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दृष्टीबाधितानी स्वतःला अपंग न समजता आत्मधनर्भर व्हावे :
जे.पी. बॅनजी
येथील वििेकानंद महाविद्यालय ि पुना ब्लाइं ड मेन्स असोससएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने
आज वििेकानंद सशक्षण संस्थेचे ससचि माननीय श्री. श्रीमंतरािरािजी सशसोदे यांच्या हस्ते अंध
मुलांसाठी संगणक प्रसशक्षण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. ह्या उद्घाटन प्रसंगी जे.पी. बॅनजी,
(संचालक टी टी आय पी बी एम ए) श्री. सी.पी.त्रीपाठी ( सल्लागार, सी. एस.आर., बजाज ऑटो
सलसमटे ड आणण बजाज ट्रस्ट आणण एनजीओस), महे श कुलकणी, डॉ. यशोद पाटील (सहससचि,
वििेकानंद सशक्षण संस्था ) प्राचायय प्रो. श्याम सशरसाठ, श्री. प्रभाकर मोरे (प्रशासकीय असधकारी,
वििेकानंद सशक्षण संस्था) डॉ. अशोक गायकिाड (संचालक, संगणक विभाग) ि उपप्राचायय डॉ.
राजेंद्र शेजुळ यांची प्रमुख उपणस्थती होती.
आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणात महाविद्यालयाचे प्राचायय प्रो. श्याम सशरसाठ म्हणाले की
जीिनात हे तू प्रामाणणक असला की त्याचे फळ सनणितच चांगले असते. हे संगणक प्रसशक्षण केंद्र
उभारण्यात आमचा हे तू हा प्रामाणणक होता त्यामुळे हे आज पूणत्य िास आले. अंध मुलांना
पारं पाररक सशक्षण घेऊन उदरसनिायह करणे आज अिघड झाले आहे म्हणून अंध मुलं संगणक
प्रसशक्षण घेऊन िेगिेगळ्या क्षेत्रात आपलं भविष्य नक्कीच बनितील असा विश्वास त्यांनी
यािेळी व्यक्त केला. ह्या संगणक प्रसशक्षण केंद्राद्वारे ते अद्ययाित ज्ञान समळिून जागसतक स्पधेत
आपली ओळख नक्कीच सनमायण करतील. या प्रसंगी प्रसशक्षक शंकर िाघमारे यांनी सुद्धा
विद्यार्थयाांशी संिाद साधला ि संिादात ते पुढे म्हणाले की जीिन जगताना ध्येय असेल
तरचआपल्या जगण्याला अथय प्राप्त होतो. यािेळी त्यांनी अंध मुलांना सशकविण्यात येणाऱ्या
िेगिेगळ्या कोसेसची माहहती हदली.

जे. पी. बॅनजी उद्घाटन प्रसंगी म्हणाले की वििेकानंद सशक्षण संस्थेचे व्यिस्थापन ि
प्रशासन हे एक त्यागाचे ि बांसधलकीचे ज्िलंत उदाहरण आहे . सिय दृष्टी बासधत मुलांनी प्रसशक्षक
शंकर िाघमारे यांना समोर ठे िून पुढे यायला पाहहजे. याप्रसंगी त्यांनी हे लन केलर यांचे उदाहरण
दे ऊन मुलांना त्यांच्यासारखे बनण्याचे आव्हान केले. मुलांनी आत्मसनभयर होऊन जीिनात,
समाजात आपले स्थान समळिले पाहहजे. ह्या सिायमागे स्िामी वििेकानंदाची प्रेरणा आहे तसेच
दृष्टी असणाऱ्या मुलांनी अंध मुलांना न णझडकारता सढळ हाताने शक्य होईल तेिढे सहकायय केले
पाहहजे तसेच दृष्टीबासधतानी स्ितःला अपंग न समजता आत्मसनभयर झाले पाहहजे असे आव्हान
त्यांनी ह्या िेळेस केले.
ह्या प्रसंगी प्रीती, प्रमोद मेहरार ह्या अंध मुलांनी सुद्धा आपले मत व्यक्त केले. काययक्रमाचे
सूत्रसंचालन प्रा. हफरके मॅडम यांनी केले तर आभार प्रदशयन डॉ. अशोक गायकिाड यांनी केले. ह्या
काययक्रमास प्राध्यापक िंद ि विद्याथी मोठ्या संख्येने उपणस्थत होते.

