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"सुसंवादातुन सकारात्मकतेकड"े 
 

वेबिनार अहवाल. 
 

बायतीम वलद्मा बलन्वचे वयदाय ऩटेर अभबमाांत्रिकी भशावलद्मारमाच्मा लतीने टेक्मूऩ -३  अांतगगत ळुक्रलाय 
ददनाांक ३० ऑक्टोिर   2020 योजी वामांकाऱी चाय ते वाड ेवशा मा लेऱेत ववुांलादातुन वकायात्भकतेकड े ह्मा 
वलऴमालय याज्म ऩातऱीलय ऑनराइन लेत्रफनाय 
आमोजजत कयण्मात आरे शोते.ह्मा  कामगक्रभाची 
वुरुलात लेत्रफनाय च ेआमोजक श्री. रुईव डामव 
माांनी छोट्मा प्रस्तालनेने केरी तदनांतय  माांञञकी 
वलबागाच ेवलबाग प्रभुख ल शमा   कामगळाऱेच ेको-
ऑर्डगनेटय डॉ. वुधाकय उभाऱे वय माांनी कामगक्रभाच े
प्रास्तावलक करून लक्तमाची ओऱख करून ददरी. 
तदनांतय 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 डॉ.ननतीन देशपांड ेसर (लीड कन्सल्टंट 
ज्ञानपीठ अकडमी पुणे)  लक्ते म्शणून राबरेरे 
शोते. 
 आऩणाव ठाऊक आशे की वध्मा कयोना वलऴाणूच्मा भशाभायी भुऱे जगालय पाय भोठे वांकट आरेरे आशे. 
त्माभुऱे आऩण वलगजण िस्त झारेरा आशोत, बमबीत झारेरा आशोत, ञचांताग्रस्त झारेरो आशोत. 
आऩल्मालय आरेरे शे भशाबमानक वांकट कधी एकदा टऱून जाईर माची आऩण लाट ऩाशत आशोत,गेरेल्मा 
वात भदशन्माांऩावून जास्त काऱ आऩण ह्मा वांकटाचा वाभना कयीत आशोत.काशी अांळी आऩण घयातच 
अडकुन आशोत त्माभुऱे आऩरा एकभेकाफयोफयचा वुवांलाद फांद झाल्माभुऱे आऩण नकायात्भकते म्शणजेच 
नैयाश्म आल्मावायखे लागत आशोत. कुटुांफातीर वदस्म,आजूफाजूच्मा वशकामाग फयोफय वुवांलाद न झाल्माभुऱे 
आऩरे नाते जणू तुटल्मावायखे आऩणाव बावत आशेत. आऩणाव एकभेका फयोफयचा वुवांलाद लाढवलण्मावाठी 
आऩल्मा भधीर नकायात्भक अळी बालना नाशीळी करून शा वुवांलाद आऩल्मा कुटुांफात, आजूफाजूच्मा 
ऩरयवयात, वभाजात अथला आऩल्मा काभाच्मा दठकाणी कवा लाढलता मेईर मावलऴमी डॉ. ननतीन देळऩाांड े
वय माांनी ह्मा लेत्रफनाय भध्मे फशुभोर अवे भागगदळगन केरे. वय म्शणारे कक भाणूव आऩल्मा बाऴेभध्मे 
जन्भ घेतो त्माभुऱे भाणवाच ेवलचाय त्माांच्मा जन्भातूनच मेत अवतात जेव्शा दोन व्मक्तीांभध्मे वांबाऴण शोते 
तेव्शा वुवांलाद वाधरा जातो. वलवांलाद शा कुटुांफात शोत अवतो. वकायात्भकता म्शणजे आऩरा आत्भवलश्लाव 
लाढरा ऩादशजे. आऩल्मात आत्भवलश्लावाचा अबाल अवल्माव वकायात्भकता मेत नाशी. एक लेऱ आऩल्मात 
भतबेद चारतीर ऩण भनबेद नकोच नको अळा ननयननयाळ्मा उदाशयणाद्लाये वयाांनी आजच्मा 
वलऴमाची  वांकल्ऩना वभजालून वाांञगतरी. 
  



ह्मा कामगक्रभावाठी वांऩूणग भशायाष्ट्रातून १०० व्मक्तीने वशबाग दळगवलरा शोता. कामगक्रभाांभध्मे वलचायरेल्मा 
प्रश्नाांना डॉ.ननतीन देळऩाांड ेवयाांनी  उत्तय देऊन ळांकेच ेवभाधान केरे. कामगक्रभानांतय उऩजस्थताां   कडून पीडफॅक 
पॉभग ऑनराईन बरून घेऊन तद्नांतय त्माांना वदटगकपकेट ऩाठलण्मात आरे. 
 कामगक्रभाच्मा ळलेटी वभन्लमक डॉ.वुधाकय उभाऱे वयाांनी वलाांच ेआबाय भानरे तवेच आमोजक श्री.रुईव 
डामव ह्माांनी  वलगप्रथभ कॉरेजच ेप्रबायी प्राचामग श्री भोशन भुरूडीवय माांनी लेत्रफनाय आमोजजत कयण्मावाठी 
प्रोत्वाशन ददरे त्माफद्दर त्माांच ेआबाय भानरे.टेक्मूऩ -३ च ेकॉर्ड गनेटय श्री.याशूर दशातोंड ेवय ह्माांनी टेक्मूऩ 
अांतगगत शा लेत्रफनाय आमोजजत कयण्मावाठी वांधी ददरी त्माफद्दर त्माांच ेदेखीर आबाय भानण्मात 
आरे.तवेच को ऑर्डनेटय डॉ.वुधाकय उभाऱे वय ह्माांनी केरेल्मा वशकामग फद्दर त्माांच ेआबाय भानरे. 
त्माचफयोफय भशायाष्ट्र भधून ननयननयाळ्मा कॉरेजभधनू, इांडस्रीभधनू ज्माांनी शमा  
लेत्रफनाय भध्मे वशबाग घेतरा त्मावलग वशबागी व्मक्तीच ेआबाय भानण्मात आरे.  

धन्मलाद. 


