मएसो गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमससतफे
‘शाश्वत ववकासा’वर आतं रराष्ट्रीय पररषद
“अमेरिके सािखी प्रगत जीवनशैली या पृथ्वीतलावि जि सवाांनाच हवी असेल, ति एकच पृथ्वी पिु े शी नाही, या
पृथ्वीसािख्या आणखी ०४ पृथ्वींची आवश्यकता आहे.” या शब्ाांत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश कुलकणी याांनी ‘शाश्वत ववकास’ या
ववषयासांबांधीच्या समस्येचे गाांभीयय स्पष्ट के ले. यानांति एअिमाशयल श्री. भषू णजी गोखले (वनवृत्त) म्हणाले, “शाश्वत ववकास हा मद्दु ा
हा आजच्या घडीला पििाष्ट्रीय सांबांध घडण्या-वबघडण्याला ्ेखील कािणीभतू ठित आहे. या पाश्वयभमू ीवि त्याच्या
जागरुकतेसांबांधीची जागरुकता वनमायण करून या आांतििाष्ट्रीय परिष्ेच्या वनवमत्ताने ‘मएसो गिवािे कॉलेज ऑफ कॉमसय’ने एक
पाऊल पढु े टाकले आहे” असे म्हणता येईल.
‘शाश्वत ववकास’ या मख्ु य सांकल्पनेवि आधारित ही आतां ििाष्ट्रीय परिष् ‘मएसो गिवािे कॉलेज ऑफ कॉमसय’ने
साववत्रीबाई फुले पणु े ववद्यापीठ; जेम्स कुक यवु नव्हवसयटी, वसांगापिू ; यवु नव्हवसयटी ऑफ हल, लांडन याांच्या सांयक्त
ु ववद्यमाने व्नाांक
१७ व १८ जानेवािी २०१९ या कालावधीत यश्ा, पणु े येथे आयोवजत के ली आहे. या परिष्ेला FCCI, श्रीलांका व SAARC
याांचा ज्ञान-सहयोग (Knowledge partner) लाभला आहे. परिष्ेचा उद्घाटन समािांभ आज सकाळी ववववध व्ग्गज मडां ळींच्या
उपवस्थतीत पाि पडला.
यावेळी व्यासपीठावि परिष् समन्वयक व प्राध्यावपका डॉ. िोवहणी गोटे, प्राचायय डॉ. आन्ां लेले, वसए अभय क्षीिसागि,
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. यशवतां वाघमािे , जेम्स कुक यवु नव्हवसयटीचे इवां टिीम डेप्यटु ी व्हाईस चॅन्सलि डॉ. अवभषेक भाटी, मएसोचे अध्यक्ष
एअि माशयल भषू ण गोखले (वनवृत्त), साववत्रीबाई फुले पणु े ववद्यापीठाचे प्र-कुलगरू
ु डॉ. एन.एस. उमिाणी, यवु नव्हवसयटी ऑफ हल,
लांडन येथील इटां िनॅशनल रिलेशन्स ऑवफसि लेन बॅिो, मएसोच्या वनयामक मडां ळाचे अध्यक्ष िाजीव सहस्रबद्ध
ु े, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ.
सतीश कुलकणी, व मएसोचे सवचव डॉ. भित व्हनकटे इत्या्ी मान्यवि उपवस्थत होते.
तसेच FCCI श्रीलांका येथील सेक्रेटिी जनिल अवजत पिे िा, ‘SAARC इवां डया’चे व्हाईस प्रेवसडांट ववनो् जनु ेजा, डॉ.
अशोक मोडक, आन्ां जोशी, डॉ. ववनायक गोववलकि, वबपीन ्ेवकि, अभय वटळक, डॉ. सतीश ्ेवधि, डॉ. वनमयला जोसेफ याांचे
मागय्शयन या परिष्ेला लाभले होते. भािताबिोबिच नेपाळ, श्रीलांका अशा ववववध ्ेशाांमधनू सांशोधकाांचा सहभाग या परिष्ेत
होता.
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