
चौ�या ‘डरेवण यूथ गेमचा भ�य शुभारंभ ! 

 डरेवण ता.
चपळूण येथे �ी �व�लराव जोशी चार�ट�ज ��ट�या ��डा संकुलात 

एका शानदार समारंभात चौ*या डरेवण यथू गे,सच ेउ.घाटन झाले. 1रओ 

ऑ4लि,पक म6ये भारताच े�ट�पलचसे म6ये 78त8नधी:व करणार� महारा<�ाची 

क=या ल4लता बाबर आ@ण खो खो BेCात अजुEन, 4शवछCपती आ@ण दादोजी 

कHडदेव परु�कार 7ाIत �ीरंग इनामदार या समारंभासाठL 7मखु पाहुणे ,हणनू 

उपि�थत होत.े  

 �ीरंग इनामदार या�ंया ह�ते ��डा्धNज फडकवPयात आQयावर �पधRत 

सहभागी खेळाडूनी 4श�तबS संचालन कTन पाहुPयांना सलामी Uदल�. शाळेतील 

खेळाडूनंी धावपटू आयाE 4सनकर Uह�या नेत:ृवाखाल� ��डाWयोत मदैानात 

आणQयावर ल4लता बाबर यां�या ह�ते ��डाWयोत 7Wव4लत करPयात आल�. 

जलतरणपटू �ीया पाकाळे Uहने खेळाडूना ��डा शपथ Uदल�. 7मखु पाहुPयाचा 

स:कार कTन �ीकांत पराडकर ��डा संचालक यांनी आपQया 7ा�ता�वकात 

वषEभरातील ��डा संकुलातील घडामोडींचा आढावा घेतला. खेलो इं[डया �पधRत सवुणE 

पदक 4मळवणा\या इशा पवार तसेच धावपटू आयाE 4सनकर यां�या काम
गर�चा 

:यांनी अ4भमानाने उQलेख केला आ@ण ��डासंकुलात उ:तम खेळाडू घड�वPयाच े

कायE अथक 7य:नातनू स]ु असQयाची ^वाUह Uदल�.  

 ��ट�या मेडीकल डीरे_टर डॉ_टर सवुणाE पाट�ल आपQया भाषणात ,हणाQया 

एव6या लहानaया गावात ��टने एवढे अ.ययावत ��डासंकुल उभारले आहे त े

उ:तम ि�थतीत राखले आहे. आरो^य �वषयक सहाbय, सेवा, ��दामागाEदशEन आद� 

सवE सोयी ��ट परुवत.े :यामळेु गुणी खेळाडू झपाcयाने 7गती करत आहे. याच े

इशा पवार हे ठळक उदाहरण आहे.  



 इंdजी मा6यमा�या शाळे�या संचा4लका सौ. शरय ूयशवंतराव यानंी डरेवण 

आता जगा�या नकाशावर अधोरे@खत होत असQयाचा आनंद Nय_त केला. खेळ, 

Nयायामातनू बलोपासना आ@ण :यातनू रा<ता8न<ठ मलुांम6ये बाना�वना�या ��ट�या 

7य:नाकड ेलB वेधले.  

 ल4लता बाबर यां�या ह�ते खेलो इं[डया म6ये सवुणE पदक 4मळवणा\या 

��डासंकुला�या इशा पवारचा �मतृी 
च=ह देऊन स:कार करPयात आला आ@ण 

:यानंतर �ीरंग इनामदार यांनी �पधRच ेउ.घाटन झाQयाच ेजाह�र केले. :यानंतर 

ल4लता बाबर यांनी आपले �वचार Nय_त केले .  

 “मी 7थमच एवढा सुदंर आंतररा<��य दजाEचा track पUहला. असे सुंदर track 

जर आपQया खेळाडूनंा 4मळतील तर पढु�ल ऑ4लि,पकम6ये सहज यश 4मळू 

शकेल. मी lाझील म6ये पाUहलेQया �टेडीअमपेBा हे �टेडीअम १०० पट अ
धक 

सुंदर आहे. आता येतील खेळाडूनंी मेहनत कTन यश 4मळवावे अशा शoदात :यांनी 

शभेु�छा Nय_त केQया. 

 7मखु पाहुणे �ीरंग इनामदार ��डासंकुला�या चार वषाEतील 7गतीबpल 

अ4भनंदन कTन ,हणाले qक पर�Bां�या Uदवसातील या �पधाEमधील खेळाडू�या 

सहभागा�वषयी माrया मनात शंका हो:या परत ूपरमपWूय �ी काका महाराज यांनी 

“संघषEपणूE प1रि�थतीतच झगडून यश 4मळवPयात खरे आNहान आहे असे मला 

सां
गतले. एका माणसाने िजpीने कामाला सरुवात केल� तर समाज हळूहळू पाठLशी 

उभा राहतो आ@ण केवढे मोठे काम उभे राहते हे मी येथे पाUहले. मी येथनू अनेक 

गो<ट� 4शकून जात आहे” असे सांगनू येथनू भ�व<यात अनेक ऑ4लि,पयन तयार 

होतील असा �वaवास Nय_त केला. एस. वी. जे.4स.ट�. �या मलुानंी सदर केलेQया 

�व�वध न:ृयांचा तालात कायE�माची सांगता झाल�. 



 या कायE�मात प.प.ू �ी काकामहाराज तसेच ��डाBेCातील कायEक:याtसह 

खेळाडू, तसेच पालक आ@ण dाम�थ मोuया संखेने उपि�थत होत.े या �पधाE Uद. 

२६ फेlवुार� त े४ माचE या कालावधीत होत असनू Uद ४ माचE रोजी �ी4शवाजयती 

Uदवशी ��दामोy:सवचा समारोप होणार आहे. 

 

 

फोटो ओळ – डरेवण येथे स]ु झालेQया डरेवण यथू गे,सच ेउ.घाटक �ीरंग 

इनामदार यांच े�वगत करताना �ीकांत पराडकर, सोबत ऑ4लि,पकपटू ल4लता 

बाबर, परमपWूय �ी काका महाराज, रणजीत चामले, 4म4लदं द�{Bत,डॉ. सवुणाE 

पाट�ल, श]य ूयशवंतराव. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


