श्रीपतराव चौगुऱे महाववद्याऱयात भग
ू ोऱ ववभागाचा राष्ट्रीय वेबिनार संपन्न
श्रीऩतयाल चौगुरे भशावलद्मारमात बूगोर वलबागाचा याष्ट्रीम लेबफनाय वंऩन्न-सानगंगा शळषण प्रवायक भंडऱ ,
भाऱलाडी वंचशरत श्रीऩतयाल चौगुरे आर्ट्व अॅण्ड वामन्व कॉरेज , भाऱलाडी -कोतोरी मेथे मु र्टमुफ ल Cisco WebEx
च्मा भाध्मभातन
ू बग
ू ोर वलबागाभाप्त याष्ट्रीम लेबफनाय चे आमोजन केरे शोते.
लेबफनायवाठी प्रभुख लक्ते प्रो. डॉ. अयवलंद भुरीभनी ( चेअयभन

, बूगोर वलबाग , कना्टक धायलाड

वलद्माऩीठ ) मानी Geographical perspective of Socio Economical Future Trends in India मा वंकल्ऩनेलय
आऩरे वलचाय भांडरे. तय डॉ.भीना ऩोतदाय ( बूगोर वलबाग

, शळलाजी वलद्माऩीठ , कोल्शाऩूय ) मानी याष्ट्रीम ल

आंतययाष्ट्रीम ऩम्टनातून आर्थ्क ल वाभाजजक उन्नती कळी कयता मेईर मा वलऴमालय आऩरे वलचाय व्मक्त
केरे.डॉ.फी. एव. जाधल (बग
ू ोर वलबाग प्रभख
ु , श्री.वलजमशवंश मादल कॉरेज, ऩेठलडगाल) मानी रॉकडाऊनच्मा काऱात
ऩमा्लयणात झारेरे वकायात्भक फदर ल बवलष्ट्मात ऩमा्लयण टटकलून ठे लण्मावाठी कयाव्मा रागणाऱ्मा उऩाममोजना
फाफतची भाटशती वांर्गतरी. डॉ. वयदाय ऩाटीर (वशा. प्राध्माऩक ,A.S.P. कॉरेज, दे लरूख) मानी बूगोराच्मा प्रगतीवाठी

GIS ल GPS मांचा लाऩय कळा ऩध्दतीने केरा ऩाटशजे माफाफतची भाटशती टदरी. वंस्थाऩक -अध्मष भा.डॉ.के.एव.
चौगुरे वाशे फ मानी उद्घाटनऩय भाग्दळ्न कयताना कोतोरी वायख्मा दग
् ल ग्राभीण बागातीर भुरींच्मा उच्च
ु भ
शळषणाची गयज म्शणून मा वंस्थेची स्थाऩना केरी.

आज भशावलद्मारमातीर वलद्माथीनींचा मळाचा आरेख ऩाशता

त्माची ऩूतत
् ा ल वभाधान झाल्माची बालना व्मक्त केरी. भशावलद्मारमाचे प्र. प्राचाम् डॉ. फी.

एन. यालण मानी

स्लागत ल प्रास्तावलक केरे अततळम ग्राभीण ल दग
् बागात आभचे भशावलद्मारम अवन
ु भ
ू वद्ध
ु ा शळषणाची व्माप्ती
लाढलण्मावाठी ल ळैषणणक उऩमोर्गतेवाठी आधुतनक तंत्रसान ल वलसानाचा उऩमोग करून मु र्टमुफ ल Cisco WebEx

app च्मा भाध्मभातून बूगोर वलबागाभाप्त याष्ट्रीम लेबफनायचे आमोजन केरे शोते. लेबफनायभध्मे वशबागी ऩाशुण्मांचा
ऩरयचम डॉ. बायती शळंदे , प्रा.एच.एव. शळयवट , प्रा. अजजंक्म कंु बाय , डॉ. अजम चौगर
ु े मानी करून टदरा. लेबफनायचे
वंमोजक डॉ. बायती शळंदे मानी आबाय भानरे.

बूगोर वलबागाच्मा याष्ट्रीम लेबफनायच्मा मळजस्लतेवाठी वंस्थाऩक -

अध्मष भा.डॉ.के.एव. चौगुरे वाशे फ , वर्चल आदयणीम श्री.शळलाजीयाल ऩाटीर ( भाभा ) भशावलद्मारमाचे प्र. प्राचाम्
डॉ.फी.एन. यालण, वंगणक वलबागाचे प्रभुख प्रा. अजजंक्म कंु बाय, वुधीय ऩाटीर , प्रा.एच.एव. शळयवट, डॉ. अजम चौगुर,े
बूगोर वलबागाचे वशा. प्राध्माऩक डॉ. बायती शळंदे, प्रा.एव.ऩी. कंु बाय, प्रा. बयत ऩाटीर मांचे वशकाम् राबरे .

