
 
ंग आ िव ापीठाशी ीडािवषयक करार करणारे िशवाजी 

िव ापीठ देशातील पिहलेच: ा. हयु्अँग यू यांची मािहती 
 

 

तैवान ा रा ीय ग आ िव ापीठा ा ीडा िवभागाचे अ  ा. ह्युअँग यू यांचे ागत करताना कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे. 

 

 

तैवान ा रा ीय ग आ िव ापीठा ा ीडा िवभागा ा अॅ ुमनी स स िवभागाचे मुख ा. िसअँग िलयू यांचे ागत करताना  



कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे. 

 

 

िशवाजी िव ापीठात आयोिजत कर ात आले ा ागत समारंभात बोलताना तैवानचे ा. यू.  

 

 

तैवान ा िश मंडळा ा ागत बैठकीत कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे यां ासह (डावीकडून) डॉ. अिनल घुले, डॉ. पी.टी. गायकवाड, ा. 
िसअँग िलयू, ा. ह्युअँग यू, कुलसिचव डॉ. िवलास नांदवडेकर, डॉ. डी.आर. मोरे. 

को ापूर, िद. १८ जुलै: तैवान ा ंग आ रा ीय िव ापीठाचे भारतातील स र न अिधक 
िव ापीठे आिण आघाडी ा शै िणक सं थांशी िव ान, तं ान, संगणकशा , ानिव ार 
आदी े ांतील आदान- दानासंदभात सामंज  करार झालेले आहेत. तथािप, आम ाशी 
ीडािवषयक सामंज  करार करणारे िशवाजी िव ापीठ हे देशातील पिहले िव ापीठ ठरले 

आहे, असे गौरवो ार तैवान येथील ंग आ रा ीय िव ापीठा ा शारी रक िश ण िवभागाचे 
अ  ा. ह्युअँग यू यांनी आज येथे काढले. 
तैवान ा िव ापीठाचे ि सद ीय िश मंडळ िशवाजी िव ापीठासह प रसरातील ीडािवषयक 
सोयीसुिवधांची पाहणी कर ासाठी तीन िदवसां ा भेटीवर आले आहे. या िश मंडळाचे ागत 
आज सकाळी िव ापीठात कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे यां ा उप थतीत कर ात आले. 
ावेळी ते बोलत होते. 
ा. यू णाले, गे ा मिह ात कुलगु  डॉ. िशंदे यांनी तैवान भेटीदर ान ंग आ 
िव ापीठासही भेट िदली होती. तेथेच ांनी िव ापीठाशी ीडािवषयक आदान- दान 
कर ासंदभात सामंज  करार केला. ोट्स सायकॉलॉजी, कोिचंग लीडरशीप डे लपमट, 
ोट्स अ  लीजर िबझनेस, टीम क ेशन, ोट्स फंिडंग जनरेशन आदी बाबीबंरोबर 
ीडा सुिवधा िवकासा ा अनुषंगानेही आ ी िशवाजी िव ापीठास सहकाय क . ाच माणे 

योगा, कब ी आिण कु ीसार ा थािनक खेळांची शा शु  मािहती व िश ण दे ा ा 



बाबतीत िशवाजी िव ापीठाचे सहकाय घे ास आ ी उ ुक आहोत, अशी भावना ांनी  
केली. 
कुलगु  डॉ. देवानंद िशंदे णाले, या सामंज  कराराचा उभय िव ापीठांतील ीडा िवभाग 
अिधक सश  हो ास िनि तपणे मदत िमळणार आहे. या दो ी िव ापीठांतील ीडा 
िवभागांदर ान सुसंवाद थािपत होऊन ाचा िव ापीठातील िश क, िश क आिण खेळाडू 
या सवानाच मोठा लाभ होईल, अशी अपे ा आहे. 
त ूव , कुलगु  डॉ. िशंदे यां ा ह े ा. यू आिण ा. िसअँग िलयू यांना िव ापीठाचे 
ृितिच  देऊन ागत कर ात आले. ांनीही परतभेटीदाखल ंग आ िव ापीठाचे 
ृितिच  कुलगु  डॉ. िशंदे यांना दान केले. 

यावेळी िव ापीठा ा जनसंपक क ामाफत तयार कर ात आलेला िव ापीठाचा मािहतीपट 
िश मंडळास दाखिव ात आला. ीडा िवभाग मुख डॉ. पी.टी. गायकवाड यांनी 
िव ापीठा ा ीडा अिधिवभागा ा वाटचालीिवषयी पा ांना अवगत केले. िव ापीठा ा 
आंतररा ीय संबंध क ाचे सम यक डॉ. अिनल घुले यांनी ा ािवक केले, तर िव ाथ  
िवकास िवभागाचे संचालक डॉ. आर. ी. गुरव यांनी आभार मानले. 
यावेळी कुलसिचव डॉ. िवलास नांदवडेकर, शै िणक स ागार डॉ. डी.आर. मोरे, डॉ. 
बाबासाहेब उलपे, डॉ. अिभजीत विणरे यां ासह शारी रक िश ण संचालक उप थत होते. 
 
दशनीय कब ी साम ाने पा णे भािवत 

 

 
ागत समारंभानंतर तैवान ा िश मंडळासाठी िव ापीठा ा लोककला सभागृहात मिहला व 

पु ष गटा ा दशनीय कब ी साम ांचे आयोजन कर ात आले. दशनीय साम ात 
सहभागी चारही संघां ा खेळाडंूना ांनी सुरवातीला शुभे ा िद ा. पा ां ा ह े 
नाणेफेक क न साम ांचे उद्घाटन कर ात आले. धकांची गती, तडफ आिण 
िजगरबाज खेळी पा न दोघेही पा णे अ ंत भािवत झाले. ासपीठावरील आसने सोडून 
खाली मैदानाजवळ जाऊन ांनी या खेळाडंूचे आप ा मोबाईलवर िच ीकरणही केले. एखादी 
चाल अगर पकड झा ानंतर ािवषयी तसेच गुणांकनािवषयी वेळोवेळी डॉ. गायकवाड आिण 
डॉ. घुले यां ाकडून ािवषयी अिधक जाणूनही घेत होते. सामना संप ानंतर सव खेळाडंूनी 
दो ी बाजंूना उभे रा न पा ांना मानवंदना िदली. 
 

ानंतर िश मंडळाने िव ापीठा ा ीडा संकुलास भेट देऊन तेथील सोयीसुिवधांची, 
िव ापीठा ा िसंथेिटक टॅकची पाहणी केली. 
दुपार ा स ात मोरेवाडी येथील शांितिनकेतन शाळा येथील ीडा सुिवधा आिण शा  
महािव ालया ा जलतरण तलावाचीही पाहणी ांनी केली. 


