
मान्यवराांच्या उपस्थथतीत महाराष्ट्र राज्य वास्णज्य पररषदेचे ३० व ेअस्धवशेन 

  बोदवड महास्वद्यालयात जोरदार तयारी 

 

 बोदवड येथील कला, वास्णज्य व स्वज्ञान महास्वद्यालयास महाराष्ट्र राज्य वास्णज्य पररषदचेे ३० 

वे अस्धवेशन आयोस्जत करण्याचा सन्मान प्राप्त झाला आह.े सुमारे २९ वषाानांतर खान्दशेात ह ेअस्धवेशन 

होत असल्याने, त्याला स्वशेष महत्व प्राप्त झाल ेआह.े त्यास्नस्मत्ताने राष्ट्रीय पररषदचेे आयोजन असनू, 

दशेातील व राज्यातील सुमारे ३०० पेक्षा जाथत प्रस्तस्नधी उपस्थथत राहतील अशी मास्हती 

महास्वद्यालयाचे प्राचाया आस्ण ३० व्या अस्धवेशनाचे सस्चव प्राध्यापक अरववद चौधरी याांनी पत्रकार 

पररषदते ददली. 

 सन १९८६ मध्ये राज्य वास्णज्य पररषदचेी थथापना झाली व नोंदणी करण्यात आली. राज्यातील 

स्वस्वध महास्वद्यालयातील वास्णज्य व व्यवथथापन स्वद्याशाखेच्या प्राध्यापकाांनी एकस्त्रत याव,े शैक्षस्णक 

स्वषयाांवर स्वचारमांथन करावे, अडचणी व समथया यावर चचाा व्हावी, पररणामकारक अभ्यासक्रम तयार 

व्हावा, राज्यातील व्यापार, उद्योग व्यवसाय याांना सहकाया व्हाव े या उद्दशेाने राज्य वास्णज्य पररषद 

कायारत असते. 

 दरवषी अस्धवेशनाचे आयोजन असते १९८७ मध्ये धरणगाव महास्वद्यालयाच े प्राचाया डॉ. 

जी.एम. तल्हार याांनी धरणगाव येथे पस्हले अस्धवेशन आयोस्जत केले होते. सुमारे २९ वषाानांतर राज्य 

वास्णज्य पररषदचेे आयोजन पुनश्च खानदशेात बोदवड महास्वद्यालयात दद. १२ व १३ जानेवारी २०१९ 

रोजी आयोस्जत करण्यात आले असून, पूवा तयारी पूणा झालेली आह.े त्यासाठी सांथथाचालक, प्राध्यापक, 

स्शक्षकेतर कमाचारी, स्वद्याथी कायामग्न झालेल ेआहते. 

 अस्धवेशनाचे थवागताध्यक्ष म्हणून दद बोदवड सावास्जक को-ऑप. एज्युकेशन सोसायटी स्लस्मटेड 

बोदवड सांथथेचे चेअरमन श्री. स्मठुलालजी अग्रवाल ह ेअसून, अस्धवेशनाचा उदघाटन समारांभ दद. १२ 

जानेवारी २०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता होणार असुन ‘राष्ट्रीय पररषदचेे’ उदघाटन राज्याच े

जलसांपदा व वैद्यकीय स्शक्षणमांत्री मा. स्गरीषजी महाजन याांच्या शुभ हथते, तर ‘३०व्या अस्धवेशनाचे’ 

उदघाटन माजी मांत्री व स्वद्यमान आमदार मा.एकनाथरावजी खडसे याांचे हथते होणार असून, याप्रसांगी 

प्रमुख अस्तथी म्हणून रावेर लोकसभा मतदारसांघाच्या खासदार श्रीमती. रक्षाताई खडसे या उपस्थथत 

राहणार आहते. तर उपस्थथताांना मागादशान करणेसाठी थवामी रामानांद तीथा मराठवाडा स्वद्यापीठ नाांदडे च े

मा. कुलगुरू उद्धवजी भोसले, कवस्यत्री बस्हणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र स्वद्यापीठाचे मा. प्र कुलगुरू 

प्राध्यापक पी.पी. माहुलीकर व मा.धनराज माने सांचालक, उच्च स्शक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना स्नमांस्त्रत 

करण्यात आलेले आह.े या प्रसांगी महाराष्ट्र राज्य वास्णज्य पररषदचेे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड े( नागपूर 

), राज्य वास्णज्य पररषदचे ेकायाकारी अध्यक्ष डॉ. टी.ए. स्शवारे ( मुांबई ), सस्चव प्राचाया जी.वाय स्शतोळे 

( पुणे ), सांथथेच ेउपाध्यक्ष अजयजी जनै, सस्चव स्वकासजी कोटेचा, जेष्ठ सांचालक अॅड. प्रकाशचांदजी सरुाणा 

ह ेप्रमुख अस्तथी म्हणून उपस्थथत राहणार आहते. 

