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डा महो सवाचे शानदार उदघाटन ; ४५० िव ा याचा सहभाग

खेळामु ळे िव ा याचे अ पैलू यि म व घडते - डॉ. रव कु मार िसं गल
नािशक : खेळामु ळेच जीवनात मोठी उं ची गाठता येते. जो िव ाथ मैदानावर खेळतो याचे शरीर
िनरोगी राहते व िनरोगी मनच देशाला पु ढे नेत.े िव ा यानी िश ण घेतानाच जीवनाचे येय िनि त
करणे गरजेचे असू न आपले जीवन समृ कर यासाठी डा े उ म साधन आहे. खेळामु ळे
िव ा याचे अ पैलू यि म व घड यास मदत होते. मा स या या सोशल िमडीया या यु गात
मैदानी खेळ लोप पावत अस याची खं त नािशकचे पोलीस आयु डॉ. रव कु मार िसं गल यां नी
य के ली.
यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठा या वतीने आयोिजत के ले या दोन िदवसीय क ीय
डा महो सवाचे उदघाटन डॉ. रव कु मार िसं गल यां या ह ते कर यात आले. यावेळी ते बोलत
होते. यावेळी यासपीठावर मु ख अितथी हणू न तं िश ण िवभागाचे सहसं चालक डॉ. डी. पी.
नाठे , कु लगु ा. ई. वायु नं दन, कु लसिचव डॉ. िदनेश भ डे, िव ाथ सेवा िवभागाचे सं चालक डॉ.
काश अतकरे, िव अिधकारी मगन पाटील, िव ाथ क याण व बिहःशाल क ा या मु ख डॉ.
िवजया पाटील उपि थत होते.
डॉ. रव कु मार िसं गल पु ढे बोलताना हणाले क, मैदानी खेळामु ळे िव ाथा या शारी रक मता
िवकिसत होतात. िनरिनरा या खेळां मु ळे य म वातही सकारा मक बदल घडत अस याने
यशा या उं च िशखरावर सहजतेने पोहचता येईल. तसेच मु िश ण प तीमु ळे डा े ात
कामिगरी क इि छणा या िव ा याना असं य सं धी अस याचे सां िगतले. या े ात िव ा याना
सराव कर यासाठी भरपू र वेळ िमळत अस याने या े ात यश वी कामिगरी करता येते असे सां गू न
खेळ िखलाडू वृ ीने खेळ यास यश सहजपणे िमळिवता येत.े पोलीस हे समाजाचे िम असू न ते
िम च राहतील असेही डॉ. िसंगल यां नी सां िगतले.
यावेळी तं िश ण िवभागाचे सहसं चालक डॉ. डी. पी. नाठे हणाले, ानगं गा घरोघरी
पोहचिवणा या या िव ापीठाचे िव ाथ डा े ातही चां गली कामिगरी करत आहेत. खेळाडू ं ना
खेळाबरोबरच उ च िश णही तेवढेच मह वाचे अस याचे सां गू न खेळाडू ं ना शु भे छा िद या.
कु लगु ा. ई. वायु नं दन यां नीही िव ा याना शु भे छा िद या.

ारं भी िव ापीठा या औरं गाबाद, अमरावती, क याण, को हापू र, मुं बई, नां देड, नागपू र, पु णे आिण
नािशक या िवभागीय क ां या सं घानी मैदानावर सं चालन क न अितथ ना मानवं दना िदली.
या सं गी मा यवरां या यां या ह ते डा योत विलत कर यात आली. िव ापीठा या िनतीन
पालवे या रा ीय तरावर यश िमळिवले या िव ा याने िव ा याना िखलाडू वृ ीने खेळ खेळ याची
शपथ िदली. या डा महो सवात धावणे, कबड् डी, खो-खो, हॉलीबॉल, बा के टबॉल, गोळाफे क
यां सह १७ िविवध डा पधा होणार असू न यासाठी महारा ातू न सु मारे ४५० िव ाथ सहभागी
झाले आहेत.
काय माचे ा तािवक कु लसिचव डॉ. िदनेश भ डे यां नी के ले. िश पा पाटील, योती पवार यां नी
पाह यां चा प रचय क न िदला. िव ापीठाचे िश क, अिधकारी, कमचारी यावेळी उपि थत होते.
काय माचे सू सं चालन डा सं चालक .ा बाजीराव पेखळे यां नी के ले. िव ाथ क याण व
बिहःशाल क ा या मुख डॉ. िवजया पाटील यां नी आभार मानले.
फोटो ओळ : 6960/6961 यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठा या वतीने आयोिजत
क ीय डा महो सवाचे उदघाटन करताना पोलीस आयु डॉ. रव कु मार िसं गल. समवेत
तं िश ण िवभागाचे सहसं चालक डॉ. डी. पी. नाठे , कु लगु ा. ई. वायु नं दन, कु लसिचव डॉ. िदनेश
भ डे, डॉ. काश अतकरे, डॉ. िवजया पाटील आदी.

