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कोल्षाऩरू , दद. २ जून: शऴस्त, शमयशच
ू कता आणण प्रशऴक्षसत ऴरीर ळ मन या त्रिशि
ू ीच्या बलाळर जीळनात
उद्भळणाऱ्या कोणत्याषी आऩत्तीळर मात करणे ऴक्य आषे, अशा मऱ
ू मंि कोल्षाऩरू ऩररसेिाचे वळऴेव ऩोऱीश
मषाननरीसक वळश्ळाश नांगरे -ऩाटीऱ यांनी राष्ट्रीय शेळा योजनेच्या राज्यभरातीऱ स्ळयंशेळकांना ददऱा.
शऴळाजी वळद्याऩीठात शरू
ु अशऱेल्या दषा ददळशीय ‘आव्षान-२०१७’ या राष्ट्रीय शेळा योजनेच्या राज्यस्तरीय
प्रशऴसण शऴत्रबराचे उद्घाटन श्री. नांगरे -ऩाटीऱ यांच्या षस्ते ळटळस
ृ ाश जऱाऩपण करून आज शायंकाली
झाऱे. त्याळेली ते बोऱत षोते. वळद्याऩीठाच्या ऱोककऱा केंद्रात झाऱेल्या या कायपक्रमाच्या अध्यसस्थानी
कुऱगरू
ु डॉ. दे ळानंद शऴंदे षोते.
श्री. नांगरे -ऩाटीऱ यांनी मब
ुं ई येथे २००८ शाऱी २६-११ रोजी झाऱेल्या दषऴतळादी षल्ल्याच्या प्रशंगी षॉटे ऱ
ताज येथे दषऴतळाद्यांऴी दोन षात केऱे. दे ऴाळर ओढळऱेल्या या अभत
ू ऩळ
ू प आऩत्तीच्या ळेली त्यांनी
प्रशंगाळधान राखून उऩऱब्ध ऴस्ि आणण शमलाऱेऱा मयापददत काऱाळधी यांचा अत्यंत ऩद्धतऴीर ळाऩर करून
अनेक ऱोकांचे प्राण ळाचळऱे. त्याबद्दऱ त्यांना राष्ट्रऩती ऩदकाने शन्माननतषी करण्यात आऱे. या षल्ल्याचे
आणण त्याऱा मब
ुं ई ऩोऱीशांनी अत्यंत ऴौयापने केऱेल्या प्रनतकाराचे ळणपन शासात नांगरे -ऩाटीऱ यांच्याच
तोंडून ऐकताना उऩस्स्थतांच्या अंगाळर रोमांच उभे रादषऱे. केश स्टडी म्षणन
ू उऩस्स्थत शऴत्रबराथींना त्यांनी
या षल्ल्याचे तऩऴीऱ शांगताना त्याळेली छिऩती शऴळाजी मषाराजांच्या गननमी काव्याचा ळाऩर केल्याने
आणण ऩदोऩदी आऩत्ती व्यळस्थाऩनाची जोड ददल्यामल
ु े च दषऴतळाद्यांचा यऴस्ळीऩणे मक
ु ाबऱा करता येऊ
ऴकल्याचे त्यांनी आळजन
ूप शांगगतऱे. ओढळऱेल्या आऩत्तीचे तातडीने वळश्ऱेवण (इम्ऩॎक्ट एनाशऱशीश)
करण्याची समता आणण त्याशंदभापत अचूक ननणपय घेण्याची समता, जऱद प्रनतशाद, प्रनतबंधक उऩाययोजना
यांचे मषत्त्ळ या घटनेच्या माध्यमातन
ू त्यांनी ऩटळन
ू ददऱे.
तयारीच्या ळेली घाम गालऱा, तर यद्ध
ु ाच्या प्रशंगी कमी रक्त शांडाळे ऱागते, अशा आयष्ट्ु यातीऱ यऴाचा
मऱ
ू मंि दे ऊन श्री. नांगरे -ऩाटीऱ म्षणाऱे, वळद्याथी दऴेत जास्तीत जास्त हान शमलवळण्याचा प्रयत्न करा.
वळद्याथी दऴेतच स्ळत्मधीऱ कमजोरी ऴोधन
ू त्या शध
ु ारण्याकडे ऱस द्या आणण समता ओलखन
ू त्या
अगधक टोकदार बनळा. तशे केल्याश आयष्ट्ु यात तम्
ु षाऱा यऴ ननस्श्चतऩणे शमले ऱ. ऩण जेव्षा यऴाचे
शऴखर गाठाऱ, तेव्षा माि आऩल्या शामास्जक जबाबदारीचे भान ठे ळन
ू शमाजाप्रती आऩऱे उत्तरदानयत्ळ
ननभाळण्याशाठी कायपरत व्षा. बायोडाटा, शीव्षी यांच्याऩेसाषी जीळन जगताना स्ळत्च्या तशेच इतरांच्या
शामास्जक शरु क्षसततेचा वळचार अत्यंत मषत्त्ळाचा अशल्याचे त्यांनी शांगगतऱे.

