
  

आम्ही 
वशै्ववक मानवी मूल्ाांवर आधाररत पहिल्ा आांतरराष्ट्री् पररषदेतील सिभागी, बिाई अकादमी पाांचगणी ्ेथे ११ आणण १२ जनू २०१६, रोजी 
उपश्थथत िोतो, उपश्थथत व््क्ती १४ भारती् ववद््ापीठे आणण ८ आांतरराष्ट्री् सांथथाांशी सांलग्न िोती, ्ा देशाांमध््े- श्थवत्झलडं, अमेररका, सेंट 
ल्सुस्ा कॅररबबअन आ्लांड, इथथओवप्ा, रोमानन्ा, रसश्ा, जममनी आणण कुवतै ्ा देशाांचा समावेश िोता.             

१. आम्िी सांपणूम मानवतेसाठी वशै्ववक मानवी मूल्े, शाांती आणण ववकास िे वशृ्ध्दांगत करण््ाचा ननधामर करतो.  

२. सांपणूम जगात सांथकृतीचा ववकास करण््ासाठी ववद््ाथी, सशक्षक आणण उच्च सशक्षण सांथथा जी भूसमका बजावतात नतची आम्िाला जाणीव 
आिे.  

३. आम्िी मान्् करतो की भववष्ट््ाबाबत सगळ््ात उत्तेजना देणारी गोष्ट्ट म्िणजे, आपण भववष्ट््ाला आकार देऊ शकतो.    

खालील बाबतीत आमची बाांधिलकी आम्ही निग्रहपरू्वक पनु्हा एकदा जाहीर करतो: 
१. ववद््ाथी आणण सशक्षक ्ाांच््ा ननैतक सांशोधन क्षमताांची उभारणी करण््ास मदत करणार. ज््ामुळे त््ाांचा आत्मववववास वाढेल, ते अथधक 

कुशलतेने असे सांशोधनपर प्रकलप िाती घेण््ास अथधक सक्षम िोतील जे देशाांतगमत आणण जागनतक पातळीवर एकात्मता आणण 
ववकासासाठी ्ोगदान करतील. ्ातूनच ते बदल घडवनू आणणारा आणण एका सुधाररत समाजाची उभारणी करणारा म्िणून त्ार िोतील.  

२. आम्िी वशै्ववक मानवी मूल्ाांचे पालन करू व त््ाांची उन्नती करू. िी मूल्े आमच््ा तत्त्वप्रणालीचे मूळ स्रोत असतील. मग िी 
तत्त्वप्रणाली वै् श्क्तक आणण व््ावसान्क आ्षु्ट्् आणण सामुदान्क ववकास, मग तो शैक्षणणक असो, सामाश्जक असो, न््ा्ाशी सांबथधत 
असो, आथथमक असो, प्ामवरणाशी ननगडीत असो ककां वा ववज्ञानाशी ननगडीत असो, सवांना लागू पडेल.   

३. आम्िी तरुणाांना अथधक सक्षम िोण््ास मदत करू, िे तरुण सांपणूम जगाला वळण देऊ शकतील, त््ाांची दरूदृष्ट्टी ववववव््ापी असेल आणण 
त््ाांच््ा ननैतक सक्षमता सांववधानात नमूद केलेली मूल्े म्िणजे न््ा्, थवातांत्र््, समता, आणण बांधतुा ्ाांच््ावर आधाररत असतील. िे 
तरुण एका जागनतक सांथकृतीची उभारणी करतील जीचे मूळ ध््े् सावमबिक बांधतुा आणण ववववधतेतील एकता सांपादन करणे असेल.     

४. तरूणाांमधील वजै्ञाननक दृष्ट्टीकोन व तकम बधु्दी अथधक बळकट करण््ासाठी आम्िी मदत करू ्ामुळे तरूणाांना अांधववववास दरू करता ्ेईल, 

तसेच त््ाांना ववनाअट सत््ाबाबत सांशोधन करता ्ेईल व ्ामुळे सांपणूम जागनतक समाज सवांगीण प्रगतीकड ेवाटचाल करेल. 
 

र्ैश्वर्क मािर्ी मूल्ाांर्र आिाररत पहहल्ा आांतरराष्ट्री् पररषदेत उपश्थित असलेल्ा  

व््कतीांद्र्ारे उद्घोषषत जाहीरिामा  

(११-१२ जूि, २०१६)  
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पररषदेतील कािी सिभागी 
 

 
उद्घाटनाचे भाषण करताांना डॉ. डी. 
बी. सश ांदे,  माननी् कुलगरुू,  सशवाजी 

ववद््ापीठ 

 

पद्मश्री डॉ. जनक पालटा मॅकथगसलगन 
(बिाई अकादमी ससमतीच््ा सदथ्ा) 

्ाांचा सत्कार 

 

पद्मश्री प्रो. जी. डी. ्ादव, माननी् 
कुलगुरू, आ्.सी.टी. मुांबई ्ाांचा सत्कार 

 

