ंग आ िव ापीठाशी ीडािवषयक करार करणारे िशवाजी
िव ापीठ दे शातील पिहलेच: ा. ह्युअँग यू यांची मािहती

तैवान

तैवान

ा रा ीय

ा रा ीय

ग आ िव ापीठा

ग आ िव ापीठा

ा

ा

ीडा िवभागाचे अ

ीडा िवभागा

ा अॅ

ा. ह्युअँग यू यांचे

ुमनी स

ागत करताना कुलगु

डॉ. दे वानं द िशंदे.

स िवभागाचे मु ख ा. िसअँ ग िलयू यांचे

ागत करताना

कुलगु

िशवाजी िव ापीठात आयोिजत कर

तैवान

ा िश मं डळा

ा

डॉ. दे वानं द िशंदे.

ात आले

ा

ागत समारं भात बोलताना तैवानचे ा. यू.

ागत बैठकीत कुलगु डॉ. दे वानं द िशंदे यां ासह (डावीकडून) डॉ. अिनल घुले, डॉ. पी.टी. गायकवाड, ा.
िसअँ ग िलयू, ा. ह्युअँग यू, कुलसिचव डॉ. िवलास नांदवडे कर, डॉ. डी.आर. मोरे .

को ापूर, िद. १८ जुलै: तै वान ा
ंग आ रा ीय िव ापीठाचे भारतातील स र न अिधक
िव ापीठे आिण आघाडी ा शै िणक सं थां शी िव ान, तं ान, सं गणकशा ,
ानिव ार
आदी
े ां तील आदान- दानासं दभात सामं ज
करार झालेले आहे त. तथािप, आम ाशी
ीडािवषयक सामंज
करार करणारे िशवाजी िव ापीठ हे दे शातील पिहले िव ापीठ ठरले
आहे , असे गौरवो ार तैवान ये थील
ंग आ रा ीय िव ापीठा ा शारी रक िश ण िवभागाचे
अ
ा. ह्युअँग यू यां नी आज ये थे काढले .
तैवान ा िव ापीठाचे ि सद ीय िश मं डळ िशवाजी िव ापीठासह प रसरातील
ीडािवषयक
सोयीसुिवधां ची पाहणी कर ासाठी तीन िदवसां ा भे टीवर आले आहे . या िश मं डळाचे
ागत
आज सकाळी िव ापीठात कुलगु
डॉ. दे वानं द िशं दे यां ा उप थतीत कर ात आले.
ावेळी ते बोलत होते.
ा. यू
णाले, गे ा मिह ात कुलगु
डॉ. िशं दे यां नी तै वान भेटीदर ान
ंग आ
िव ापीठासही भेट िदली होती. ते थेच
ां नी िव ापीठाशी
ीडािवषयक आदान- दान
कर ासंदभात सामं ज
करार केला.
ोट् स सायकॉलॉजी, कोिचं ग लीडरशीप डे लपमट,
ोट् स अ
लीजर िबझनेस, टीम क
े शन,
ोट् स फंिडं ग जनरे शन आदी बाबींबरोबर
ीडा सुिवधा िवकासा ा अनुषंगानेही आ ी िशवाजी िव ापीठास सहकाय क .
ाच माणे
योगा, कब ी आिण कु ीसार ा थािनक खेळां ची शा शु
मािहती व िश ण दे ा ा

बाबतीत िशवाजी िव ापीठाचे सहकाय घे ास आ ी उ ुक आहोत, अशी भावना
ां नी
केली.
कुलगु
डॉ. दे वानंद िशंदे
णाले, या सामं ज
कराराचा उभय िव ापीठां तील
ीडा िवभाग
अिधक सश
हो ास िनि तपणे मदत िमळणार आहे . या दो ी िव ापीठां तील
ीडा
िवभागां दर ा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. िशं दे यां ा ह े ा. यू आिण ा. िसअँग िलयू यां ना िव ापीठाचे
ृितिच
दे ऊन
ागत कर ात आले.
ां नीही परतभे टीदाखल
ंग आ िव ापीठाचे
ृितिच कुलगु
डॉ. िशं दे यां ना दान केले .
यावेळी िव ापीठा ा जनसं पक क ामाफत तयार कर ात आलेला िव ापीठाचा मािहतीपट
िश मंडळास दाखिव ात आला.
ीडा िवभाग मु ख डॉ. पी.टी. गायकवाड यां नी
िव ापीठा ा
ीडा अिधिवभागा ा वाटचालीिवषयी पा
ां ना अवगत केले . िव ापीठा ा
आं तररा ीय संबंध क ाचे सम यक डॉ. अिनल घु ले यां नी ा ािवक केले , तर िव ाथ
िवकास िवभागाचे सं चालक डॉ. आर. ी. गु रव यां नी आभार मानले .
यावेळी कुलसिचव डॉ. िवलास नां दवडे कर, शै िणक स ागार डॉ. डी.आर. मोरे , डॉ.
बाबासाहे ब उलपे, डॉ. अिभजीत विणरे यां ासह शारी रक िश ण सं चालक उप थत होते.
दशनीय कब ी साम

ाने पा णे

भािवत

ागत समारं भानंतर तैवान ा िश मं डळासाठी िव ापीठा ा लोककला सभागृ हात मिहला व
पु ष गटा ा
दशनीय कब ी साम ां चे आयोजन कर ात आले. दशनीय साम ात
सहभागी चारही संघां ा खेळाडूंना
ां नी सु रवातीला शु भे ा िद ा. पा
ां ा ह े
नाणेफेक क न साम ां चे उद् घाटन कर ात आले.
धकां ची गती, तडफ आिण
िजगरबाज खेळी पा न दोघे ही पा णे अ ं त भािवत झाले.
ासपीठावरील आसने सोडून
खाली मैदानाजवळ जाऊन
ां नी या खेळाडूंचे आप ा मोबाईलवर िच ीकरणही केले. एखादी
चाल अगर पकड झा ानंतर
ािवषयी तसे च गुणां कनािवषयी वेळोवेळी डॉ. गायकवाड आिण
डॉ. घु ले यां ाकडून
ािवषयी अिधक जाणू नही घे त होते. सामना सं प ानंतर सव खेळाडूंनी
दो ी बाजूंना उभे रा न पा
ां ना मानवं दना िदली.
ानंतर िश
िव ापीठा ा
दु पार ा स
महािव ालया

मं डळाने िव ापीठा ा
ीडा संकुलास भे ट दे ऊन तेथील सोयीसु िवधां ची,
िसं थेिटक टॅ कची पाहणी केली.
ात मोरे वाडी ये थील शां ितिनकेतन शाळा ये थील
ीडा सुिवधा आिण शा
ा जलतरण तलावाचीही पाहणी ां नी केली.

