेत सादर करण्यासाठी पाठशवले आहे. तयांचे हे संशोधन काया पररषदेत सादर झाल्यानंतर ररसचा जनी
या आंतरराष्टट ीय संशोधन पशत्रके त िकाशशत करण्यात येणार आहे.
या राष्टट ीय पररषदेचे उद्घाटन ४ एशिल २०१९ रोजी सकाळी ९:३० वाजता िा. पी. पी. माहुलीकर ि.
कु लगुरू कवशयत्री बशहणाबाई चैधरी उत्तर महाराष्टट शवदयापीठ जळगांव यांच्या शुभहस्ते होणार आहे.
खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे खशजनदार मा. श्री सुरेश शचरमाडे कायािमाच्या अध्यक्षस्थानी
असतील.
या राष्टट ीय पररषदेसाठी देशभरातूनच नव्हे तर परदेशातूनही संशोधकांनी सहभाग नोंदशवला आहे. इरशबल
- इराक येशथल शसहान युशनव्हर्साटीमधील िाध्यापक यांनी आपला शोधशनबंध पाठशवला आहे. तसेच
हैद्राबाद, जयपूर, पूणे, मुंबई, नाशशक, अमरावती, लातूर आशण खान्देशातील संशोधकांचा यात समावेश
आहे. ६० हून अशधक संशोधक यात सहभागी होतील. शजओग्राफीकल इन्फरमेशन शसस्टम, क्लाउड
कांपटींग, आटीदफशल इंटेशलजंस, गूगल मॅप सर्चांग यासारख्या संगणक क्षेत्रातील शवषयांवर शोध शनबंध
िाप्त झाले आहेत. व्यवस्थापनशास्त्रासंदभाात बी2बी आशण बी2सी शबझनेस मॉडेलस्, गुडस् अॅण्ड सर्वास
टॅक्स, परफामान्स् मॅनेजमेंट शसस्टम, वका लाईफ बॅलन्स, इमोशन्स् इन अॅड वगैरे शवशवध शवषयांवर शोध
शनबंध सादर होणार आहेत.
सदर राष्टट ीय संशोधन पररषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी संस्थेचे अध्यक्ष मा. श्री. नंदकु मारजी बेंडाळे
आशण संशोधन पररषदेच्या अध्यक्षा िा. डॉ. शशल्पा बेंडाळे , संचाशलका आयएमआर जळगांव यांच्या
मागादशानाखाली िा. डॉ. शुभदा कु लकणी संयोशजका, डॉ. वषाा पाठक सशचव आशण आयोजन सशमती
सदस्य डॉ शवशाल संदानशशवे, िा तनुजा फे गडे, िा योगेश पाटील, डॉ पराग नारखेड,े िा अशनल माथी, िा
ममता दहाड, डॉ श्वेता चोरशडया, िा श्वेता फे गडे, िा रंजना क्झंजोरे ियत्नरत आहेत.