र्शै्वर्क मािर्ी मूल्ाांर्र पहहल्ा आांतरराष्ट्री् पररषदेची  सुरुवात उपश्थथताांचे थवागत करून झाली. त््ानांतर एकतेसाठी प्राथमना म्िणण््ात आली व 
दीप प्रज्वलन करण््ात आले. पररषदेच््ा समन्व्क डॉ. शसशकला गा्कवाड ्ाांनी अनेक सांथथा व व््क्ती ्ाांच््ाकडून आलेल्ा कािी 
असभनांदनपर व सिका्ामबाबत सांदेशाांचे वाचन केले, त््ामध््े प्रामुख््ाने पुढील व््क्तीांचा समावेश िोता: माननी् श्री. एल. के. अडवानी, म. प.; 
डॉ. डी. बी. सशांदे, कुलगुरू, सशवाजी ववद््ापीठ; प्रा. एम. एम. साळुांके, कुलगुरू, ्शवांतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त ववद््ापीठ, नासशक; डॉ. पांडडत 
पलाांडे, कुलगुरू, बी.आर.ए.बी. ववद््ापीठ, बबिार; प्रा. डब्लल्.ूएन. गाड,े कुलगुरू, सावविीबाई फुले पणेु ववद््ापीठ, पणेु; डॉ. सांज् देशमखु, कुलगरुू, मुांबई 
ववद््ापीठ, मुांबई; डॉ. आशुतोष समश्रा कुलगरुू, डी.ए.व्िी.व्िी. ववद््ापीठ, इांदोर; श्रीमती. एसलझाबेथ थलोसार, बकसमननथटर फुललर सेंटर फॉर 
श्थपरीच््आुसलटी एन सथटेनेबबसलटी, सदनम इसलनॉ् ्नुनव्िससमटी- एडवडमव्िील, इसलनॉ्, अमेररका; डॉ. जेम्स पी. वेथट, मॉरेव्िीअन कॉलेज, अमेररका 
आणण डॉ. जगदीश गाांधी, आमांिक, मुख्् जागनतक न््ा्ाधीशाांची भारती् सांववधान का्दा ५१ ्ावरील आांतरराष्ट्री् पररषद. डॉ गाांधी म्िणाले: 
“एक अशी पररषद श्जथे कुलगुरू, प्राध््ापक आणण शकै्षणणकतज्ञ ्ाांचा समावेश आिे ती ववद््ार्थ्ांसाठी नक्कीच लाभदा्क ठरेल. मानवी मूल्े 
अथधक मित्त्वाची ठरतील जी ्ा अत््ाधनुनक समाजात मागे पडत चालली आिेत. ्ा पररषदेतील मागमदशमक तत्त्वे ववद््ार्थ्ांच््ा मनात 
का्मथवरूपी ठसा उमटवतील”. 
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Education in Action, (कृनतशील 
सशक्षण): “वशै्ववक मानवी मलू्ाांचे 
सशक्षण ्ा अभ््ासिमातील 
ववद््ार्थ्ांनी त््ाांचे ववथताररत कुटुांब 
आणण समदुा् ्ेथे पार पाडलेल्ा 
सेवा अध्््न कृती व प्रकलपाांचे 
सांकलन. ्ा पथुतकामध््े ववद््ाथी 
आपल्ा सेवा अध्््न कृतीचा 
अनुभव साांगतात, त््ाांचे वै् श्क्तक 
ववचार माांडतात, त््ाचप्रमाणे थिी-
परुुष समानता, थवच्छता आणण 
प्ामवरणाशी ननगडीत प्रकलप, 
थवाथर्थ् आणण आरोग््, साक्षरता 
वशृ्ध्दांगत करणे, अांधववववासास सामोरे 
जाणे, तरूण वपढीला बढावा देणे, 

मानवी िक्काबाबत लोकाांना जाणीव 
करून देणे, आणण सामाश्जक 
एकतेसाठी प्र्त्न करणे, ्ा ववववध 
ववष्ाांवर िाती घेतलेल्ा प्रकलपाांची 
माहिती देतात.  

 

पररषदेतील सत्र 

उद्घाटि सत्र: बिाई अकादमीचे सांचालक, श्री. लेसन आझादी ्ाांनी डॉ. डी. बी. सशांदे, माननी् कुलगुरू, सशवाजी ववद््ापीठ व पी. एस. 
पाटणकर, ववभाग प्रमुख, सशक्षणशाथि, सशवाजी ववद््ापीठ ्ाांचा सत्कार केला. पररषदेच््ा ननसमत्ताने दोन पद्मश्री प्राप्त व््क्तीांना ववशेषत्वे 
आमांबित केले गेले िोते. त््ाांनी देशासाठी केलेल्ा त््ाांच््ा उत्कृष्ट्ट सेवेची पोच–पावती म्िणून त््ाांना समळालेल्ा पद्मश्री बद्दल त््ाांचे 
असभनांदन आणण सत्कार करण््ात आले. पद्मश्री डॉ. जी. डी. ्ादव, माननी् कुलगरुू, आ्. सी. टी. एसलट ्नुनव्िससमटी, मुांबई आणण पद्मश्री 
डॉ. जनक पालटा मॅकथगसलगन(बिाई अकादमी ससमतीच््ा सदथ्ा) त््ाांचािी सत्कार अकादमीचे सांचालक आणण सिसांचासलका ्ाांच््ा िथते 
करण््ात आला. ्ा प्रसांगी त््ाांना कािी शब्लद बोलण््ासाठी ववनांती करण््ात आली. डॉ. जी. डी. ्ादव आणण डॉ. जनक पालटा 
मॅकथगसलगन ्ाांनी वशै्ववक मानवी मूल्ाांची ओळख आणण त््ाांना प्राधान्् देण््ाची गरज आिे ्ावर भर हदला. त््ाांनी असे मत माांडले 
की ्ा अत््ाधनुनक समाजाच््ा प्रत््ेक पलै ूमध््े जसे की वजै्ञाननक, शैक्षणणक आणण सामाश्जक, वशै्ववक मानवी मूल्ाांची अत््ांत गरज 
आिे. 

