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“पयाावरणाचा िाश्वत शवकास” 

अहवाल 

 महाशवद्यालयात भूगोल शवभाग आशण शववेक वाशहनी यांचे संयुक्त शवद्यमाने िशनवार, ददनाकं 

०६/०३/२०२१ रोिी सकाळी ठीक ०९.३० वािता “पयाावरणाचा िाश्वत शवकास” या शवषयावर प्रा. डॉ. 

कांबळे, भूगोल शवभाग, एन. सी. सी. प्रमुख, आर्टसा, कॉमसा अँड सायन्स कॉलेि, पलुस (शि.सांगली) यांच े

व्याख्यान आयोशित करण्यात आल ेहोते. सदर कायाक्रमाचे अध्यक्षस्थान मा. प्राचाया डॉ. कदम एल. डी. यानंी 

भूषशवले. प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या व्याख्यानामध्ये नैसर्गाक पयाावरण, साधन संपशि आशण शतचे संवधान यातनू 

पयाावरणाचा िाश्वत शवकास कसा साधता येईल ह ेसंशगतले.  पयाावरणाचा िाश्वत शवकास ही काळाची गरि 

आह.े या नैसर्गाक साधनसंपिीचे संवधान केले नाही तर येत्या ४० वषाामध्ये खशनि संपशि संपतील तर हवा, 

पाणी, िमीन यांचा दिाा घसरत चाललेला आहे. त्याचं्यामधील प्रदषूणात वाढ होत आह.े या कधीही न 

संपणार् या नैसर्गाक साधनसपंिीचा िाश्वत शवकास अत्यतं आवश्यक आहे. अन्यथा भशवष्यामध्ये मानवा समोर 

अनेक आरोग्यशवषयक समस्या शनमााण होऊ िकतात. वृक्षारोपण ही काळाची गरि आह ेअसे शवचार त्यांनी 

मांडल.े तर सदर कायाक्रमाचे अध्यक्ष मा. प्राचाया डॉ. कदम एल. डी. यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून 

पयाावरणाचे संतुलन, पररसंस्था, नैसर्गाक पयाावरणाचे सवंधान  आशण पयाावरणाच शवकास यावर आपले शवचार 

व्यक्त केले. 

                   कायाकमााचे प्रास्ताशवक भूगोल शवभाग प्रमुख डॉ. खाडे ए. एस. यांनी केले. कायाक्रमाच्या  

पाहुण्यांची ओळख प्रा. कोन े डी. एम. यांनी करून ददली. तर सूत्र संचालन प्रा. मस्के एस. ए. यांनी केले. 

कायाक्रमाचे आभार शहन्दी शवभाग प्रमुख डॉ. भोसले के. बी. यानंी मांडल.े या कायाक्रमाचे संयोिन आशण 

शनयोिन भूगोल शवभागाचे  प्रा. वाघमारे आर. व्ही. यानंी केले.  

             शनष्पिी                                                                             लाभाथी सखं्या : ७६  

• शवद्यार्थयाांमध्ये पयाावरणाबाबत  िागृती शनमााण झाली .                   

• शवद्यार्थयाांमध्ये  पयाावरणाचा िास्वत शवकास ही संकल्पना संप्रेररत झाली 
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  शवभाग प्रमुख                                 प्राचाया, 

               भूगोल शवभाग                          डॉ. पतंगराव कदम महाशवद्यालय, रामानंदनगर (बुली) 

   

        प्रमुख पाहुण ेव मा.प्राचाया प्रशतमा पूिन करताना  प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत करताना मा.प्राचाया डॉ. कदम एल. 

डी॰ 

 प्रमुख पाहुणे प्रा.डॉ.कांबळे एस.एम. आपले शवचार व्यक्त करताना मा.प्राचाया डॉ. कदम एल. डी. अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना 

 

 


