भु सावळ नाहाटा महा व यालयात संगणकशा
एक दवसीय रा
भु सावळ येथील भु सावळ कला,
संगणकशा

य प रषदे चे आयोजन

व ान आ ण पु.ओं. नाहाटा वा णज ्य महा व यालयात

वभागातफ एक दवसीय रा

कर यात आलेले होते. अशा

वभागातफ

य प रषदे च े

25/01/2019 शु वार रोजी आयोजन

कारची पर षद भु सावळ शहर व पर सरात चौ यांदा आयोिजत केलेल

होती. या पर षदेत सु मारे ४० ते ५० संशोधक
न द वला होता. यात संगण ्क व मा हती तं

ा यापक तसेच संशोधक

ानातील नवीन वचार

व या यानी सहभाग

वाह या वषयावर सखोल असे

ववेचन उपि थत संशोधकांनी केले. तसेच २० संशोधकानी आप या शेाध नबंधाचे वाचन केले.
या पर षदे चे उदघाटन

ा. डॉ. बी. ह . पवार (संचालक

क.ब.चौ. उ.म. व. जळगांव) यांनी केले असु न अ या
ए युकेशन सोसायट भु सावळ) हे होते तर
ए युकेशन सोसायट भु सावळ)
स मती स चव

थानी मा. मोहनभाऊ फालक (अ य

मु ख उपि थती मा.

ता ती

ी. व णूभाऊ चौधर (से े टर ता ती

ाचाय डॉ. मना ी वायकोळे , उप ाचाय डॉ. एस. ह . पाट ल आयोजन

ा. डॉ. बी. एच. ब हाटे यांची लाभल . ह पर षद एकूण तन स ात संपन ्न झाल .

ाथम स ात
बीजभाषणात

कुल ऑफ कॉ युटर साय सेस

ा. डॉ. बी. ह .पवार यांची बीजभाषण सकाळी १०.३० ते १२.०० या वेळेत झाले.

ा. डॉ. बी.

ह . पवार हे इमज ग

े डस इन कॉ

युटर सायनस
् ऑन ्ड इनफॉमशन

टे नॉलॉजी रसच या वषयावर स वस ्तर व अ यासपू ण असे मागदशन केले.
ि दतीय स

१२.३० ते ४.०० या वेळेत संपन ्न झाले असू न याची दोन भागात वभागणी केल

होती या A-36, VLab, यात संशोधक शेाध नबंधाचे वाचन केले.
तसरे व पर षदे चे समारोपाचे शेवटचे स
यासाठ

दु पार ४.०० ते ५.०० या

ा. ई.जी.नेहे ते ( सनेटसदस ्य क.ब.चौ. उ.म. व. जळगांव)

होते व अ य

थानी महा व यालया या

मा यवरांनी सहभागी संशोधक

ाचाय डॉ. सौ. एम.

ा यापक. संशोधक व याथ यांना

या संपू ण पर षदे चे संयोजक

हे

ाचाय डॉ. एम.

मु ख पाहु णे हणू न उप थीत
ह . वायकोळे उप थीत होते.

माण प

पाडल .

वभागातील

श क व

वाटप केले.

ह . वायकोळे , उप ाचाय डॉ. एस. ह .पाट ल,

उप ाचायव प रषदे चे समनव
् यक डॉ. बी.एच.ब हाटे , आयोजन स मती स चव
संगणक

वेळेत संप न ् झाले.

ा.

वाती फालक. व सव

श केतर कमचार यांनी अथक पीर म घेऊन यश वीर या पार