डॉ. जे. एफ. पाटील, माजी ववभाग प्रमुख, अथमशाथि ववभाग, सशवाजी ववद््ापीठ, डॉ. जॉन-वपएरे सम्ॉन, वकील, श्जनीव्िा, श्थवत्झलडं, आणण   
डॉ. जीन एम. आगेरी, माजी प्राध््ापक, सशक्षण व ववथतार ववभाग, सदनम इसलनॉ् ्नुनव्िससमटी, अमेररका ्ाांनी बीजभाषण केले त््ाांचािी 
सत्कार करण््ात आला. 

पररषदेचे अध््क्ष लेसन आझादी ्ाांनी सवांचे थवागतपर भाषण केले, त््ानांतर डॉ. डी. बी. सशांदे ्ाांनी आपले ववचार माांडून पररषदेचे 
उद्घाटन केले. त््ाांच््ा भाषणात त््ाांनी अनेक मुदे्द माांडले, त््ामध््े सशक्षणाची भूसमका, पररवतमनाची गरज आणण समाजाचा सकारात्मक 
ववकास ्ाांचा समावेश िोता. त््ाांनी वशै्ववक मानवी मूल्ाांचा आनांद प्राप्त करण््ासाठी दैनांहदन जीवनात सराव कसा मह्त्त्त्वाचा आिे 
त््ावर भर हदला, त््ाचबरोबर अकादमी जे ववववध का्मिम का्ामश्न्वत करीत आिे त््ाांची प्रशांसा करत ते म्िणाले की ्ा का्मिमाांचा 
सशवाजी ववद््ापीठातील ववद््ाथी आणण सशक्षकवगम ्ाांच््ा का्मक्षमतेवर सकारात्मक पररणाम झाला आिे. ते पढेु म्िणाले “आपल्ा 
आ्षु्ट््ातील एका शाांततेच््ा क्षणी जर आपण मानवी मूल्े समळव ूशकलो नािी तर जेंव्िा सांकट काळ ्ेतो तेंव्िा तर नक्कीच िी मूल्े 
आपल्ाला समळणार नािीत. मग मानवी मूल्े आपण कशी आत्मसात करू शकतो? त््ासाठी आपण आनांदी रिाण््ाची सव् जोपासा्ला 
िवी. ्ा सव्ीमुळे आपण मानवी मूल्ाांकडे सकारात्मक दृष्ट्टीने बघ ू शकतो. आपल्ाला खूप सव्ी असतात पण आनांदी रािण््ाची  
सव् माि नसते! मग इतराांच््ा आनांदाकडे बघनू आपण द:ुखी िोतो. िी आनांदी रािण््ाची सव् कशी जोपासा्ची ते आपल्ाला मूल्े 
सशकवतात. िे तुम्िाला दसुरी व््क्ती सशकवचू शकत नािी, म्िणूनच म्िणतात इतराांनी साांथगतलेल्ा आ्षु्ट््ाच््ा व््ाख््ेचा कधीिी 
थवीकारू न्े. िे तुमचे आ्षु्ट्् आिे आणण ते तुम्िीच सुथपष्ट्ट करावे. पषु्ट्कळवेळा आपण इतर व््क्तीशी तलुना करतो; पण िी तुलना 
थवत:शी करणे गरजेचे आिे कारण तुमच््ा इतके चाांगले तुम्िाला कोणीिी ओळखत नािी. तुमच््ा थवत: मध््ेच तमुच््ासाठी सवामत 
उत्तम थपधाम दडलेली आिे. तुम्िी तुमच््ा जीवनाचे, लेखक, हदग्दशमक आणण ननमामते आिात. अलबटम आईन्थटाईन ्ाांनी म्िटले आिे: “ एक 
्शथवी व््क्ती िोण््ाच््ा मागे लागू नका, तर एक मूल्े जोपासलेली व््क्ती िोण््ाचा प्र्त्न करा”. मानवी सांबांधातील जे सौंद्म आिे ते 
खरे तर ्ा मुल्ाांमुळेच त्ार िोते. मित्त्वाच््ा मुद्द्ाांवर भर देण््ासाठी त््ाांनी अनेक गोष्ट्टी साांथगतल्ा, ्ा सवम गोष्ट्टी उपश्थथताांना 
अनतश् आवडल्ा.  

्ा उद्घाटन सोिोळ््ात आणखी ववशषे बाब म्िणजे प्रा. सशांदे ्ाांच््ा िथते बिाई अकादमीच््ा “‘Education in Action, (कृनतशील सशक्षण)” 

्ा पथुतकाचे प्रकाशन केले गेले. ्ा पथुतकात बिाई अकादमीच््ा अभ््ासिमातील एक ककां वा अथधक मॉड््लू पणूम केल्ानांतर ववद््ाथी 
जी सेवा अध्््न कृती िाती घेतात, त््ा कृती अांतगमत पार पाडलेल्ा सामाश्जक प्रकलपाांचा आणण ववद््ार्थ्ांनी सादर केलेले अिवाल 
देण््ात आले आिेत. ्ा पथुतकातील प्रत््ेक गोष्ट्ट म्िणजे वै् श्क्तक ववकास, सिकारात्मक गरजाांचा आढावा व त््ातून ‘थव’ आणण ‘गट’ 

सक्षमता उभारणी, ववचारववननम्, वाथतववादी आराखडे, आणण हितसांबांथधत ्ाांच््ा बरोबरची भागीदारी ्ाांचा एक सुांदर व सखोल आढावा 
आिे.  

