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विद्यार्थयाांना घरूनही अभ्यास करता यािा यासाठी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे ‘ई-कंटे न्ट पोटट ल’
 एक हजाराहून अधिक शैक्षणिक व्हहडिओ, पीपीटी, लेक्र्र्च उपलब्ि
 इतर विद्यापीठाच्या विद्यार्थयाांनीही लाभ घ्यािा; कुलगर
ु ूं र्े आिाहन
पि
ु े कोरोना विषािू र्ूंर्गाचच्या पार्शिचभूमीिर र्ावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठाच्या विद्यार्थयाांना
र्ट्
ु टी जाहीर करण्यात आली अर्ली तरी, तयाूंर्े शैक्षणिक नक
ु र्ान कमी करण्याकररता
विद्यापीठाने तयाूंना घरन अभ्यार् करण्यार्ी र्ुवििा उपलब्ि करन दिली आहे . तयार्ाठी
विद्यापीठातफे ‘ई-कूंटे न्ट पोटच ल’ र्र
ु करण्यात आले आहे . पििी आणि पिहयत्त
ु र
अभ्यार्रमामार्ी लेक्र्र्च, नोट्र्, पॉिर पॉईंट प्रेझेंटेशन तर्ेर्, १००० हून जास्त व्हहडिओ
ठे िण्यात आले आहे त. तयात दििर्ेंदििर् भर टाकली जात आहे . तयार्बरोबर शशक्षकाूंनाही,
हहाट्र्अप, ई-मेल, गग
ु ल क्लार्रम ि इतर ई-माध्यमाूंर्ा िापर करन विद्यार्थयाांना
शैक्षणिक गोष्टी उपलब्ि करन द्याहयात ि तयाूंना मागचिशचन करािे, अशा र्ूर्ना िे ण्यात
आल्या आहे त. (‘पोटट ल’ची ललंक - http://econtent.unipune.ac.in:8080/jspui/)
कुलगुर प्रा. ननतीन करमळकर याूंनी याबाबत विद्यापीठातील विविि विभागाूंर्े शशक्षक
तर्ेर्, विद्यापीठाशी र्ूंलग्न महाविद्यालये, र्ूंस््ाूंच्या शशक्षकाूंर्ाठी आिे श काढले आहे त.

याबाबत प्रा. करमळकर याूंनी र्ाूंधगतले की, कोरोना विषािर्
ू ा र्ूंर्गच रोखण्यार्ाठी
विद्यार्थयाांना र्ट्
ु ट्या िे ण्यात आल्या आहे त. मात्र, तयाूंर्े शशक्षिही नततकेर् महतिार्े
आहे . तयामळ
ु े विद्यापीठाच्या िेबर्ाईटच्या होम पेजिर स्ितूंत्र िेब-शलूंक र्ुर करण्यात
आली आहे . तयािर विविि पििी आणि पिहयुत्तर अभ्यार्रमामाूंर्े ई- कूंटे न्ट उपलब्ि करन
िे ण्यात आले आहे . याशशिाय शशक्षकाूंनाही तयाूंच्या विषयार्ी लेक्र्र्च, नोट्र्, प्रेझेंटेशन,
व्हहडिओ ककूंिा ततर्म ई-कूंटे न्ट उपलब्ि करन िे ण्याबाबत र्ाूंगण्यात आले आहे .
आतापयांत १००० हून अधिक शैक्षणिक व्हहडिओ अपलोि करण्यात आले आहे त.
अधिकाधिक र्ादहतय अपलोि करण्यार्े काम र्र
ु र् राहिार आहे . यामुळे र्ुट्टीच्या
काळातील विद्यार्थयाांर्े शैक्षणिक नक
ु र्ान कमी करिे शक्य होईल. तयार्बरोबर
विद्यार्थयाांना तयाूंच्या शैक्षणिक गोष्टीूंशी जोिून ठे िता येईल.
या काळात शशक्षकाूंनी घरन काम (िकच फ्रॉम होम) करिे अपेक्षक्षत आहे . तयाूंनी
हहाट्र्अप, ईमेल, स्लाईि शेअर, गग
ु ल क्लार्रम अशी माध्यमे िापरन विद्यार्थयाांपयांत
अभ्यार्रमामाशी र्ूंबूंधित मादहती पोहोर्िािी आणि आिर्शयक ते मागचिशचन करािे , अर्े
र्ाूंगण्यात आले आहे . यामुळे विद्यार्थयाांना अर्लेल्या र्ुट्टीच्या काळात तयाूंर्े शैक्षणिक
नक
ु र्ान कमी करता येईल.
याशशिाय विद्यापीठाच्या आिारात राष्रीय उच्र्तर शशक्षि अशभयानाूंतगचत (रुर्ा) ‘ईकूंटे न्ट’ ननमाचि करण्यार्ाठी अद्ययाित स्टुडिओर्ी र्वु ििा उभारण्यात आली आहे . तयार्ा
उरपयोग करनही शशक्षि ई-कूंटे न्ट तयार कर शकतात, अर्ेही कुलगुर प्रा. करमळकर
याूंनी र्ाूंधगतले.

