
 
भुसावळ कला, िव ान आिण प.ु . नाहाटा वािण य महािव ालय, 

भुसावळ 
अथशा  िवभाग  

अ रा म टीिडिसि लनरी रसच जनल 
संयु  िव ामान े 

एक दवसीय रा य तरीय चचास   (वेिबनार) 
द.18 म े 2020, सोमवार सकाळी-09:30 वाजता 

 
 

                     ऑनलाईन न दण ची शेवटची :- द.17 म े2020, द.ु 4.00 वा. पयत  
वेिबनार न दणीसाठी दले या लकवर भेट दया.  
Registration Link -  https://forms.gle/WMDvztW7q23X2H2R9 
 
मा. महोदय,   

भुसावळ कला, िव ान आिण पु. . नाहाटा वािण य महािव ालय, भुसावळ अथशा  िवभाग आिण अ र 
म टीिडिसि लनरी रसच जनल यां या संयु  िव माने एक दवसीय रा य तरीय चचास  (वेिबनार) चे आयोजन 
कर यात येत आहे. 

स या कोरोना या संकटामुळे संपूण जग होरपळून िनघाले आह.े आपला भारत देशही या कोरोना या दु च ात 
सापडला आहे. सं मण टाळ यासाठी  सु  असले या  लॉकडाऊनची झळ देशातील शेती, उ ोग, ापार, वाहतुक, 
दळणवळण, िश ण,  बँक ग, पयटन, रटेल िबझनेस, शेअर बाजार, रोजगार इ. े ांना बसली आहे. लोक 
अिनि तता, नैरा य, अिव ास, भीती, व चते या छायेखाली जगत आहेत. पुढे काय होणार हा  सवाना भेडसावत 
आहे. या ांवर िवचार िविनमय होऊन समाजात सकारा मक भावना िनमाण हावी या उदे याने महािव ालयातील 
अथशा  िवभागा यावतीने `कोरोना संकटाच ेभारतीय अथ व थेसमोरील आ हान,े प रणाम व उपाययोजना` या 
िशषका अंतगत एक दवसीय चचास  (वेिबनार) आयोिजत कर यात आले असून  या चचास ात अथ व थेतील 
िविवध े ात िनमाण झाले या आ हानांवर व संभा  उपाययोजनांवर मंथन केले जाणार आह.े  
        सदर वेिबनारम य ेखालील िवषयांवर शोध नबध सादर कर यात येतील.  (मराठी, हदी व इं जी ) 

  1. COVID-19 भारतीय शेती े ासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना 
  2. COVID-19-भारतीय उ ोग े ासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना 
  3. COVID-19-भारतीय ापार / वािण य े ासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना   
  4. COVID-19-भारतीय बँ कग आिण भांडवल बाजारासमोरील आ हान े , प रणाम व उपाययोजना     
 5. COVID-19-भारतीय रोजगारासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना 
 6. COVID-19-भारतीय िश ण े ासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना 
 7. COVID-19-भारतीय वाहतुक व दळणवळण  े ासमोरील आ हान े, प रणाम व उपाययोजना 

काय म पि का            
अ य  डॉ. ाचाय सौ. िमना ी वायकोळे  

उदघाटक  व बीजभाषक डॉ. ीिनवास खादंेवाल,े  जे  अथत  , भूतपुव अ य  मराठी अथशा  प रषद  (नागपुर) 
पिहल ेस  डॉ. के. के. पाटील  जे  अथत  , भूतपुव अ य  मराठी अथशा  प रषद   

                               ाचाय शकंरराव च हाण महािव ालय अदापुर  िज. नांदेड 
दूसरे स  ो. डॉ. संजय तुप,े जे  अथकम , माजी.संपादक अथसंवाद  (नािशक) 

चचास  समारोपकत ा.  ही.डी.पाटील     जे  अथत  , जळगाव 

 
\ 

कोरोना सकंटाच ेभारतीय अथ व थेसमोरील  आ हान,े प रणाम व उपाययोजना 

एक दवसीय रा य तरीय चचास   (वेिबनार) 

 



 

सूचना       
1. ा यापक व संशोधन िव ा याना न दणी क न शोध िनबंध पाठवता येतील.  

2. वेिबनारम य ेसहभाग / शोध नबध सादर कर याचे  ई- माणप   ईमेल या  मा यमातून दले जाईल. 

3. वेिबनारम य ेआलेले शोध िनबंध Peer-Review क न अ रा म टीिडिसि लनरी रसच जनल  (Peer-    
        Reviewed & Refereed International Research Journal) म ये ई- कािशत  केले जातील.   

4. शोध नबध मराठी/ हदी फॉ ट Kruti Dev-010 साईज 14  व इं जी फॉ ट Times New Roman साईज- 
       14  म य ेMicrosoft Word म ये  aimrj18@gmail.com  या ईमेलवर पाठवाव.े  

5. वेिबनार Zoom Apps (ऑनलाईन) या मा यमातून घेतली जाईल.   

6. वेिबनार संबंधी लक हाटसअप ृप कवा ईमेलवर दली जाईल.  
 

वेिबनार न दणी 
फ  
 

वेिबनार न दणी फ   िगरीष एस. कोळी यां या  
Google pay Mobile no.9421682612 या 
नंबर पाठवाव.े (koligirish@okaxis) 

 
Union Bank of India   A/c no- 
324402013016720  
IFSC Code- UBIN0532444 

सहभाग . 200 /- सहभाग + काशन   . 500 /- 
कृपया न दणी फ  जमा के यानंतर 9421682612 Whatsapp या नंबरवर आपले नाव व न दणी 
म बाईलनं्बर टाकून नशॉट पाठवावा. 

 
 

 आपल ेिविनत  
मा. ी.महेशभाऊ फालक 

चेअरमन, 
ता ी ऐ युकशन सो. भुसावळ 

 मा. ी.मोहनभाऊ फालक 
अ य  

ता ी ऐ युकशन सो. भुसावळ 
 

मा. ी.संजयजी नाहाटा 
कोषा य  

ता ी ऐ युकशन सो. भुसावळ 

  

मा. ी.िव णुभाऊ चौधरी 
से े टरी 

ता ी ऐ युकशन सो. भुसावळ 

सव मा. संचालक मंडळ व पदािधकारी सद य 
 

 डॉ.सौ.एम. ही. वायकोळे 
ाचाय 

 
 

 

ा.डॉ.बी.एच ब हाटे 
उप ाचाय 

 

डॉ. एन.ई. भंगाळे 
उप ाचाय 

डॉ. एस. ही.पाटील  
उप ाचाय 

 

सह  सम वयक 
ा. एस.टी. धूम 

मो. . 9420592953 

 सम वयक 
डॉ. ए.डी. गो वामी 

                उप ाचाय                                                        
मो. . 9422563536 

 

संयोजक 
डॉ. िगरीष एस. कोळी 

संपादक 
अ रा म टीिडिसि लनरी रसच जनल 

मो. .  9421682612 
 

 
 
 

 

सह-संयोजक 
ा िनलेश एस. गु चल  

सह-संपादक 
अ रा म टीिडिसि लनरी रसच जनल 

 

संपक  
डॉ. करण वारके 
(9764458112) 

 

ा. ही. ए. साळंुख े
(8208766939) 

ा. िजत  आडोकार 
(7798800860) 

ा. सौ. उ वला महाजन 
(9423118540) 

       
 