त््ानांतर, नव््ाने त्ार केलेल्ा बिाई अकादमीच््ा गीताचे प्रकाशन, सीडीच््ा माध््मातून डॉ. जी. डी. ्ादव व व््ासपीठावरील सवम 
माननी् ्ाांच््ा िथते करण््ात आले. िे गीत सशक्षण, ननैतक सक्षमताांची बळकटी, वै् श्क्तक ववकास, सौंद्म, ज्ञान, खरा आनांद, आणण 
मानवजातीची सेवा ्ाांना मनापासून समवपमत केले गेले आिे. िे गीत लेसन आझादी ्ाांनी इांग्रजीमध््े शब्लदबध्द केले असून, श्री्तु देशपाांड े 

्ाांनी मराठीत भाषाांतर केलेले आिे. ‘गान हिरा’ डॉ. भारती वशैांपा्न, आांतरराष्ट्री् ख््ातीच््ा सांगीतकार आणण गान्का, ्ाांनी ्ा गीताला  

 

“ माझ््ा परतीच््ा प्रवासानांतर मला 
तुमचा  वशै्ववक मानवी मलू्ाांवर 
आधारीत पहिल्ा आांतरराष्ट्री् 
पररषदेबाबतचा ननरोप समळाला, श्जची 
सरुुवात खरतर आजच िोत 
आिे......मला मनापासनू िजर 
रिाण््ाची इच्छा िोती. मला ्ा 
पररषदेत भाग घेऊन नक्कीच आनांद 
झाला असता”  

(डॉ. इराज आ्मन, ववख््ात 
सशक्षणतज्ञ, अमेररका, १२ जनू २०१६)     
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डॉ. जॉन-वपएरे सम्ॉन ्ाांचा सत्कार;  
सि २ 

 

चाल हदली आिे. त््ा सशवाजी ववद््ापीठात सांगीत ववभागाच््ा माजी ववभाग प्रमखु िोत््ा. पररषदेसाठी थवत: उपश्थथत रािून त््ाांनी िे गीत 
सवांसमोर प्रथततु केले.   

पररषदेत एकूण ९० सांशोधनाांचे सादरीकरण करण््ात आले. पररषदेसाठी हदलेल्ा ४ मुख्् ववष्ाांशी ननगडीत िी सवम सांशोधने जणू ववववध 
ववष्ाांचा इांद्रधनषु्ट्् िोती. िी सवम सांशोधने ISSN असलेल्ा पररषदेच््ा थमरणीकेत प्रकासशत केली जातील. ्ा पररषदेत अनेक सांथथा व 
मिाववद््ाल्ाांशी ननगडीत व त््ाचबरोबर १४ ववद््ापीठाांशी सांलग्न एकूण २३० व््क्तीांनी भाग घेतला. सिभागी व््क्तीांमध््े माजी-कुलगुरू, 

प्राचा्म, वररष्ट्ठ व कननष्ट्ठ प्राध््ापक, ववभाग प्रमखु आणण ववद््ाथी ्ाांचा समावेश आिे.  

समाांतर सादरीकरण सते्र: पररषदेतील पहिल्ा हदवसातील सिे “वशै्ववक मानवी मूल्े- आथथमक दृष्ट्टीकोन” व “वशै्ववक मानवी मूल्े- सामाश्जक-
शैक्षणणक दृष्ट्टीकोन” ्ा ववष्ाांवर आधाररत िोती. ्ा सिाांची सुरुवात डॉ. जे. एफ. पाटील ्ाांच््ा बीजभाषणाने झाली. त््ाांनी अत््ाधनुनक 
समाजात सौजन्् आणण प्रामाणणकपणा म्िणजेच नेकीची कशी गरज आिे ते थपष्ट्ट केले. त््ानांतरचे वक्ते डॉ. जॉन-वपएरे सम्ॉन, ्ाांनी 
भ्रष्ट्टाचार आणण त््ाचे ववववध पलै ूव सवमसाधारण कारणे ्ावर भाष्ट्् केले. त््ा कारणाांमध््े मुख््त्वे प्रामाणणकपणा आणण ववववासूपणाचा 
अभाव िे त््ाांनी थपष्ट्ट केले, ्ा दोन्िी मूल्े सचोटीसाठी मित्त्वाची आिेत. ते म्िणाले की नेते आणण अथधकारी मग ते सावमजननक असो ककां वा 
खासगी ववभागात असो त््ाांच््ा कृतीसाठी त््ाांनाच जबाबदार धराव्ास िवे. सामाश्जक-शैक्षणणक दृष्ट्टीकोन ्ा ववष्ावर बीजभाषण करताांना 
डॉ. पी. एस. पाटणकर म्िणाल्ा, “मलू्े दैनांहदन जीवनात मानवी कृती आणण वतमणूक ्ाांना वळण देतात व  मागमदशमन करतात. आपण जे 
कािी शब्लद वापरतो आणण बोलतो, जसा पोशाख करतो, आपण ज््ा पध्दतीने एकमेकाांशी व््विार करतो, आपण इतराांना कसे समजनू घेतो व 
कशा प्रनतकि्ा देतो त््ा सवांमध््े मूल्े जडलेली असतात.” डॉ. जीन आगेरी ्ाांचे भाषण शाळेमध््े िोत असणाऱ््ा दादाथगरी बाबत िोते. 
त््ाांनी ्ा सामाश्जक औदाससन््ाचा सांदभम घेऊन थपष्ट्ट केले की श्जथे आध््ाश्त्मक गररबी असते नतथ ेअशा प्रकारची घटना घडते. त््ापढेु 
म्िणाल्ा “बिाई अकादमी तफे जी सेवा अध्््न कृती राबववण््ात ्ेते ती जर अमेररकेतील शाले् मुलाांसाठी राबववली गेली तर त््ाांना 
नक्कीच लाभ िोईल. कारण ्ा कृतीतून ववद््ाथी आपल्ा ववचारशक्तीला जागतृ करून मग पररवतीत िोतात, ्ासाठी सेवेशी ननगडीत नसुता 
प्रकलप करण््ा ऐवजी िी िाांनतकारी प्रकि्ा त््ाांना लाभदा्क ठरते. पहिल्ा हदवशी ०६ समाांतर सिाांमध््े उत्तमरीत््ा सवम सादरीकरणे पार 
पडली. त््ावेळी ववववध सिाांचे अध््क्षपद डॉ. भालबा ववभतेू, डॉ. सांज् हठगळे, डॉ. शसशकला गा्कवाड आणण प्राचा्म. डॉ. ववज् जावळेकर 
्ाांनी साांभाळले.    

