
कम�वीर भाऊराव पाटल अ�भया�ं�क� महा�व�यालयात ऑनलाईन पालक मी�टगंच ेआयोजन 

 

 

रयत �श�ण सं�थे�या कम�वीर भाऊराव पाट�ल अ�भयां��क� महा व!ालयात 

महा व!ालयाच े #ाचाय� मा. डॉ. ए. सी. आ)ार यां�या अ*य�तेखाल� ,द. 

२०.०४.२०२० रोजी ऑनलाईन पालक सभेच ेआयोजन कर6यात आले. 

#थमतः ठ9क 3.00 वा झमू आप�या मा*यमातून मी,टगं ला सरुवात झाल�. 

तदनंतर महा व!ालयाच ेरिज�?ार @ी. गणेश सरुवसे यांनी #ा�ता वक केले. यानंतर 

मा. #ाचाय� डॉ. ए. सी. आ)ार यांनी पालकानंा खाल�ल #माणे माग�दश�न केले. 

कोरोना �या या जागAतक महामार� मळेु स*या सव� देश लोकडाऊन आहे. Cयामळेु 

महा व!ालय व संपणू� पारंपDरक श�ैFणक कामकाज बंद झाले.  व!ाHयाIच ेश�ैFणक 

,हत ल�ात घेत महा व!ालयात Kडिजटल ,टLचगं लरAनगं #णाल�  वक�सत 

कर6यात आले आहे याची मा,हती पालकानंा ,दल�. याम*ये आधीपासनूच वापरत 

असलेNया वग� Aनहाय OहाPसएप Qुप �या मा*यमातून  व!ाHयाIना �टडी 

मटेDरअNस जसे क�, �श�कांनी �वतः तयार केलेल�  वKडओ लेSचस�, यPूयबू वर व 

NPTL, Swayam  वर उपलUध असणार�  वषयावर  वKडओ संक�लत कWन ती 

 व!ाHयाIना पाठव6यात आल�. तसेच झमू व फेसबकु �लOह, गगुल कलासWम �या 



मा*यमातून ऑनलाईन लेSचस� घे6यात आले.  व!ाHयाIना ईमेल Yारे पीपीट�, 

पाठव6यात आले. तसेच महा व!ालयाने ऑनलाईन पर��ा #णाल�  वक�सत केल� 

असनू यामळेु  व!ाHयाIना घर� बसनू पर��ा सZुा देता येणार आहे. हे सव� उप[म 

 व!ाHयाIच ेश�ैFणक ,हत ल�ात घेऊन केले आहेत असे सांLगतले. याम*ये रयत 

�श�ण सं�थेच े चअेरमन डॉ. अAनल पाट�ल, मा. सLचव डॉ. बी. के. कराळे, मा. 

सहसLचव, डॉ. Oह�. एस. सावंत, महा व!ालय  वकास स�मती च ेअ*य�, मा. ,दल�प 

वळसे पाट�ल साहेब यांच ेमोलाच ेमाग�दश�न लाभले अशी मा,हती मा. #ाचाय� डॉ.  

डॉ. ए. सी. आ)ार यानंी ,दल�. 

तदनंतर पालकां�या मनात असणा\या #]ा�ंया संदभा�त चचा� केल�. तसेच 

 व!ाHयाI�या पर��ा संबंLधत पालकां�या मनाम*ये असणारे सं^म दरू केले. आFण 

या लोकडाऊन म*ये सव� पालकां�या व  व!ाHयाI�या मनातील #]ाच,े शंकाच े

Aनरसन करणेसाठ9 महा व!ालयाने समपुदेशन स ुवधा उपलUध कWन ,दल� आहे व 

यासाठ9 महा व!ालयाने त_ समपुदेशकाचंी Aनयु̀ � केल� आहे अशी मा,हती 

पालकांना दे6यात आल�. महा व!ालय राबवत असलेNया या �तुCय उप[माबaल 

पालकांनी कौतुक  व अ�भनंदन केले.  

शवेट� बे�सक सायcस व हु�मनीट�ज  वभागाच े वभाग #मखु #ा. ए. बी. देगावकर 

यांनी सव� ऑनलाईन उपि�थत पालकांनाच ेआभार मानले व घर� राहा सरुd�त राहा 

असे आवाहन केले व �मट�गं समाe झाल�. 


