
सेट-नेट परीके्षची ओळख व बदलते स्वरूप याववषयी ववद्यार्थयाांना मागगदर्गन

 

 लातूर:* दद २५ .येथील दयानंद कला महाववद्यालयातील लोकप्रर्ासन ववभागातरे्फ  गुणवत्ता सुधार कायगक्रमांतगगत सेट-
नेट परीके्षची ओळख व बदलते स्वरूप" या ववषयी महाववद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर ववभागातील  ववद्यार्थयाांना 
मागगदर्गन करण्यात आले .या कायगक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून महाववद्यालयाचे प्र.प्राचायग डॉ. शर्वाजीराव गायकवाड 
उपस्स्थत होते व प्रमुख मागगदर्गक म्हणून प्राध्यापक सायली समुदे्र देर्मुख , समाजर्ास्र ववभाग ,राजश्री र्ाहू कॉलेज , 

लातूर या उपस्स्थत होत्या. 

           कायगक्रमाची सुरुवात मान्यवरांचे स्वागत करुन करण्यात आली.कायगक्रमाचे प्रास्ताववक व प्रमुख पाहुण्यांची 
ओळख लोकप्रर्ासन ववभागाचे ववभाग प्रमुख प्रा.डॉ.रामेश्वर खंदारे यांनी केले.यानंतर प्रमुख मागगदर्गक प्रा.सायली समुदे्र  
देर्मुख यांनी ववद्यार्थयाांना सेट नेट परीके्षची ओळख व बदलते स्वरूप या ववषयावर  मागगदर्गन केले.यावेळी त्यांनी 
ववद्यार्थयाांना सेट नेट परीके्षची बेशसक ओळख करून ददली.नेट परीके्षची तयारी करणाऱ्या ववद्यार्थयाांना मराठी भाषेसोबत 
इंग्रजी व हहिंदी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.तसेच त्यांना इंटरनेट आणण तंरज्ञान ची ओळख असावी  व संगणक 
हाताळण्याची कला असावी .ववद्यार्थयाांनी  NTANET.com या संकेतस्थळाचा वापर करून अभ्यासक्रमाबाबत अद्यावत 
रावहले पावहजे .सेट नेट ची तयारी करणाऱ्या ववद्यार्थयाांनी नकारात्मक ववचार न करता परीके्षची तयारी जोमाने करावी 
अर्ी भावना त्यांनी व्यक्त केली . 

         कायगक्रमाचे अध्यक्ष प्र.प्राचायग डॉ.शर्वाजीराव गायकवाड यांनी कायगक्रमाचा अध्यक्षीय समारोप केला .यावेळी ते 
म्हणाले की सेट नेट परीके्षची तयारी करणाऱ्या ववद्यार्थयाांनी अभ्यासात सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे. परीके्षची तयारी 
करण्यासाठी वापरण्यात  येणारी पुस्तके ही अवतर्य उत्तम दजागची व चांगल्या प्रकार्नाची असावीत अर्ी भावना त्यांनी 
व्यक्त केली . 

            कायगक्रमाचे सूरसंचालन आकनवगरे कुमार या ववद्यार्थयागने केले .यावेळी कायगक्रमासाठी लोकप्रर्ासन ववभागाचे 
ववभाग प्रमुख प्रा.डॉ.रामेश्वर खंदारे , प्रा.डॉ.उर्मिंला रेड्डी ,प्रा शर्िंदे सर प्रा. कसबे सर , प्रा. समुदे्र मॅडम , प्रा.पवळे मॅडम 



प्रा.धायगुडे मॅडम आदी उपस्स्थत होते.कायगक्रमाचे आभार दीपक पांचाळ या ववद्यार्थयागने व्यक्त केले. कायगक्रमाच्या 
यर्स्वीतेसाठी कायागलयीन अधीक्षक श्री. नवनाथ भालेराव कायागलयीन कमगचारी ,श्री ववजय पारीख , श्री ववष्णू चांदूरे,श्री 
परमेश्वर मुंडे , श्री मनोज आरम , श्री शर्वाजी पांचाळ ,श्री हणमंत चचिंचोले श्री रोवहत र्हापुरे कु. आयर्ा पठाण ,कु. 
अकोसकर संजीवनी,यांनी पररश्रम घेतले. 

 