पररषदेचा दसुरा हदवस मानवी वशै्ववक मूल्े- वजै्ञाननक आणण प्ामवरणात्मक दृष्ट्टीकोन ्ावर कें हद्रत िोता. ्ा सिाची सुरुवात करताांना         
डॉ. अववनाश डीसोझा, (IIOPM), ऑथरेसल्ा च ेसचीव म्िणाले: “प्रत््ेक मूल् िे आपल्ा मेंदवूर आधाररत असते, आपल्ाला ्ाची जाणीव 
नसते. म्िणूनच मज्जातांतवुवज्ञानाचा आपण ववचार करणे गरजेचे आिे. सांथकृती आणण कुटुांब ्ाांच््ा पहिल्ा टप्प््ातच वागणूक आकार घेण््ास 
सुरुवात िोते, व नांतर जसजसे अनभुव आपल्ाला ्ेतात त््ाप्रमाणे वागणकू ववकससत िोते. अनवुांसशकता आणण ववववध प्रभाव ्ामुळे वागणूक 
आकारास ्ेते” प्रा. एन.जे. पवार, माजी कुलगुरू, सशवाजी ववद््ापीठ ्ाांनी प्ामवरण सिासाठी बीजभाषण केले. त््ाांनी सवांनाच चार मूलभूत 
प्रवन ववचारले “सद्् वपढीने आपल्ा भववष्ट््ातील वपढीसाठी कािी सांवधमन करावे का? नवीन काम ननमामण करण््ासाठी जांगलतोड करणे बरोबर 
आिे का? एक मानव म्िणून कािी ठराववक प्राण््ाांच््ा जातीला नष्ट्ट करणे बरोबर आिे का? एका समुदा्ास इतर समुदा्ाांपेक्षा प्रदषुणास समोरे 
जावे लागत आिे िे बरोबर आिे का?” त््ानांतर श्री. शासमल फाताखोव्ि ज््ाांनी ‘द अकॅडमी फॉर पॉणझहटव्ि बबिेव्िीअर’, रसश्ा, ्ा सांथथेची 
थथापना केली. त््ाांचा एक श्व्िडडओ दाखववण््ात आला. त््ाांनी िैप्पी हिप्पो शो कशाप्रकारे ननमामण झाला आणण रसश्ा, भारत आणण ववववध 
देशाांमध््े तो कशाप्रकारे एक पररणामकारक कलाप्रकार म्िणून ्शथवीरीतीने सादर केला जात आिे त््ाची माहिती हदली. ्ा कलाप्रकाराचा 
उप्ोग, ववववधप्रकारे चचाम घडववण््ात आणण सवमसाधारण ववष् ककां वा सांघषम वा समथ्ा सोडववण््ासाठी करण््ात ्ेतो. त््ाांनी थपष्ट्ट केले की 
एखादा िळवा ववष् असेल, आव्िानात्मक असेल तर तो सोडवण््ासाठी ्ा कलाप्रकाराचा उप्ोग िोतो कारण ्ा प्रकारामध््े ववचारववननम् 
कौशल्े आणण ननैतकतेने ननणम्  घेण््ाचे कौशल् ववकससत िोते. समाांतर सिाांमध््े उत्तमरीत््ा सवम सादरीकरणे पार पडली. त््ावेळी ववववध 
सिाांचे अध््क्षपद प्रा. डॉ मांगेश तेली, प्राचा्म. डॉ. अववनाश ढाके, प्राचा्म. डॉ. मोतीवाला आणण डॉ. प्रशाांत सावांत ्ाांनी साांभाळले. 

दसुऱ््ा हदवशी दपुारच््ा सिात डॉ. अरुण जामकर, माजी कुलगरुू, मिाराष्ट्र ्नुनव्िससमटी ऑफ िेलथ सा्न्सेस ्ाांनी वदै््की् व््वसा्ात मलू् 
सशक्षणाची गरज ्ा मित्त्वाच््ा ववष्ावर आपले मत माांडले व त््ाांनी बा्ो-एथथक्स िा का्मिम राबववण््ात कसे प्र्त्न केले त््ाबाबत 
माहिती हदली. ते म्िणाले की भारती् सांथकृतीमध््े मूल्े आणण नीती ्ाांना पवूमकालीन मित्त्व आिे. वेदाांमध््े एक तत्त्व साांथगतले गेले आिे 
“आपण नेिेमी का् कराव्ास िवे तेच करावे,” व नेिमी लक्षात ठेवावे की “मानवाची सेवा म्िणजेच ईववराची सेवा” डॉ. जामकर म्िणाले की 
आपण सवम धमांचा अभ््ास केला पाहिजे आणण समान तत्त्वे ओळखून सवम धमांना एकि आणले पाहिजे म्िणजेच एकता ननमामण िोईल, अशीच 
एकता बिाई तत्त्वे वशृ्ध्दांगत करतात”. ्ा समाांतर सिाांची सादरीकरणां ्शवांतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मुक्त ववद््ापीठाच््ा, सशक्षणशाथि 
ववद््ाशाखेतील प्रभारी सांचालक, डॉ. सांजीवनी मिाले आणण सिाय््क प्राध््ापक डॉ. कववता साळुांके ्ाच््ा अध््क्षतेखाली व््वश्थथतपणे पार 
पडली.  