उत्तम प्रततसाद ि भरपूर ई-कंटे न्ट
कुलगर
ु प्रा. ननतीन करमळकर याूंनी केलेल्या आिाहनाला विद्यापीठातील र्िच विभाग,
तयातील शशक्षक तर्ेर्, महाविद्यालयाूंमिील शशक्षकाूंनी उत्तम प्रनतर्ाि दिला आहे .

तयामुळे र्ारही विद्याशाखाूंमिील र्िचर् विषयाूंर्े शैक्षणिक ई-कूंटे न्ट मोठ्या प्रमािात
उपलब्ि झाले आहे . तयार्ा जास्तीत जास्त विद्यार्थयाांना लाभ होिार आहे .
विद्यापीठात ई-कंटे न्टची तनलमटती दहा िर्ाांपासून
र्ावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठात ‘एज्यक
ु े शनल मव्ल्टमीडिया रीर्र्च र्ेंटर’च्या
(ईएमएमआरर्ी) माध्यमातून ई-कूंटे न्टर्ी ननशमचती र्ुमारे िहा िषाांपार्ून होत आहे . ते
यर्
ू ीजीच्या अूंतगचत अर्लेल्या ‘कन्र्ोशशचयम फॉर एज्यक
ु े शनल कयुयनु नकेशन’ (र्ीईर्ी) या
विभागाच्या र्हकायाचने केले जात होते. हे शैक्षणिक र्ादहतय विद्यार्थयाांना ई-प्लॅ टफॉमचिर
उपलब्िही करन िे ण्यात येत होते. आता कोरोना विषािू र्ूंर्गाचच्या ननशमत्ताने ते
र्ीईर्ीच्या परिानगीने विद्यापीठाच्या मुख्य र्ूंकेतस््ळािर ठे िण्यात आले आहे .
विद्यापीठातील ‘ईएमएमआरर्ी’किे िे शभरातील र्िच २७ केंद्ाूंिरील शैक्षणिक र्ादहतय
उपलब्ि आहे . ते तब्बल ८७ विषयाूंशी र्ूंबूंधित आहे . हे र्ादहतय आता विद्यापीठाच्या
बेिर्ाईटच्या माध्यमातून विद्यार्थयाांना उपलब्ि करन िे ण्यात येिार आहे .
इतर विद्यापीठाच्या विद्यार्थयाांनी लाभ घ्यािा- कुलगरू
ु
र्ावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठाने उपलब्ि करन दिलेल्या या ई-कूंटे न्टर्ा र्िच
विद्यापीठाूंमिील विद्यार्थयाांनी लाभ घ्यािा, अर्े आिाहन कुलगर
ु प्रा. ननतीन करमळकर
याूंनी केले आहे . कोरोना विषािू र्ूंर्गाचच्या पार्शिचभूमीिर, राज्यातील तर्ेर्, िे शातील
र्िचर् विद्यार्थयाांना शैक्षणिक ई-कूंटे न्ट पोहोर्ििे ही र्िाांर्ीर् जबाबिारी आहे . तयामुळे
र्ावित्रीबाई फुले पुिे विद्यापीठाने ननमाचि केलेले शैक्षणिक र्ादहतय आमच्या
विद्यापीठातील विद्यार्थयाांबरोबरर् इतराूंनाही उपयोगी ठरे ल. तयार्ा तयाूंनी लाभ घ्यािा,
अर्ेही प्रा. करमळकर याूंनी र्ाूंधगतले.
‘ई-कंटे न्ट पोटट ल’ची ललंक - http://econtent.unipune.ac.in:8080/jspui/

