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संकट -प्रगतीची एक अऩवुव संधी 
 

  बायतीम वलद्मा बलन्वच ेवयदाय ऩटेर अभबमाांत्रिकी भशावलद्मारमाच्मालतीने टेक्मूऩ-३ अांतगगत 
फुधलाय ददनाांक 29 जुरै 2020 योजी वामांकाऱी ऩाच ते वाड ेवशा मा लेऱेत वांकट- प्रगतीची एक अऩलूग 
वांधी ह्मा वलऴमालय याज्म ऩातऱीलय ऑनराइन लेत्रफनाय आमोजजत कयण्मात आरे शोते. 
ह्मा  कामगक्रभाची वुरुलात लेत्रफनाय च ेआमोजक श्री. रुईव डामव माांनी छोट्मा प्रस्तालनेने केरी 
नांतय  टेक्मूऩ-३ च ेको-ऑर्डगनेटय डॉ. याशुर दशातोंड ेवय माांनी कामगक्रभाच ेप्रास्तावलक करून लक्तमाची 
ओऱख करून ददरी. तद्नांतय वांस्थेच े प्रबायी प्राचामग डॉ.भोशन भुयडी वय माांनी औऩचारयक रयत्मा 
लेत्रफनाय च े उद्घाटन केरे ल कामगक्रभावाठी ळुबेच्छा ददल्मा. तद्नांतय यीतवय लेत्रफनायची वुरुलात 
कयण्मात आरी. ह्मा लेत्रफनाय वाठी श्री. अननर ऩाटीर वय लक्ते म्शणून राबरेरे शोते. श्री. अननर 
ऩाटीर वय वयदाय ऩटेर अभबमाांत्रिकी भशावलद्मारमात भुराांवाठी कौजन्वरयच ेकाभ कयीत अवतात, 

वध्मा रॉकडाऊन भुऱे ते कॅनडा मेथे अवल्माभुऱे त्माांनी कॅनडाभधनू ऩादटगभवऩेटळी वांलाद वाधरा. 
 आऩणाव ठाऊक आशे की वध्मा कयोना वलऴाणूच्मा भशाभायी भुऱे जगालय पाय भोठे वांकट 
आरेरे आशे. त्माभुऱे आऩण वलगजण िस्त झारेरा आशोत, बमबीत झारेरा आशोत, चचांताग्रस्त 
झारेरो आशोत. आऩल्मालय आरेरे शे भशाबमानक वांकट कधी एकदा टऱून जाईर माची आऩण 
लाट ऩाशत आशोत,ऩयांतु मा लेत्रफनाय भध्मे लक्ते श्री. अननर ऩाटीर वय माांनी आऩल्मालय आरेल्मा 
वांकटारा आऩण न घाफयता शे वांकट म्शणजे प्रगतीची एक अऩूलग वांधी आशे, मा दृष्टीकोनातून आऩण 
ऩादशरे तय त्मालय आऩण ननजचचतच भात करू ळकतो, शे ननयननयाळ्मा व्मक्तीच्मा उदाशयणाद्लाये 
वलाांना ऩटलून ददरे. वांकटालय भात कयण्मावाठी आऩण आऩरा आत्भवलचलाव लाढलरा ऩादशजे, 

आऩण वांकटारा घाफरून यडामचां नाशी तय रढामचां भळकरां ऩादशजे, आऩल्मा आयोग्म वलऴमी आऩरा 
दृजष्टकोण आऩण फदररा ऩादशजे, आऩण रढलय्मे झारो ऩादशजे. अळा छोट्मा छोट्मा 
दटऩणीव्दाये  उऩजस्थताांना भशत्त्ल ऩटलून ददरे. ह्मा कामगक्रभावाठी वांऩूणग भशायाष्रातून ४५ व्मक्तीन े
वशबाग दळगवलरा शोता. कामगक्रभाांभध्मे वलचायरेल्मा प्रचनाांना श्री. अननर ऩाटीर वय ह्माांनी उत्तय 
देऊन ळांकेच े वभाधान केरे. कामगक्रभानांतय उऩजस्थताांकडून पीडफॅक पॉभग ऑनराईन बरून घेऊन 
तद्नांतय त्माांना वदटगफपकेट ऩाठलण्मात आरे. 
 कामगक्रभाच्मा ळलेटी आमोजक श्री.रुईव डामव ह्माांनी  वलगप्रथभ कॉरेजचे प्रबायी प्राचामग श्री 
भोशन भुरूडीवय माांनी लेत्रफनाय आमोजजत कयण्मावाठी प्रोत्वाशन ददरे त्माफद्दर त्माांच े आबाय 
भानरे. कॉर्ड गनेटय श्री.याशूर दशातोंड ेवय ह्माांनी टेक्मूऩ अांतगगत शा लेत्रफनाय आमोजजत कयण्मावाठी 
वांधी ददरी त्माफद्दर त्माांच ेदेखीर आबाय भानण्मात आरे. त्माचफयोफय ननयननयाळ्मा कॉरेजभधनू, 

इांडस्रीभध्मे ज्माांनी शमा लेत्रफनाय भध्मे वशबाग घेतरा त्मावलग वशबागी व्मक्तीच ेआबाय भानण्मात 
आरे. मा लेत्रफनायभध्मे वौ.कचभीयी भॅडभ माांनी आमटीचां वुांदय रयत्मा काभ केरे त्माफद्दर त्माांचे 
आबाय भानण्मात आरे. ळलेटी कामगक्रभाची वाांगता याष्रगीताने कयण्मात आरी.  

 धन्मलाद. 