बिाई अकादमीमध््े ्ापवूी २०१४ आणण २०१५ मध््े दोन राष्ट्री् पररषदाांचे आ्ोजन करण््ात आले िोते. पहिली आांतरराष्ट्री् पररषद माि 
एक मित्त्वाचा टप्पा ठरली. ्ा पररषदेत ज््ा सशक्षकाांनी आणण ववद््ार्थ्ांनी अक्षरशः मूल्ाांसाठी थवत:ला झोकून हदले आिे, त््ाांना सांशोधन 
प्रससध्द व सादर करण््ास एक उत्तम सांधी तर प्राप्त झालीच पण त््ाचबरोबर वशै्ववक मानवी मूल्े कशाप्रकारे तरूण आणण मोठ््ाप्रमाणावर 
समाजात पररणामकारकरीत््ा रुजववता ्ेतील ्ावर चचाम पण करता आली. ्ा सांपणूम दोन हदवसात िेतूच््ा एकतेचे जणू असभसरण झाले िोते. 
सवम सिाांमध््े वशै्ववक मानवी मूल्े मग ती आथथमकदृष्ट्््ा असो, सामाश्जक, शैक्षणणक, वजै्ञाननक ककां वा प्ामवरणाशी ननगडीत असोत त््ाांचा 
अभ््ास आणण त््ाांची पररणामकारक रुजवणूक ्ावरच भर हदला जात िोता. प्रसन्न वातावरणाचा आथवाद घेत जवळपास १६० सिभागी आणण 
७० पािुणे ववद््ाथी ्ाांनी एकमेकाांच््ा सिवासात अनेक ववष्ाांवरील चचेत भाग घेतला. 

 

 

बीजभाषण करताांना डॉ. जे.एफ. 
पाटील; सि २ 

 

प्रा. डॉ. पी. एस. पाटणकर,        
डॉ. जीन एम. आगेरी आणण        

डॉ. श्रीमती. एस गा्कवाड; सि ३ 

 

प्रा. डॉ. मांगेश तेली आणण  

डॉ. अववनाश डी सोझा; सि ४ 

 

 प्रा. एन. जे. पवार, बीजभाषण करताांना; 
सि ५ 

 

माजी कुलगुरूां ची दीनघमका प्रा. पवार, 
प्रा. जामकर, प्रा. पठाण. बीसी्ुडी, 
सांचालक डॉ. डी. आर. मोरे, डॉ. 
सम्ॉन, डॉ. जीन आगेरी आणण 

अकादमीचे सांचालक लेसन आझादी 
साांगता समारांभात 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररषदेची साांगता: ्ाप्रसांगी प्रमखु पािुणे म्िणून डॉ. एस. एन. पठाण, माजी कुलगुरू, नागपरू ववद््ापीठ ्ाांना आमांबित केले गेले िोते. ते आपल्ा भाषणात म्िणाले: मूल्े 
कािी सशकववता ्ेत नािीत तर ती सशकली जातात. जेंव्िा अनतश् कठीण पररश्थथतीमधनू मी माझे सशक्षण पणूम केले तेंव्िा मला कामाची खरी प्रनतष्ट्ठा समजली, मी कधीिी 
ते ववसरत नािी आणण मला सदैव त््ाबाबत नेिमीच आदर वाटतो......एका व््क्तीच््ा ्शथवी िोण््ामागे त््ाच््ा मूल्ाांचा िातभार असतो. ्ा सोिोळ््ाचे अध््क्ष       
डॉ. डी. आर. मोरे, सांचालक, बी.सी.्.ुडी, सशवाजी ववद््ापीठ, ्ाांनी सांपणूम पररषदेतील सादरीकरणे व चचेचा साराांश व््क्त केला, ते म्िणाले मूल्ाांवर नसुती चचाम नको तर 
जगणे मित्त्वाचे. त््ाांनी सशवाजी ववद््ापीठात गेली १५ ते १६ वषे राबववल्ा जाणाऱ््ा बिाई अकादमीचा वशै्ववक मानवी मुल्ाांचे सशक्षण अभ््ासिम व त््ाचे सकारात्मक 
पररणाम ्ाांची प्रशांसा केली. ते म्िणाले: “िी मूल्े नेिमीच िोती पण लोकाांना त््ाांचा ववसर पडला िोता” त््ाांनी भर देऊन साांथगतले “दानधमामला घरातून सुरुवात िोते....... 
समाजात कसे वावरावे िे मी तुम्िाला साांगू शकत नािी, खरतर मला ते साांगण््ाचा तोप्तं िक्क नािी जोप्तं मी थवत: त््ाप्रमाणे वागत नािी.... ववद््ापीठे ककती आिेत? 

आणण बिाई अकादमी ककती आिेत? एक! मला असे वाटते की प्रत््ेक राज््ात एक बिाई अकादमी असावी. भववष्ट््ात िे नक्की िोईल अशी मला आशा आिे”. डॉ. मोरे ्ाांनी 
सवामत शेवटी सवांचे आभार मानले. 
 

