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शवाजी व यापीठात आयोिजत माजी व याथ   

 
 

को हापूर, द. २० ऑ टोबर: माजी व या यामुळे शवाजी व यापीठाचा लौ कक जगभरात सवदरू 
पसरला आहे, असे गौरवो गार शवाजी व यापीठाचे कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांनी आज येथे काढले. 
शवाजी व यापीठ माजी व याथ  संघटनेतफ आज सकाळी व यापीठा या व.स. खांडकेर भाषा भवन 
सभागहृात माजी व या याचा म यवत  मेळावा आयोिजत कर यात आला. यावेळी ते बोलत होते. 
कुलगु  डॉ. शदें हणाले, शवाजी व यापीठा या कुलगु पदाचा भार वीकार यानतंर व वध देशांत 
जा याचा योग आला. या ठकाणी मला शवाजी व यापीठाचे व याथ  भेटले. संबं धत ठकाणचे 
कॉप रेट जगतातील अ धकार  तसेच ा यापक हे आप या व या याची क टाळू आ ण सम पत 
भावनेने काम कर याची वृ ी यांनी भारावनू गे याचे दसले. या या देशांचे संशोधन े  असो अथवा 
अथकारण, या येक े ात आपले व याथ  जाग तक तरावर मोलाचे योगदान देत आहेत. याचा 
आ हाला अ भमान आहे. या पुढ ल काळात या व या याना व यापीठ तर य संघटने या मा यमातून 
व यापीठा या सवकष वकासाम ये सामावून घे याचा संक पह  कुलगु ं नी बोलून दाख वला. 

 



या वेळी -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक यांनी व यापीठा या वाटचाल वषयी सादर करणा वारे माजी 
व या याना अवगत केले. ते हणाले, वतमान ि थतीत व यापीठा या माजी व या याकडून 
व यमान व या याना मागदशन, तसेच स य योगदान अ भ ेत आहे. या ट ने यांनी आप या 
अनभुवाचा लाभ व यापीठाला वेळोवेळी मळवनू यावा, असे आवाहन यांनी केले. 
मेळा यास सुमारे २५० हून अ धक माजी व याथ  उपि थत होते. यां यातील काह ंनी ा त न धक 
मनोगते य त केल . यावेळी माजी व याथ  संघटने या वतं  संकेत थळाचे उ घाटन कुलगु  डॉ. 
शदें यां या ह ते झाले. काय मा या सुरवातीला कुलस चव डॉ. वलास नांदवडेकर यांनी वागत केले. 
संगीत व ना यशा  वभागा या व या यानी वागत गीत सादर केले. माजी व याथ  संघटनेचे 
उपा य  ाचाय डॉ. डी.आर. मोरे यांनी ा ता वक केले. सम वयक डॉ. जी.एस. रा शनकर यांनी 
उप मांचा आढावा घेतला. संघटनेचे स चव डॉ. ह .एन. शदें यांनी आभार मानले. यावेळी व  व 
लेखा धकार  ह .ट . पाट ल, इनो हेशन व इन यबेुशन सटरचे सचंालक डॉ. आर.के. कामत, संघटनेचे 
खिजनदार अिजत चौगुले यां यासह श क, शासक य कमचार  मो या सं येने उपि थत होते. 
 
व यापीठ वकासासाठ  माजी व या याचे योगदान 

 
नॅक मू यांकनात माजी व या यानी सं थे या वकासा मक कायासाठ  दलेले योगदान हा अनेक 
घटकांपैक  एक घटक आहे. याम ये माजी व या यानी कती रकमेचे योगदान दलेले आहे, यावर 
गुणांकन अवलबंून असणार आहे. याची पूण जाणीव असलेले नॅकचे स लागार व शवाजी व यापीठाचे 
माजी व याथ  डॉ. जग नाथ पाट ल यांनी पूव  जाह र के यानसुार, . १,२५,००० चा धनादेश 
संघटनेकड ेपाठ वला आहे. तसेच, पलूस येथील कला, वा ण य, व ान महा व यालया या पदवीधरांनी 
. १० हजार देणगी पात दले. ाचाय डॉ. मोहन राजमाने यांनी . २५ हजार दले. डॉ. भारती 

पाट ल यांनी . ५००० हजार दले. संघटनेचे अ य  तथा कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांनीह  ११ हजार 
पयांची देणगी संघटनेला दल . तसेच, राजष  शाहू महा व यालया या माजी व या यानी कमवीर 

भाऊराव पाट ल यां या पुत याभोवती या उ याना या सुशोभीकरणाचा संपूण खच कर याची तयार  
दश वल .  
 
 
 
 