 या अस्धवेशनाचे स्वशेष वैस्शष्टय म्हणजे अस्धवेशनाचे अध्यक्षथथानी ३० वषाात प्रथमच मस्हला 

भूषस्वणार असून २९ व्या अस्धवेशनाच्या आयोजक प्राध्यापक डॉ. अस्मषा अरोरा ( नागपूर ) या ३०व्या 

अस्धवेशनात कायाक्रमाच्या अध्यक्षा असतील व अध्यक्षीय भाषण करतील. 



 या अस्धवेशनाच्या स्नस्मत्ताने उदघाटन समारभाांनांतर स्वशेष वक्त्याांचे ‘वास्णज्य व व्यवथथापन 

२१ व्या शतकातील आवाहन’  या स्वषयावर व्याख्यान होईल,  दपुारच्या सत्रात दशेभरातून आलेल्या 

सहभागींच े स्वस्वध सांशोधनावरील लेख वाचन होणार असून त्याची स्वभागणी तीन रठकाणी करण्यात 

आलेली आह.े त्यानसुार पस्हल्या ताांस्त्रक सत्राचे अध्यक्षथथान  डॉ. दकती गुप्ता ( भारती स्वद्यापीठ, पुणे ) या 

भूषस्वणार असून, सत्राचे समन्वयक म्हणून डॉ. रश्मी शमाा ( नाहाटा कॉलेज, भसुावळ ) या काम पाहतील. 

दसुऱ्या ताांस्त्रक सत्राच ेअध्यक्ष डॉ. स्वमल जैथवाल ( लखनौ स्वद्यापीठ ) ह ेअसतील, तर समन्वयक म्हणून 

डॉ. पस्वत्रा पाटील ( कवस्यत्री बस्हणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र स्वद्यापीठ, जळगाव ) ह ेकाम पाहतील. 

तृतीय ताांस्त्रक सत्रात अध्यक्ष डॉ. शाम शुक्ला ( कें द्रीय ररसचा डवे्हलेपमेंट, नागपूर ) ह ेकाम पाहतील, तर 

समन्वयक डॉ. कल्पना पाटील ( एस.एस.व्ही.पी.एस. कॉलेज, धुळे ) या जबाबदारी साांभाळतील.  

 

सायांकाळी दशेभारातून आलले्या उपस्थथताांसाठी ‘भजन सांध्या कायाक्रमाचे’ आयोजन असून, प्रथम 

ददवसाचा कायाक्रम पुणा होईल. 

दद. १३जानेवारी २०१९ रोजी सकाळी पुन्हा ताांस्त्रक सत्राचा प्रारांभ होईल, सकाळी १०.३० 

वाजता महाराष्ट्र वास्णज्य पररषदचे्या व्यासपीठावर खान्दशेातील व्यापार, उद्योग, व्यवसाय याांच्या 

प्रगतीचा आढावा दजी फाउांडशेन चे सांचालक श्री. गोपाल दजी  ह ेआपल्या व्याख्यानातून व्यक्त करतील, 

दपुारी ११.३० वाजता महाराष्ट्र राज्य वास्णज्य पररषदचे्या सवासाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आल े

असून त्यात स्वस्वध स्वषयाांवर पररषदचेे सदथय चचाा करतील. 

दपुारी १२.३० वाजता राज्य वास्णज्य पररषदचे्या ३०व्या अस्धवेशनाचा समारोप समारांभाचा 

कायाक्रम सांथथेचे जेष्ठ सांचालक श्री. अॅड. प्रकाशचांदजी सुराणा  याांच्या अध्यक्षतेखाली सांपन्न होईल. याप्रसांगी 

सांथथेचे उपाध्यक्ष श्री. अजयजी जनै, सस्चव स्वकासजी कोटेचा, दजी फाउांडशेनच ेप्रमुख श्री. गोपाल दजी,  

ह ेउपस्थथत राहतील. 

 या अस्धवेशनात, तेलांगाणा, कनााटक, ददल्ली, मध्य प्रदशे, गुजरात, महाराष्ट्रातील पुणे, मुांबई, 

रत्नास्गरी, औरांगाबाद, नागपूर, नास्शक, लातूर, परभणी, नाांदडे, जळगाव, धुळे, नांदरुबार, मालेगाव, 

कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, वधाा, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, अकोला,  या स्जल्यातून प्रस्तस्नधींनी 

नोंदणी केलेली आह.े 

 ३०व्या अस्धवेशनासाठी राज्य कायाकारणीचे सवा उपाध्यक्ष, सस्चव, कोषाध्यक्ष, व कायाकारणी 

सदथय उपस्थथत राहणार आहते. महास्वद्यालयाने अस्धवेशन यशथवी करण्यासाठी ‘आयोजन सस्मतीचे’ 

गठन केले असून त्यात डॉ. पी.पी. छाजेड ( धुळे ), डॉ. सीमा जोशी ( स्वद्यापीठ ), श्री. जयेश काटकर ( पुणे 

), डॉ. रश्मी शमाा ( भुसावळ ), डॉ. स्शल्पा बेंडाळे ( जळगाव ),         डॉ. पी.आर. चौधरी ( फैजपूर ), डॉ. 

