
बोदवड महाववद्यालयात राष्ट्रीय चचाासत्रात १९०० च्यावर तज्ाांचा सहभाग 

 
 (18/07/2020) आजच्या यगुात अनेक अडचणी असल्यातरी ह ेयगु आधवुनकतेकडून वडवजटल कडे वाटचाल 

करत असल्याच ेमत तज्ाांनी ऑनलाइन राष्ट्रीय चचाासत्रात माांडले. 

 कला, वावणज्य व ववज्ान महाववद्यलाय बोदवड द्वारे वडवजटल रान्सफॉमेशन: ई क्लासरूम व लवनिंग मनेजमेंट वसवटटम 

या ववषयावर राष्ट्रीय वेवबनारच ेआयोजन वद 17 जलैु 2020 रोजी करण्यात आले होते. या वेवबनार च ेउदघाटन डॉ. ववठ्ठलराव 

ववखे पाटील फौंडेशन सांचवलत इवन्टटट्यटू ऑफ वबवसनेस मनेजमेंट अांड रुलर डेव्हलपमेंट, अहमदनगर च ेसांचालक प्रा. डॉ. 

अरुण इांगळे याांच्या हटते झाल.े अध्यक्षटथानी सांटथेचे चअेरमन श्री वमथलुालजी अग्रवाल होते. 

 प्राटताववकात वेवबनारची रूपरेषा व महत्व वेवबनारच ेसांयोजक प्रा. डॉ. अवनल बारी याांनी ववषद केले. उद्घाटनप्रसांगी 

ई- लवनिंग हा तांत्र ववषयाांकररता वशकववण्याचा एक अनोखा प्रकार आह,े परांत ुसवा काही वशकववण्याचा हा एक प्राधान्यक्रम, 

वाढता आवण जवळजवळ आवश्यक मागा आह.े तांत्रज्ान ववटतारत आह ेआवण लोकाांची टवतःची वेळ आवण त्याांच्या वेगान े

वशकण्याची इच्छा वनमााण झाली आह ेलॉकडाऊनच्या काळात ई-लवनाग चा वापर यशटवी झाल्याच ेमत उद्घाटक डॉ. अरुण 

इांगळे याांनी व्यक्त केले.  

 महाववद्यालयाच े प्राचाया प्राध्यापक अरववांद चौधरी याांनी महाववद्यालयाबद्दलचा थोडक्यात आडवा, भववष्ट्यात 

महाववद्यालयाची वाटचाल व सद्यवटथती वशक्षण सांटथेत वडवजटलायझेशन वाढते महत्व याबदलची मावहती दऊेन सवााना 

कोववडच्या काळात काळजी घणे्याच ेआवाहन करून शभुेच्च वदल्या.  

वेवबनार मध्य ेसवा सहभागी याांच ेटवागत करून सांटथेचा आलेख व सध्याच्या पररवटथतीत तांत्रज्ान ह ेवनकडीच ेआह ेअसे मत 

अध्यक्षीय भाषणात सांटथा अध्यक्ष श्री. वमठूलालजी अग्रवाल याांनी माांडले. 

 राष्ट्रीय वेवबनारच्या सत्रात पणु ेयेथील वडवजटल एडू आयटी सोलुशन च ेसांचालक श्री. योगेश पवार याांनी पावर पोईट 

प्रेसेनटेश द्वारे ई क्लासरूम व लवनिंग मनेजमेंट वसवटटम या ववषयावर सखोल सांशोधात्मक मागादशान करून उपवटथताांच्या प्रश्ाांना 

उत्तरे वदली. समारोप सत्रात प्रावतवनवधक टवरुपात सहभागीनी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

सदर राष्ट्रीय वेवबनार मध्य ेदशेभरातून १९२४ सांशोधक, प्राध्यापक व ववद्याथी सहभागी झाल ेहोते. वेवबनारच ेचेअरमन प्राचाया 

प्राध्यापक अरववांद चौधरी तर कन्व्हनेर म्हणनू प्रा. डॉ. अवनल बारी याांनी काम पवहले. उप- प्राचाया श्री. दवेवसांग पाटील व सवा 

वशक्षक व वशक्षकेतर कमाचारी याांच ेसहकाया लाभल.े वेवबनारच ेसतू्रसांचालन डॉ. गीता पाटील तर आभार श्री. अजय पाटील 

याांनी माांडले. तर ताांवत्रक सहाय्य वप्रयाांका लोखांडे याांच ेलाभले. 

 


