
येक घटकाने ‘ फट इं डया’ चळवळीत सहभागी हावे 
- कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांच ेआवाहन 

 

शवाजी व यापीठात ' फट इं डया' चळवळी या ारंभा न म  काढ यात आले या रॅल या उ घाटन सगंी कुलगु  डॉ. 
देवानंद शदें, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलस चव डॉ. वलास नांदवडकेर, डॉ. पी.ट . गायकवाड, डॉ. आर. ह . गुरव, डॉ. 

डी.के. गायकवाड, डॉ. हाद माने आद . 

 
 
 

 

शवाजी व यापीठात ' फट इं डया' चळवळी या ारंभा न म  काढ यात आले या रॅल त सहभागी झालेले कुलगु  डॉ. देवानंद 
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गायकवाड, डॉ. हाद माने आद . रॅल त मो या सं येन े व याथ - व या थनी, एनएसएस वयंसेवक सहभागी झाले. 
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पंत धान नर  मोद  यांनी नवी द ल  येथ े' फट इं डया' मो हमेचा ारंभ केला. या काय माच ेथेट ेपण शवाजी 
व यापीठात कर यात आले. यावेळी कुलगु  डॉ. देवानंद शदें, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलस चव डॉ. वलास नादंवडकेर, 

डॉ. पी.ट . गायकवाड, डॉ. आर. ह . गुरव, डॉ. डी.के. गायकवाड आद . 
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को हापूर, द. २९ ऑग ट: भारताचे पंत धान नर  मोद  यानंी रा ाला उ देशून केले या 
आवाहनानसुार शवाजी व यापीठाशी संबं धत येक घटकान े‘ फट इं डया चळवळी’त सहभागी 
होऊन वतः या आरो य र णाबरोबरच देशा या आरो याचेह  संवधन करावे, असे आवाहन कुलगु  
डॉ. देवानदं शदें यांनी आज येथे केले. 
रा य खेल दना या न म ान ेपंत धान नर  मोद  यांनी आज नवी द ल  येथील इं दरा गाधंी 
टे डयमम ये ‘ फट इं डया मू हमट’ योजनचेा ारंभ केला. या काय माचे तसेच पंत धान ी. मोद  

यां या भाषणाचे थेट ेपण शवाजी व यापीठा या राजष  शाहू सभागहृात आज सकाळी कर यात 
आले. यानंतर व यापीठ कॅ पसम ये काढ यात आले या रॅल या उ घाटन संगी कुलगु  डॉ. 
शदें बोलत होते. यावेळी -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलस चव डॉ. वलास नादंवडकेर, डा 
अ ध वभाग मुख डॉ. पी.ट . गायकवाड, व याथ  वकास वभागाचे संचालक डॉ. आर. ह . गुरव, 
रा य सेवा योजना सम वयक डॉ. डी.के. गायकवाड यां यासह श क, शासक य अ धकार , 
कमचार  आ ण व याथ - व या थनी मो या सं येन ेउपि थत होते. 
पंत धान ी. मोद  यांनी आज ‘ फट इं डया’ चळवळीचे जनआदंोलनात पांतर हो याची गरज 
अस याचे सां गतले. खेळामुळे शर राची तदंु ती राहत,े हे खरेच असले तर , फटनेसचा व तार 
आता खळेां याह  पुढे जाऊन कर याची गरज यांनी अधोरे खत केल .‘बॉडी फट तो मा ड हट’, ‘म 
फट तो इं डया फट’ कंवा ‘देअर आर नो ए ल हेटस टू स सेस, यू हॅव टू टेक टेअस’ अशा 
पंत धानां या वनलायनसना व यापीठातील व या याचा जोरदार तसाद लाभला. यां या 
भाषणापूव  झाले या सां कृ तक काय मांना सु धा व या यानी मोठा तसाद दला. वशषेतः 
महारा ातील लाठ काठ , तलवार आ ण दांडप टा फर व या या दशना या वेळी तर व या या या 
उ साहाला बहर आला. 
यानंतर व यापीठ प रसरातनू सुमारे पाच कलोमीटरची रॅल  काढ यात आल . याम ये कुलगु  डॉ. 
शदें यां यासह एक हजार व याथ - व या थनी, रा य सेवा योजनेचे वयंसेवक सहभागी झाले. 

 


