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शिवाजी शवद्यापीठाच्या ५८व्या वर्ाापन शिनाशनशित्त ध्वजवांिन करताना कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिके. सोबत िान्यवर. 

 

 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या ५८व्या वर्ाापन शिनाशनशित्ताने सवा उपव्हथिताांना अशभवािन करून िुभेच्छा िेताना कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिके, कुलसशचव डॉ. 

शवलास नाांिवडेकर व अन्य िान्यवर. 

 

 

कोल्हापूर, शि. १८ नोिेंबर: सांिोर्नाच्या के्षत्रात शिवाजी शवद्यापीठाच्या सांिोर्काांनी आपला 

झेंडा जागशतक पातळीवर फडकशवला आहे. शवद्यापीठाचा सांिोर्न के्षत्रातील लौशकक अशर्क 

उांचावण्यासाठी सांिोर्क शिक्षक व शवद्यार्थ्ाांनी सवोतोपरी योगिान द्यावे, असे आवाहन 

शिवाजी शवद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिके याांनी आज येिे केले. 
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शिवाजी शवद्यापीठाचा ५८वा वर्ाापन शिन आज कोशवड-१९ सािीच्या पार्शवाभूिीवर अत्यांत 

सारे्पणाने साजरा करण्यात आला. शवद्यापीठ प्ाांगणात सकाळी ठीक साडेआठ वाजता 

कुलगुरू डॉ. शिके याांच्या हसे्त शवद्यापीठ ध्वजास वांिन करण्यात आले. यावेळी सांगीत व 

नाट्यिास्त्र अशर्शवभागाच्या शवद्याशिानी ांनी राष्ट्र गीत व िहाराष्ट्र गीत सािर केले. कुलगुरू डॉ. 

शिके व िान्यवराांच्या हसे्त शिवप्शतिेचे पूजन करण्यात आले व शिवपुतळ्यास अशभवािन 

करण्यात आले. 

या कायाक्रिानांतर युटू्यबद्वारे ऑनलाईन स्वरुपात कुलगुरू डॉ. शिके याांनी सवाांिी सांवाि 

सारू्न िुभेच्छा शिल्या. त्यावेळी शिक्षक, शवद्यािी याांच्यासह शवद्यापीठावर पे्ि करणाऱ्या 

सवाच सिाजघटकाांप्ती त्याांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, कोशवड-१९चे र्ोके 

टाळण्यासाठी शवद्यापीठाने साध्या पद्धतीने वर्ाापन शिन साजरा करण्याचे ठरशवले. 

शवद्यार्थ्ाांशवना साजरा होणारा हा वर्ाापन शिन वेगळा आहे. कोशवड-१९ने आपल्यातल्या 

क्षिता व ियाािाांची जाणीव करून शिलेली आहे. शविेषतः ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत. 

या ऑनलाईन अध्ययन-अध्यापन प्णालीपासून सुटका होऊन प्त्यक्ष अध्यापन प्शक्रयेस 

लवकरात लवकर सुरवात होईल, अिी अपेक्षा आहे. िात्र, शवद्यापीठ अनुिान आयोग 

आशण िहाराष्ट्र िासन याांच्या िागाििाक सूचनाांबरहुकूिच आपल्याला टप्प्याटप्प्याने 

अनलॉकची प्शक्रया राबवावयाची आहे. या प्शक्रयेिरम्यान शवद्यापीठ व िहाशवद्यालये शवशवर् 

उपक्रि घेऊन सािोरे येतील, ज्यायोगे शिकणे व शिकवणे अशर्क सुलभ होईल, अिी 

ग्वाही त्याांनी शिली. 

सिर कायाक्रिानांतर शिवाजी शवद्यापीठाच्या ‘शिव 

वाताा’ (https://www.youtube.com/c/ShivVarta/) या युटू्यब चॅनलचे लोकापाण कुलगुरू डॉ. 

शिके याांच्या हसे्त त्याांच्या िालनािधे्य करण्यात आले. 

वर्ाापन शिन कायाक्रिास कुलसशचव डॉ. शवलास नाांिवडेकर, शवत्त व लेखाशर्कारी िी.टी. 

पाटील, परीक्षा व िूल्यिापन िांडळाचे सांचालक जी.आर. पळसे, शवज्ञान व तांत्रज्ञान 

शवद्यािाखेचे अशर्ष्ठाता डॉ. आर.के. काित, वाशणज्य व व्यवथिापन शवद्यािाखेचे अशर्ष्ठाता 

डॉ. एस.एस. िहाजन, िानव्यशवद्या शवद्यािाखेचे अशर्ष्ठाता डॉ. पी.आर. िेवाळे, 

कौिल्य शवकास कें द्राचे सिन्वयक डॉ. ए.एि. गुरव, आयकू्यएसी सांचालक डॉ. 

एि.एस. िेििुख, शवद्यािी शवकास शवभागाचे सांचालक डॉ. आर.िी. गुरव, बॅ. 

बाळासाहेब खडेकर ज्ञानस्रोत कें द्राच्या सांचालक डॉ. नशिता खोत, क्रीडा अशर्शवभाग प्िुख 

डॉ. पी.टी. गायकवाड, राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे सिन्वयक अभय जायभाये याांच्यासह अशर्सभा 

सिस्य, व्यवथिापन पररषि सिस्य, शवद्या पररषि सिस्य, शिक्षक, प्िासकीय अशर्कारी व 

किाचारी उपव्हथित होते. कोशवड-१९च्या पार्शवाभूिीवर सुरशक्षत िारीररक अांतरासह योग्य ती 

खबरिारी घेऊन कायाक्रि साजरा करण्यात आला. 

शवि्युत रोषणाईने झगमगले शवद्यापीठ 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या वर्ाापन शिनाच्या शनशित्ताने िुख्य प्िासकीय इिारत तसेच छत्रपती 

शिवाजी िहाराज याांचा भव्य पुतळा असणारा उद्यान पररसर याशठकाणी अत्यांत आकषाक 

शवि्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. िीपावली आशण वर्ाापन शिन असा योग या 

शनशित्ताने जुळून आला. सध्या कोशवड-१९िुळे शवद्यापीठ पररसरात अभ्यागताांना प्वेि करता 

https://www.youtube.com/c/ShivVarta/


येत नसला तरी िुख्य इिारतीसिोरून या रोषणाईचे नेत्रसुखि ििान नागररकाांनी रात्री 

घेतले. 
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