ददनेश बक्कड ( स्शरपूर ), डॉ. श्याम साळुांके ( शेंदणुी ), प्रा. स्वजयवसग स्गरासे ( नांदरुबार ) याांची सस्मती 

केली असून, अस्धवेशनासाठी ‘सल्लागार सस्मतीचे’ गठन करण्यात आलेले आह.े  त्यात डॉ. अस्नल डोंगरे             

( स्वद्यापीठ ), प्राचाया अस्नल लोहार ( जळगाव ), डॉ. राहुल कुलकणी ( चाळीसगाव ), डॉ. सस्चन चौहान 

( पुणे ), डॉ. अरुण इांगळे (अहमदनगर ),  डॉ. ददलीप वशद े ( नास्शक ), डॉ. सुहास धाांड े ( इांदोर ), डॉ. 

दकरण नरेकर ( नागपूर ), डॉ. स्वराज पटेल      ( गुजरात ), डॉ. ररटा स्बथवास ( कोलकाता ), डॉ. एल.सी. 

कुरपेटवार ( औरांगाबाद ), डॉ. अस्नल भांगाळे ( फैजपूर ), डॉ. महशे जोशी ( मुांबई ) डॉ. एस. बी. तळेकर ( 

परभणी ), डॉ. टेकळे ( नागपूर ) याांचा या सस्मतीत समावेश आह.े 

 स्वस्वध सांशोधकाांचे लेख ‘ २१ व्या शतकातील वास्णज्य व व्यवथथापन’ या स्वषयावर मागस्वलेले 

असून, प्रत्यक्ष लेखाचे वाचन होणार आह े व छापील लेख स्वद्यापीठ अनुदान आयोग याददतील ‘ 

आांतरराष्ट्रीय शोधपस्त्रकेत’ प्रस्सद्ध करण्यात येणार आहते. 

  

महाराष्ट्र राज्य वास्णज्य पररषदचे्या वतीने शैक्षस्णक वषा २०१८-१९ साठीचा डॉ. पी.सी. 

शेजवळकर व महादवेराव तल्हार ‘ उत्कृष्ठ वास्णज्य स्शक्षक पुरथकार’ तसेच शोध स्नबांधामधून ‘उत्कृष्ठ शोध 

स्नबांधक पुरथकार’ ‘रमण पुरुषोत्तम’ या नावाने ददला जाणार आह.े तसेच तरुण प्राध्यापकाांना प्रोत्साहन 

म्हणून सौरभ स्शवारे थमुती स्प्रत्यथा ‘युवा सांशोधक पुरथकाराची’ घोषणा करण्यात येईल. 

 वरील स्तनही पुरथकार मान्यवराांच्या हथते प्रदान करण्यात येणार आहते. 

 कला, वास्णज्य व स्वज्ञान महास्वद्यालयाचे प्राचाया प्राध्यापक अरववद चौधरी याांचे नैतृत्वाखाली 

या अस्धवेशनाची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीन े भरस्वण्याचा सांकेत थथळावर करण्यात येत आह.े सवा 

अस्तथींची स्नवास व्यवथथा भुसावळ येथे करण्यात आललेी असून, स्नवास व्यवथथा जबाबदारी डॉ. मधुकर 

खराटे, डॉ. अकोश गोथवामी, डॉ. मनोज स्नकाळजे ह ेसाांभाळत आहते. 



अस्धवेशन यशथवी करण्यासाठी महास्वद्यालयाच ेप्राचाया प्राध्यापक अरववद चौधरी, उपप्राचाया 

श्री.डी.एस. पाटील,  प्रा. डॉ.मधुकर खराटे, प्रा.डॉ.प्रभाकर महाले, प्रा.डॉ.शरद काठोके, 

प्रा.डॉ.व्ही.पी.चौधरी, डॉ.पराग नारखेड,े डॉ.एस.जे.साळुांके, प्रा.अमेय लोहार, प्रा. डॉ.अपणाा चांद्रस, 

प्रा.डॉ.कास्मनी स्तवारी, श्रीमती.हमेलता कोटेचा, प्रा.अजय पाटील, डॉ.रुपेश मोरे,  डॉ.गीता पाटील, 

प्रा.नरेंद्र जोशी, श्री.स्वजय बडगुजर, प्रा.स्नतेश सावदकेर, श्री.बाबुराव स्हवराळे, श्री.शेखरवसग चौहान, श्री 

वैभव कासार, श्री.स्जतेंद्र शमाा, श्री.योगेश राजपूत, श्री.समीर पाटील, श्री.राजेंद्र मोपारी, श्री.नामदवे 

बडगुजर, श्री.स्जतेंद्र बडगुजर, श्री.सुभाष भोई, श्री.ददपक जोशी, अतुल पाटील, मुकेश बडगुजर पररश्रम  .  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