पररषदेबाबत काही उत्कृष्ट्ट प्रनतक्रि्ा  

“तुम्िी जे काम करत आिात ते पे्ररणादा्ी आिे, ्ा कामामुळे शतेकरी ववभागाला उत्पादन आणण बाजारपेठेचा ववकास करण््ाची सांधी प्राप्त िोऊ शकते ज््ाच््ामुळे त््ाांचा 
वै् श्क्तक ववकास नक्कीच िोईल.” (डॉ. जीन एम. आगेरी) 

“थवत:च््ा क्षमताां ओळखणे िे मला आवडले...शकै्षणणक समाधान आणण थवातांत्र््.....मानवी मूल्ाांची का्देववष्क व््वसा्ात अांमलबजावणी......मूल्ाांसाठी एक कृती 
का्मिम......आई.सी.टी. आणण मूल्े ्ाांचा सांबांध.” (डॉ. कववता साळूांखे.)  

“सांथथा आपल्ा ब्रीदवाक््ाशी प्रामाणणक रिातात िे खरच प्रशांसनी् आिे” (डॉ. डेररक डडसोझा) 

“सवम सादरीकरणे चाांगली िोती, जेंव्िा प्रवन ववचारले जात िोते व त््ाांची उत्तरे हदली जात िोती ते मला सवामत अथधक मनोरांजक वाटले” (कु. लेसमनासी लामाले)  

“सामाश्जक जीवनातील मित्त्वाच््ा पलैूांचा समावेश केला गेला िोता- उ.दा. पौगांडावथथा व समावेशक सशक्षण, आई.सी.टी. मध््े कशाप्रकारे मानवी मूल्े अनसुरून तकननकी 
प्रकलप ननमामण केले आिेत त््ाबाबतची सादरीकरणे आवडली” (प्रा. डॉ. ए. एस. ढाके)  

“चाांगले सादरीकरण. आपण आपल्ा ववचाराांनी आपले जग कसे बदल ूशकतो त््ाचे चाांगले प्रदशमन िोते” (बेटसीडोरा माउलोंग) 

“्ा सादरीकरणातून जगातील अध््ामपेक्षा जाथत लोकसांख््ेवर तांिज्ञानाचा कसा सकारात्मक परीणाम िोऊ शकतो ते चाांगल्ाप्रकारे समजले” (अमैती शुक्ला)  

“पी.एच.डी. ववद््ाथांचे सांशोधन ववष् नाववन््पणूम िोते, त््ाांचे सादरीकरण बघताांना आनांद झाला.” (रोिन मनेरकर) 

“्ा सादरकतीने मराठीमध््े आपले सादरीकरण केले त््ामुळे नतला आपल्ा ्ोग्् भावना दशमववता आल्ा व मनापासून बोलता आले.” (डॉ. प्रनतभा एस. देसाई) 

 

