कोतोली परिसिातील शालेय विद्यार्ाांच्या साठी भौगोवलक शैक्षविक
सावित्याचे प्रदशशन

श्रीपतराव चौगुले कॉलेज माळवाडी कोतोली येथे भौगोललक शैक्षलिक सालित्य प्रदशशनाचे उद्घाटन करताना संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ
.के.एस. चौगुले, सोबत सलचव लशवाजी पाटील, प्र.प्राचायश डॉ .बी.एन. रावि , भरत पाटील , डॉ . भारती लशंदे , संजीव कुंभार आदी

श्रीपतराव चौगु ले आटश स् अॅ ण्ड सायन्स कॉलेज माळवाडी कोतोली ये थे भूगोल लवभागा मार्शत कोतोली
पररसरातील शालेय लवद्याथाां च्या साठी भौगोललक शैक्षलिक सालित्याचे प्रदशशन भरलवण्यात आले. प्रदशशनाचे उद् घाटन
संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ .के.एस. चौगु ले यां चे िस्ते करण्यात आले . उद् घाटनप्रसंगी डॉ . चौगु ले म्हिाले,
मिालवद्यालय संकुलात झालेले भौगोललक शैक्षलिक प्रदशशन समाजासाठी उपयु क्त ठरला असून यां चा मला आनंद
वाटतो आिे . असे प्रलतपादन डॉ .के.एस.चौगु ले यांनी केले. पुढे म्हिाले. ज्ञानगं गा प्रसारक मंडळाच्या सवशच लवभागािी
समाजाच्या लिताचे उपक्रम आयोलजत करावे .या प्रदशशनामुळे लवद्यार्थ्ाां च्या भौगोललक ज्ञानात भर पडली आिे . भुगोल
लवभागा मार्शत भरलवलेल्या या प्रदशशनात भौगोललक अलवष्कारां ची लचत्रलर्त दाखलवण्यात आली . कोतोली पररसराची
प्रलतकृती, िवामानाचे उपकरिे, िवाई छायालचत्रे, िवामान दशशक नकाशे, सागरतळ रचना, ज्वालामुखी, भूकंप, सागरी
बे टे यां च्या लनलमशतीची प्रलतकृती, नॅशनल जॉग्रार्ी, समतल र्लक, लोलकीय िोका यं त्राच्या सवेशनाचे सालित्य,
साखळी सवेक्षिाचे सालित्य, जग, मिाराष्ट्र, भारत यां चे नकाशे, लत्रलमतीय दशशक नकाशे, उपग्रिमार्शत घे तलेल्या
प्रलतमा, आवतश- प्रत्यावशत यां च्या प्रलतकृती मान्सुनच्या वाऱ्याच्या प्रलतकृती, वेगवेगळी भूमीस्वरूपे लवदारि, लोकसंख्या,
िवा प्रदू षन जलप्रदू षि यां च्या मालितीचे तक्ते , छायालचत्रे सादर करण्यात आली िोती . डॉ. भारती लशंदे यां नी
पीपीटीचे सादरीकरि करुन भौगोललक मालिती सादर केली . यावेळी प्र . प्राचायश डॉ . बी .एन. रावि, सलचव लशवाजी
पाटील, संचालक डॉ . अजय चौगु ले ,नॅक समन्वयक ए .आर. मिाजन ,लवलवध लवभागाचे प्रमुख उपस्स्थत िोते
.प्रदशशनाला लालबिादू र शास्त्री ज्युलनअर कॉलेज वाघवे, योगी प्रभुनाथ मिाराज माध्यलमक लवद्यालय वाघवे ,संजयलसंि
गायकवाड माध्यलमक लवद्यालय.लपं पळे , के.एस .चौगु ले माध्यलमक लवद्यालय माळवाडी , श्रीपतराव चौगुले कॉलेजचे
वररष्ठ , कलनष्ठ, लवज्ञान ,कला, अध्यापक लवद्यालय ,आय.टी. आय शाखेचे प्राध्यापक लवद्यार्थ्ाां नी प्रदशशनास भेट दे ऊन
भौगोललक ज्ञानाचा लाभ घे तला. प्रास्तालवक प्रा .भरत पाटील ,सूत्रसंचालन एस .पी .कुंभार, आभार डॉ .भारती लशंदे
यां नी मानले .

