
''  क्लाउड बेस सॉफ्टवेअर ही काळाची गरज प्रा.शशशकाांत स्वामी" 

  

 
          

  दद.27 नोव्हेंबर -2019 

लातूर - आज दद. 27.11.2019 रोजी दयानांद कला महाववद्यालयातील अॅवनमेशन ववभाग व मास्टर 
सॉफ्टवेअर कां पनी नागपुर च्या वतीने राज्यस्तरीय एक ददवसीय काययशाळेच आयोजन करण्यात आले होते. या 
काययशाळेचे उद्घाटक म्हणुन दयानांद वाणणज्य महाववद्यालयाचे बी.सी.ए ववभाग प्रमुख प्रा.शशशकाांत स्वामी हे 
उपकस्थत होते. काययक्रमाच्या अध्य ाास्थानी महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ.शशवाजी गायकवाड हे होते. ववशेष 
उपकस्थती उपप्राचायय अवनल कुमार माळी , या कां पनीचे मेन्टनन्स हेड अववनाश रेहपाडे, शसनीयर इांजजनर शेख 
मुबारक व श्री.झाडे सुरज याांची होती.  
आपल्या उद्घाटन पर मनोगतात शशशकाांत स्वामी याांनी असे प्रवतपादन केले की, आजच्या आधुवनक युगात 
सांगणकाने क्राांती  केली आहे. सांगणक हा मानवी आयुष्याचा अववभाज्य घटक बनला आहे. सांगणकावरील 
डाटा आधधक काळ देण्यासाठी व ववद्याथ्रयाांना चोवीस तास सेवा देण्यासाठी क्लाउड टेक्नॉलॉजी वापरण्यात 
यावी. सांगणकावरील डाटा अधधक काळ राहु शकत नाही म्हणुन या क्लाउड वर आपली सवय मावहती ददघय 
काळासाठी सांग्रवहत राहु शकते म्हणुन त्याचाच वापर अधधक करण्यात यावा. मास्टर सॉफ्टवेअर ने 
महाववद्यालयातील ववद्याथी प्रशासनाचे सवय घटक सांस्था याांच्या सवय गरजाांची पुतयता करावी. या काययक्रमाच्या 
अध्य िाााय समारोपात प्राचायय डॉ. शशवाजी गायकवाड असे म्हणाले की पुवी सी.एम.एस. हे जुणे सॉफ्टवेअर 
होत.े आज अपग्रेड होउन त्याचे रूपाांतर सी.सी.एम.एस यात केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातुन 
कायायलयातील सवय कामकाज उदा. ऑनलाईन प्रवेश नोंदणी , टी.सी., बोनाफाईड ऑनलाईन पेमेंट इ. वकय  
वबन चुक व्हावे तसेच नॅक च्या दृष्टीने ऑवफस मध्ये लागणारी सवय मावहती या सॉफ्टेवअर च्या माध्यमातुन 
धमळावी अशी अपे ाााा केली. या काययक्रमाच्या प्रास्ताववकात उपप्राचायय अवनल माळी या कां पनीचा इवतहास व 
समाजासाठी असलेले ऋण यावर प्रकाश टाकला. 
या काययक्रमाचे सुत्र सांचालन पययवे ााक डॉ.ददलीप नागरगोजे याांनी केले . आभार अॅवनमेशन च्या ववभाग प्रमुख 
प्राध्यापीका दुगाय शमाय याांनी मानले. या काययक्रमास डॉ. रामेश्वर खांदार,े प्रा.डॉ. सुवनता साांगोले उपकस्थत 



होत्या. या काययक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अॅवनमेशन ववभागातील प्रा.सधचन पतांग,े प्रा.सांतोष काकडे, प्रा.शेख 
इरफान , प्रा.मांगेश रापते , सेवक श्री.लखन सुरवस,े श्रीमती दवहरे बाई, श्री. बालाप्रसाद जोशी, श्री. अववनाश 
आदमाने याांनी पररश्रम घेतेल.  
 


