महात्मा गाांधी विद्यामांददर सांचवित,िाविज्य अभ्यासमांडळ आयोवित,
प्राचायय डॉ. व्ही.एस. मोरे व्याख्यानमािा

(िक्ष्य विषय – कोव्हीड-१९ च्या काळातीि व्यिसाय सांधी आवि आव्हाने)
-----------------------------------------------------------------------महात्मा गाांधी विद्यामांददर सांस्थेचे सहसवचि, िाविज्य विद्याशाखेचे मािी
अवधष्ठाता, मािी प्राचायय, गुरुियय, वितृतुल्य, सन्माननीय डॉ. व्ही.एस.मोरे याांची
सांस्थेतीि ५० िषायची कारकीदय दद. १.६.२०२१ रोिी िूिय होत आहे. त्याचे
औवचत्य साधून महात्मा गाांधी विद्यामांददर सांस्थेच्या िाविज्य अभ्यास मांडळाने मा.
सराांच्या नािाने ह्या िषायिासून दरिषी एक व्याख्यानमािा आयोवित करण्याचे
वनवित के िे आहे. चािू शैक्षविक िषायत “कोव्हीड-१९ च्या काळातीि व्यिसाय
सांधी आवि आव्हाने” हा िक्ष्य विषय म्हिून वनवित करण्यात आिेिा असून सदर
व्याख्यानमािेचे दद. ०१.०६.२०२१ ते ०४.०६.२०२१ दरम्यान आयोिन
करण्यात येिार आहे. तरी सिाांनी या व्याख्यानाांचा िाभ घ्यािा.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ददनाांक - ०१.०६.२०२१, िेळ - सकाळी १०.४५ िा.

प्रमुख िक्ते : डॉ. यशोधन वमठारे, सहयोगी अवधष्ठाता, िाविज्य विद्याशाखा,
सावित्रीबाई फु िे िुिे विद्यािीठ, िुिे

विषय – उद्योिकतेतीि निकल्िना – स्टाटय अप्स

प्रमुख अवतथी –
मा. प्राचायय डॉ. व्ही.एस. मोरे
मा. डॉ. बी.एस. िगदाळे
मा. डॉ. एस.एन.वनकम
मा. ियेशचांद्र िै
मा. डा.अररफ अांिुम

अध्यक्ष –
मा. डॉ. अिूिय प्रशाांत वहरे , समन्ियक, महात्मा गाांधी विद्यामांददर
सिाांनी खािीि लिकिर वलिक करून या ऑनिाईन काययक्रमात सहभागी व्हािे.

https://us02web.zoom.us/j/82323592395
Webinar ID : 823 2359 2395

-------------------------------------------------------------------------------------ददनाांक - ०२.०६.२०२१, िेळ - सकाळी ११.०० िा.
प्रमुख िक्ते : डॉ. मनोि कामत
प्राचायय, श्री.चेतन मांिू देसाई महाविद्यािय, गोिा
विषय – कोव्हीडने ऑनिाईन वशक्षिाची सांधी कशी सुरु / वनमायि के िी ?

https://us02web.zoom.us/j/83922354671
Webinar ID : 839 2235 4671
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------ददनाांक - ०३.०६.२०२१, िेळ - सकाळी ११.०० िा.
प्रमुख िक्ते : डॉ. एस.एन. तुिे
प्राचायय, िे.डी. वबटको महाविद्यािय, नावशक रोड
विषय – कोव्हीड-१९ दरम्यान क्रॉस रोडिर वशक्षि आवि व्यिसाय

https://us02web.zoom.us/j/89483480240
Webinar ID : 894 8348 0240
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------ददनाांक - ०४.०६.२०२१, िेळ - सकाळी ११.०० िा.
प्रमुख िक्ते : डॉ. डी.बी. लशदे
प्राचायय, म.वि.प्र. सांस्थेचे लििळगाि महाविद्यािय
विषय – कोव्हीड-१९ िररवस्थतीत नावशक मधीि व्यिसाय सांधी ि आव्हाने

https://us02web.zoom.us/j/89785168654
Webinar ID : 897 8516 8654
--------------------------------------------------------------------------------------

(आयोिक – िाविज्य अभ्यासमांडळ, महात्मा गाांधी विद्यामांददर)

