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 विद्यापीठाने प्रशस्तीपते्र देऊन केला गौरि 

 
कोल्हापूर, दि. १२ फेबु्रवारी : दिवाजी दवद्यापीठाच्या सेवकाांची दवद्यापीठाबरोबरच समाजाप्रती असलेल्या 

बाांदिलकीची प्रदचती गतवर्षी महापूरस्थितीच्या कालाविीत आली. माझ्या सहकाऱयाांनी केलेल्या कायााचा मला 

अदिमान वाटतो, असे गौरवोद्गार दिवाजी दवद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. िेवानाांि दिांिे याांनी काल सायांकाळी केले.  
       दिवाजी दवद्यापीठाचा ५६ वा  िीक्षान्त समारांि यिस्वीररत्या आयोदजत केल्याबद्दल सवा सदमती प्रमुख व सिस्य 

याांचे कौतुक आदि गतवर्षी महापूर काळामधे्य पूरग्रस्ाांना दवदवि माध्यमाांतून दिलासा िेण्यासाठी झटलेले  दिक्षक 

व प्रिासकीय सेवक याांचा गौरव असा सांयुक्त कायाक्रम काम सायांकाळी राजर्षी िाहू सिागृहात आयोदजत 

करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. 

 

 दिवाजी दवद्यापीठाने महापूर काळाता चालदवलेल्या मित व पुनवासन दिदबरात सदक्रय योगिान िेिाऱया दिक्षक व 
सेवकाांचा प्रिस्ीपत्र िेऊन गौरव करताना कुलगुरु डॉ. िेवानांि दिांिे. सोबत परीक्षा सांचालक गजानन पळसे 

आदि कुलसदचव डॉ. दवलास नाांिवडेकर. 

       कुलगुरु डॉ. श िंदे म्हणाले, शिद्यापीठाच्या सामाशिक बािंशिलकीचे प्रत्यिंतर पूरकाळात आले. कोणत्याही कार्ाालर्ीन 

आदे ाखेरीि केिळ सामाशिक िबाबदारीच्या भािनेतून सिा सहकारी शिद्यापीठात उपस्थित होते. रे्िे सुरु केलेल्या श बीरामधे्य 

सशिर् र्ोगदान शदले. अगदी रेले्व से्ट न, बस थिानकािर अडकून पडलेल्या नागररकािंना श बीरात दाखल केले. पडेल ती 

िबाबदारी पेलली. कोल्हापूर  हराला कॅम्पसिरून पाणीपुरिठा करण्याचे शनर्ोिन असो, अगर िनािरािंना िैरण उपलब्ध करणे 

असो, सिाच पातळर्ािंिर शिद्यापीठातील सहकाऱर्ािंनी एकाशदलाने काम केले, र्ाचा अशभमान िाटतो. 

       कुलगुरु डॉ. दिांिे पुढे म्हिाले, िीक्षान्त समारांि यिस्वी करण्यासाठी सुध्िा दवद्यापीठातील सवा 

सहकाऱयाांनी मोठे पररश्रम घेतले. त्याची पोचपावती मा. राज्यपाल श्री. िगतदसांह कोश्यारी याांच्या ‘दवश्वदवद्यालय 
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में अनुिासन दिखा |’ या लेखी प्रदतदक्रयेतून आपल्याला दमळाली आहे. प्रमुख पाहुिे प्रा. िूर्षि पटविान याांनीही 

अत्यांत दनयोजनबध्ि व िेखिा कायाक्रम आयोदजत केल्याची प्रदतदक्रया व्यक्त केली. या साऱयाचे शे्रय दवद्यापीठातील 

सवा सहकाऱयाांना जाते. 

       यावेळी कुलगुरु डॉ. दिांिे याांच्या हसे्  िीक्षान्त समारांिासाठी दनयुक्त केलेल्या सवा सदमती ांचे प्रमुख व 

सिस्य आदि महापूर काळात ज्याांनी मितकायाात सहिाग घेतला ते दिक्षक व सेवक याांना प्रिस्ीपते्र प्रिान करुन 

गौरदवण्यात आले. 

       यावेळी परीक्षा व मूल्यमापन मांडळाचे प्रिारी सांचालक गजानन पळसे याांनी स्वागत व प्रास्ादवक केले. 

सुदनता वाांगीकर याांनी सुत्रसांचालन केले, तर कुलसदचव डॉ. दवलास नाांिवडेकर याांनी आिार मानले. 
 


