
VITTHALRAO PATIL MAHAVIDYALAYA, KALE 

TAL- PANHALA, DIST- KOLHAPUR 

National Webinar On  

Covid -19 Pandemic and Technology Driven Higher Education 

On 26 July 2020 

          ह्या वेबिनारचे आयोजन संस्थेचे  संस्थापक अध्यक्ष माननीय बवठ्ठल पाटील यांच्या 

पे्ररणेने व महबवद्यालयाचे प्राचायय डॉ िाळासाहेि लाडगावकर यांच्या मागयदर्यनाखाली 

करण्यात आले या वेबिनारचे coordinator म्हणुन प्रा. पद्माकर तटाळे यांनी काम पाहीले तर 

convener म्हणुन प्रा. बवक्रम यमगेकर  यांनी काम केले तर बलंक ऑबिसर म्हणुन प्रा.  

जेलीत कांिळे  यांनी काम पाहीले. 

 

 

 



 

Respected Sir/ Madam 

               You are cordially invited for One-Day National Level Webinar on Covid-

19 Pandemic and Technology Driven Higher Education Organized by  Vitthalrao 

Patil Mahavidyalaya, Kale, Tal- Panhala, Dist- Kolhapur   

On 26/07/2020 at 10.30 am 

 

NO registration fees                                   

                                                                                                                           We 

will provide you the essential information on this WhatsApp group. 

Zoom meeting ID and password will be sent on WhatsApp group on day before. 

You need to submit feedback form. After the webinar which will be provided on 

WhatsApp group during the webinar. 

E-Certificate will be sent within 3-4 days after the webinar through your registered 

mail or WhatsApp group. 

With warm regards 

Dr. Balasaheb Ladgaonkar 

Principal 

Prof. Padmakar Tatale 

 Coordinator Mob.No. 9403141099 

Prof. Vikram Yamagekar 

Convener Mob.No. 8208990980 

Prof Jelit Kamble 

Link Officer Mob.No. 9890130917                                                                                                    

Registration link-https://forms.gle/YKPSkyFSS3yF2LQBA 

  

 



 

 

REPORT OF THIS SEMINAR 

 

              बवठ्ठलराव पाटील महाबवद्यालय, कळे  मधे्य बदनांक 26 7 .2020 रोजी Covid-19   

Pandemic  and Technology Driven Higher Education  या बवषयावर ऑनलाइन राष्ट्र ीय  

वेबिनार संपन्न झाला. या वेबिनार मधे्य राष्ट्र ीय-आंतरराष्ट्र ीय स्तरातून जवळपास 495 

प्राध्यापकांनी सहभाग नोदंवला. या  वेबिनार चे उद्घाटन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय 

बवठ्ठल पाटील साहेि यांनी केले,  याप्रसंगी िोलत असताना त्ांनी संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा 

घेतला,  व तसेच या covid-19 च्या पररस्स्थतीमधे्य स्वतःची काळजी घेण्याचा सल्ला बदला,  

या वेबिनार चे प्रमुख वके्त डॉ. संभाजीराव भांिर ,व्यवस्थापन सबमती सदस्य .बर्वाजी 

बवद्यापीठ कोल्हापूर .यांनी  त्ांच्या व्याख्यानामधे्य covid-19 च्या लॉक डाऊन च्या 

पररस्स्थतीमधे्य बर्क्षणात आधुबनक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबर्वाय पयायय नाही पण देर्ाची 

भौगोबलक ,आबथयक पररस्स्थतीचा बवचार करता जवळपास 27% मुलांपयंत हे आधुबनक 

तंत्रज्ञान नसल्यामुळे ती मुले बर्क्षणापासून वंबचत राहू र्कतात तसेच या आधुबनक 

तंत्रज्ञानाच्या वापराचा काही मयायदा देखील आहेत, याचं पण आपण बवचार केला पाबहजे हे 

मत त्ांनी व्यक्त केले. या वेबिनार चे  सत्रअध्यक्ष  म्हणून महाबवद्यालयाचे प्राचायय डॉ. 

िाळासाहेि लाडगावकर यांनी सध्या उच्च बर्क्षणामधे्य या आधुबनक तंत्रज्ञानाची बकती गरज 

आहे हे covid-19 पररस्स्थतीने दाखवून बदले असे प्रबतपादन केले .या वेबिनार मधे्य सहभागी  

झालेल्या प्राध्यापकांनी बवषयाच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्स्थत केले व या प्रश्नांची समपयक उत्तरे 

डॉक्टर भांिर सर यांनी बदली , या राष्ट्र ीय  वेबिनार मधे्य  संस्थाउपाध्यक्ष माननीय राहुल पाटील 

साहेि उपस्स्थत होते.  त्ाचिरोिर  बवबवध राज्यातील त्ामधे्य पंजाि, गोवा, झारखंड ,उत्तर 

प्रदेर् ,बिहार, हररयाणा,  कनायटक इथून प्राध्यापकांनी आपला सहभाग नोदंवला या  

ऑनलाइन राष्ट्र ीय वेबिनार चे सूत्रसंचालन या   वेबिनार चे Convener प्रा. बवक्रम यमगेकर  

यांनी केले. तर वेबिनार संदभायतील सूचना व सटीबिकीट व िीडिॅक िाित माबहती  

कॉबडयनेटर प्रा. पद्माकर  तटाळे यांनी बदल्या. बलंक ऑबिसर प्रा.  जेलीत कांिळे  यांनी या 

काययक्रमाचे आभार मानले. 

 

 



 

 

Certificate of webinar 

 

 


