सं ज ीवन मध्ये राषर ीय क्रीडा िदिनािनिमत्त मे ज र ध्यानचं दि यांन ा आदिरांज ली –
पन्हाळा प्रतितिनिनधी : सोमवार पेठ (तिना. पन्हाळा) येथील संजीवन अभिभियांित्रिकी महािवद्यालयामध्ये
आज िदि. २९ ऑगस्ट रोजी राषरीय क्रीडा िदिनािनिमत्त मेजर ध्यानचंदि यांच्या प्रतितिनमेला कॉलेजचे प्रताचायर डॉ.
मोहन वनरोट्टी यांच्या हस्तिने पुष्पहार अभपर ण करून व प्रतितिनमा पूजन करून आदिरांजली वाहण्यातिन आली. भिारतिनीय
क्रीडाक्षेत्रिाचे नाव जगाच्या नकाशावर नेणारे िदिग्गज हॉकीपटू मेजर ध्यानचंदि यांचा जन्म िदिवस हा राषरीय क्रीडा
िदिन म्हणून साजरा करण्यातिन येतिनो. मेजर ध्यानचंदि यांचा जन्म प्रतयाग (इलाहाबादि) येथे २९ ऑगस्ट १९०५
रोजी झाला होतिना. १९२२ मध्ये ध्यानचंदि िसंग सैन्यदिलातिन भिरतिनी झाले . त्यानंतिनर त्यांनी हॉकीमध्ये इितिनहास
घडवला.
कायर क्रमामध्ये आपल्या मनोगतिनातिन प्रताचायर डॉ. मोहन वनरोट्टी यांनी सांिगतिनले की, कॉलेज जीवनातिन
अभभ्यासाबरोबर खेळ िह ितिनतिनकेच महत्वाचे आहेतिन. खेळामध्ये टीम वकरला खूप महत्व आहे. आपले संजीवन
कॉलेज इतिनर गोषीबरोबर खेळातिनही नेहमी अभग्रेसर अभसतिने याचा मला अभिभिमान आहे . त्याचबरोबर सध्या जकातिनार
मध्ये चालू अभसलेल्या एशिशयन गेम्स स्पधेतिन भिारतिनाने ९ सुवणर पदिकासह एशकूण ५० पदिकांची लयलूट केली आहे .
त्या सवर खेळांडूचे कॉलेज प्रतशासनामाफरतिन अभिभिनंदिन. कायर क्रमातिन स्पोटर िवभिागाचा िवद्याथी प्रतितिनिनधी अभंकुश
संिगनकर यांने मेजर ध्यानचंदि यांचा जीवनपट उलगडू न सांिगतिनला.
राषरीय क्रीडा िदिनाचे औचिचत्य साधून कॉलेजमधील िशक्षक व िशक्षक्केत्तर कमर चारी यांच्या कॅॅरम व
बुिद्धिबळाच्या स्पधार घेण्यातिन आल्या. कायर क्रमाचे आयोजन राषरीय सेवा योजनेचे समन्वयक आिण िक्रडा िशक्षक
प्रता. रणजीतिन इंगवले व राषरीय सेवा योजना िवभिागाकडील सवर िवद्याथी यांनी केले होतिने . कायर क्रमास कॉलेजचे
प्रतभिारी प्रताचायर डॉ. एशस. एशल. घोडके, सवर िवभिागप्रतमुख, िशक्षक, िशक्षक्केत्तर कमर चारी व िवद्याथी उपित स्थतिन होतिने.
सूत्रिसंचालन िसद्धिराज कदिम याने केले, तिनर आभिार सौरभि भिोसले यांने मानले. संजीवन संस्थेचे चेअभरमन पी.
आर. भिोसले, सहसिचव एशन. आर. भिोसले यांचे या कायर क्रमास िवशेष मागर दिशर न व सहकायर लाभिले.
फोटो ओळ :
पन्हाळा : राषरीय क्रीडा िदिनािनिमत्त मेजर ध्यानचंदि यांना आदिरांजली वाहतिनाना प्रताचायर डॉ. मोहन वनरोट्टी, प्रता.
डॉ. एशस. एशल. घोडके, प्रता. रणजीतिन इंगवले व िवद्याथी.
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