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 भूगोल विभाग ि IQAC मार््त  महाविद्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने “कोविड-19 च्या काळातील भौगोशलक 

िातािरण’’ या विषयािर एक ददिसीय राष्ट्रीय पररसंिाद बुधिार दद. 15 जुल ै2020 रोजी सकाळी 10.30. िाजता 

संपन्न झाला. या कायक््रमाचे प्रास्ताविक भूगोल विभाग प्रमुख डॉ. खाडे ए. एस. यांनी केले. तयांनी भूगोल विभाग ि 

विविध कौसेस बद्दल मादहती ददली. कोविड-19 च्या काळातील सामाजजक ि भौगोशलक पररजस्थती बद्दल आपले 

विचार मांडले. सि ्सहभागी अध्यापक ि संिोधक आणण विद्याथी या सिाांचे तयांनी स्िागत केले. पररसंिादातील 

सहभागाबद्दल आभार मानले. 

 पररसंिादाचे प्रमुख पाहुणे मा. प्राचाय ्डॉ. अंबादास जाधि (डी. सी. कॉलेज, शसल्िासा) हे होते. तयांच्या हस्ते 

पररसंिादाचे उद्घाटन सकाळी 10.30 िा. झाले. या पररसंिादाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचाय ्मा. डॉ. एल. डी. 

कदम हे होते. तयांनी पररसंिादातील उपजस्थताना मागद्िन् केले. या पररसंिादाचे प्रथमसत्र साधनव्यक्ती म्हणून पुणे 

येथील प्रशसद्ध भूगोलतज्ञ ि स. प. महाविद्यालय पुणे चे माजी भूगोल विभाग प्रमुख डॉ. श्रीकांत कालेकर यांनी 

मागद्िन् केले. तयांनी कोविड-19 च्या काळातील भौगोशलक िातािरण कसे बदलत गेले हे विविध चचत्रफर्ती, 

आकृतया, पी पी टी या द्िारे सांचगतले. 

  पररसंिादाचे दसुर् या सत्रातील साधन व्यजक्त म्हणून एच. पी. टी. आर्ट्स ि आर. िाय. के  सायन्स 

कॉलेज, नाशिक येथील भूगोल विषयाच्या प्राध्यापक श्रीमती प्रगती देिमुख यांनी मागद्िन् केले. तयांनी कोविड-19 

च्या काळातील भौगोशलक िातािरण कसे बदलत गेले हे विविध चचत्रफर्ती, आकृतया, चचत्र, पी पी टी या द्िारे िहरी 

ि ग्रामीण भागात पया्िरणात कसे बदल झाले ते स्पष्ट्ट केले. यानंतर सहभागी व्यक्तींचे पोष्ट्टर प्रदिन् झाले.    



 दपुारी 1.30 िा. पररसंिादाचा समारोप झाला. या कायक््रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉ. श्रीकांत कालेकर हे होते. 

तयांनी पररसंिाद आयोजन हे म्हतिाचे असून भौगोशलक िातािरण ि कोिीड-19 या बद्दल आपले विचार व्यक्त केले.  

तर या पररसंिाद समारोप कायक््रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे मा. प्राचाय ् डॉ. एल. डी. कदम हे होते. तयांनी 

उपजस्थताना  मागद्िन् केले. या कायक््रमा साठी देिभरातून 316 भगूोलाचे अद्यापक उपजस्थत होते. ही कायि्ाळा 

झुम फ्लॅटर्ॉम ् िर आयोजजत करण्यात आली होती. या पररसंिादाला सहभागी व्यक्ती कडून चांगला प्रततसाद 

शमळाला. सहभागी व्यजक्तंना प्रमाणपत्रे देण्यात  आली. या कायक््रमाचे आभार भूगोल विभागातील सहकारी प्राध्यापक 

िाघमारे आर. व्ही. यांनी मानले.  िरील प्रमाणे हा कायक््रम संपन्न झाला॰ 

लाभार्थी संख्या: 316 

परिसंवादाचे फललत :  

1. कोविड-19 काळात ऑनलाइन पररसंिादाचे आयोजन करता आले.  

2. कोविड-19 काळातील बदलतया भौगोशलक िातािरणाबद्दल सहभागी व्यक्तींना मादहती शमळाली.  

3. िक् फ्रॉम होम च्या काळात ऑनलाइन पध्दतीने (दरूद्र्श्य प्रणाली) अध्यापक, संिोधक, विद्याथी ि 

व्यक्तींना पररसंिादात सहभागी होण्याची संधी प्राप्त झाली.  

                                                                                                               

        
परिसवंाद शाळेचे उद्घाटन अध्यक्षीय मनोगत मा.प्राचायय एल.डी.कदम   परिसवंाद शाळा 