आणखी काही उत्तम प्रनतक्रि्ा…  
"आम्िाला ्ा पररषदेत अनेक गोष्ट्टी सशका्ला समळाल्ा, आम्िाला ववववधतेतील एकतेची खरी जाणीव झाली, त््ाचबरोबर मानवी आ्षु्ट््ातील प्रत््ेक पलैूसाठी वशै्ववक मानवी 
मूल्ाांच््ा सशक्षणाची गरज जाणवली, िी गरज जगातील सवम देशात आिे”, “सांकलपना चाांगल्ाप्रकारे समजावली गेली, खूप थपष्ट्ट िोती, आणण समजण््ास सोपी गेली! 
सशक्षकाांच््ा थथलाांतराबाबतचा िा पहिलाच सांशोधन प्रकलप ज््ाबाबत मला माहिती समळाली, खरतर िे आजच््ा ्गुात िोतेच आिे, भारतात तर प्रामखु््ाने मूळ कारण सापड े
प्तं सांशोधनचालूच रिावा असे वाटते......्ा कारणाथतव बधु्दीचा कस वपळला जात आिे, भारतात तर नक्कीच”, “तुमच््ा अथमशाथिाचे सामाश्जकीकरण ्ा पे्ररणादा्ी व 
उत्कट भाषणाबद्दल धन््वाद! मला तमुच््ा सादरीकरणातील प्रत््ेक भागातनू थफूती समळाली” “मांहदरात वाहिलेल्ा फुलाांवर प्रकि्ा करून कशाप्रकारे ती वापरता ्ेऊ शकतात 
त््ा बाबतचे सादरीकरण अनतश् आवडले”, “सामाश्जक कराराबाबतची जबाबदारी आणण ववववास ्ाबाबतचे सादरीकरण केल्ाबाबत धन््वाद”, “िे सादरीकरण माझ््ासाठी 
सवामत नाववन््पणूम िोते, मला ्ा सादरीकरणाची कलपना अनतश् आवडली”, “िे एक चाांगले सादरीकरण िोते, कारण ्ाचा ववष् सशकववण््ाचे प्रकार आणण अभ््ासिम 
्ाच््ाशी ननगडीत िोता, ्ाची आजच््ा सशक्षणात अत््ांत गरज आिे”, “नऊ वगेवगेळ््ाप्रकारे ववववास कसा ओळखावा ्ाबाबतच ेसखोल काम”, “तरुणाांबरोबर वेळ घालववणे 
िाच उपा् हदसतो्”, “आश्ाचे सादरीकरण उत्तम िोते, ्ामागे खूप मेिनत हदसून ्ेते”, “तज्ञाांच््ा प्रनतकि्ा वाखाणण््ाजोग््ा िोत््ा, आणण अचकू व मुदे्दसूद िोत््ा” 
“सांशोधनाचा ववष् उत्तम िोता”, “िे सादरीकरण प्रकासशत झाले पाहिजे व सशक्षक व ववद््ाथी दोिोंना सशक्षण हदले गेले पाहिजे”, “मला सवमच््ा सवम नऊ सादरीकरणे 
आवडली”, “सखोल सांशोधन सादर केले गेले, चाांगले सांशोधन आणण चाांगला अिवाल”, “खास भर शाले् सशक्षण आणण त््ामध््े मानवी मूल्ाांचा ववकास ्ावर देण््ात आला 
िोता. िे उत्तम िोते!”, “जेंव्िा प्रवन ववचारले जात िोते तेंव्िा वाटले आता तर मजेचा आनांद लुटता ्ेतो्”, “सवम सादरकते खूप मेिनती आणण उत्तम िोते. सवम सादरीकरणे 
सांशोधन करूनच त्ार केलेली िोती”, “मला खूपच मजा आली, आणण माझा वेळ उत्तम गेला!” “आ्.सी.टी. च््ा एका ववद््ार्थ्ांने आत्मववववासाने सादरीकरण केले” 
“मित्त्वाचा ववष् आणण सवम ववद््ार्थ्ांना उत्तेजन देण््ासाठी खूपच उप्ोगी”, “भावी वपढीला जाणीव करून देण््ाचा चाांगला प्र्त्न”, “प्रत््क्ष आ्षु्ट््ात वशै्ववक मानवी 
मूल्ाांचा सराव बघनू खूप छान वाटले. वाखाणण््ाजोगे काम!”, “भारती् श्थि्ाांच््ा दलुमक्षक्षत आरोग््ाबाबत पररवतमन आणण््ासाठी चाांगले काम!”, “पनु्िा एकदा—‘मेक इन 
इांडी्ा’ चे गररबाांना सक्षम िोण््ासाठीचे प्र्त्न बघनू खूप छान वाटत्”, “तुमच््ा सांशोधनासाठी व एका सजमनशील दृष्ट्टीकोनासाठी धन््वाद!”, “एक सक्षम आणण उत्तम 
आकडेवारी असलेला अभ््ास, चाांगला कें द्रबब ांद!ू”, “खूपच मोठा आणण उत्तमरीत््ा पार पाडलेला अभ््ास”, “मला तुमच््ा सांशोधनाचा सामाश्जक उप्ोग आवडला” “एक 
श्जव्िाळ््ाचा ववष्, चाांगल्ाप्रकारे िाताळला आिे!”, “मला असे वाटते मी ्ाप्रमाणे खरच वागाव ेआणण गरीब लोकाांना मदत करावी”, “असभ्ाांबिकी ववद््ार्थ्ांसाठी मानवी 
मूल्ाांची गरज िा ववष् मला खूप आवडला”, “सादरीकरणाचा ववष् चाांगला िोता, असेच चाांगले सादरीकरण करत रिा”, “ मला ्ा सिात खूप सशकण््ास समळाले व मूल् 
सशक्षण आत्मसात करण््ासाठी वेगवेगळ््ा पध्दती बघनू मजा पण आली” “्ा सिामधनू ज्ञान समळाले, सवम सादरकते उत्सािी आिेत”, “ नेि दानाबाबत िापहिला सांशोधन 
प्रकलप आिे ज््ाची मला माहिती समळाली”, “अध््क्षाांनी चाांगल्ाप्रकारे आढावा घेतला” “िे सवमच अद्भतु िोते!” 

आणण िेर्टी िॉ. िी. आर. मोरे, सांचालक, बी.सी.्ु.िी. शिर्ाजी षर्द््ापीठ ्ाांचे  अशभिांदिपर भाष्ट्् 

“ककती ववद््ापीठे आिेत भारतात? ककती बिाई अकादमी आिेत? एक! मला असे वाटते की भारतातील प्रत््ेक राज््ात एक बिाई अकादमी असावी” 
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Prof. Arun Jamkar Delivering the Keynote 
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डॉ. एस. एन. पठाण समारोप समारांभात 

 

 

   
 

 

   

साांगता समारांभाचे अध््क्ष डॉ. डी. आर. मोरे, 

सांचालक, बी.सी.्ु.डी., सशवाजी ववद््ापीठ 
 

प्राचा्म. डॉ. एफ. मोतीवाला आणण डॉ. पी. सावांत 
्ाांनी िॉल ‘ए’ व ‘बी’ ्ेथे अध््क्षपद साांभाळले 

 

अकादमीच््ा श्रीमती. सा्ली द.ु आणण बांगलोर 
च््ा कु. सशवा ई. वैज्ञाननक सिात दरम््ान 

 

पररषद िॉल “ए” 

 

 

प्राचा्म. डॉ. एस. जी. जोशी- ससांबा्ोससस  ्नुनव्िससमटी, 
आपल्ा सांशोधनाचे सादरीकरण करताांना 

 

 
अकादमीचे गीताचे सी. डी.च््ा माध््मातून 

प्रकाशन 
 

 

 
 सुरभी कॉम्प््ुटर चे ववद््ाथी सादरीकरण करताांना 

 

 

एस.एन.डी.टी. ववद््ापीठाच््ा श्रीमती. अमैती 
शुक्ला सादरीकरण करताांना 

 

 

 
  

डॉ. साधना समिा पररषदेतील थव्ांसेवक 

 

पररषदेतील सिभागी 
 

सि २ चे अध््क्ष डॉ. भालबा ववभूत े

 

पररषदेतील सिभागी 
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प्रा. अरुण जामकर बीजभाषण करताांना, सि ६ 

 

“Education in Action” (कृनतशील सशक्षण) ्ा 
पुथतकाचे प्रकाशन 

 


