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को ापूर, िद. १९ जून: तैवान येथे आयोिजत कर ात आले ा ‘इंडो-तैवान कुलगु  
प रषदे’साठी िशवाजी िव ापीठाचे कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे काल तैवानला रवाना झाले. 
तैवान सरकार, तैपेई इकॉनॉिमक ए  क चरल सटर इन इंिडया (टीईसीसी) यांचा िश ण 
िवभाग आिण भारतीय िव ापीठ महासंघ (एआययू) यां ा संयु  िव माने तैवान ा रा ीय 
ंग आ िव ापीठात ये ा २१ जून रोजी ‘इंडो-तैवान कुलगु  प रषद’ आयोिजत कर ात 

आली आहे. या प रषदेत सहभागी हो ासाठी एआययूचे अ  ा. पी.बी. शमा आिण 
सरिचटणीस ा. फुरकान कमर यां ा नेतृ ाखाली देशातील िविवध िव ापीठां ा ११ कुलगु ं चे 
िश मंडळ रवाना झाले आहे. या िश मंडळात रा  अकृषी िव ापीठाचे ितिनधी णून 
कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे यांचा समावेश कर ात आला आहे. 
या प रषदेत भारत आिण तैवान या दोन देशांमधील उ शै िणक सहसंबंध अिधक ढ 
कर ा ा ीने तसेच आंतररा ीय उ िश ण े ांतील िविवध वाहांचा वेध घे ा ा ीने 
िविवध स ांत सवकष चचा कर ात येणार आहे. 
कुलगु  प रषदेत सहभागी हो ाबरोबरच भारतीय कुलगु ं चे िश मंडळ नॅशनल तैपेई 
युिन िसटी ऑफ टे ॉलॉजी, नॅशनल ंग आ युिन िसटी, नॅशनल िसं ोटॉन रेिडएशन 
रसच सटर (एनएसआरआरसी), नॅशनल तैवान युिन िसटी, नॅशनल पॅलेस ुिझयम, नॅशनल 
िशएँग काई-शेक मेमो रयल हॉल आदी शै िणक व सां ृ ितक ा मह ा ा िठकाणांना भेटी 
देणार आहेत. 
 
तैवानची उ िश ण व था अ ास ाची संधी: कुलगु  डॉ. िशंदे 
इंडो-तैवान आंतररा ीय कुलगु  प रषदे ा िनिम ाने तैवानमधील उ िश ण व थेचा अ ास 
कर ाची एक मह ाची संधी चालून आली आहे. तैवान येथील उ िश ण सं था, िव ापीठे, 
संशोधन व िवकासाची यं णा, ांमधील संधी आदी बाबीचंी मािहती घेणे आिण उभय देशांतील 
शै िणक व सां ृ ितक संबंध ढ कर ा ा ीने हा अ ास दौरा मह ाचा ठरेल, असे मत 
कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे यांनी  केले. 
 


