
“विद्यापीठ आपलेु जगी गजजू द.े..” 

वििाजी विद्यापीठाचा ६० िा िर्ाूपनवदन उत्साहात; विद्यापीठ गीताचे लोकापूण 

  

 

वििाजी विद्यापीठाच्या ६०व्या िर्ाूपन वदनावनवित्त ध्िजिंदन करताना कुलगुरू डॉ. वदगंबर विके. िेजारी दापोलीच्या डॉ. बाळासाहबे सािंत कोकण कृषी 

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय डी. सािंत आवण विद्यापीठाच ेअवर्कारी. 
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१)      िहाराष्ट्राचे उच्च ि तंत्र विक्षण िंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते वििाजी विद्यापीठाच्या ‘विद्यापीठ गीता’चे लोकापणू करण्यात आल.े या प्रसंगी (डािीकडजन) प्र-कुलगुरू डॉ. प्रिोद पाटील, कुलगुरू 

डॉ. वदगंबर विके, कुलगुरू डॉ. संजय डी. सािंत आवण कुलसवचि डॉ. विलास विंदे. 

 

 

वििाजी विद्यापीठाच्या ६०व्या िर्ाूपनवदन सिारंभात बोलताना सन्िाननीय अवतथी उच्च ि तंत्र विक्षण िंत्री चदं्रकांतदादा पाटील. 

 

वििाजी विद्यापीठाच्या ६०व्या िर्ाूपनवदन सिारंभात बोलताना प्रिुख पाहुणे ि दापोलीच्या डॉ. बाळासाहबे सािंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय डी. 

सािंत. 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwPOjqwCeTDghyUGQrj4NjBpvpZXvYCfpPpojeYisbvwg5easxRDW1eEaSV99OfDFzdrw46Pzn6d5-nBg44CNrVlXhciZg6HQcegxsPh5UJukFl9GPlcUlw3aE4hPlKNTwS_Gv7VTyIVsYG93wXtnIort5PoZ0L60rd59kZpNi12qCnppfOXWlt1GT/s4232/SKF08093.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEwzROHQVcZkdzyqrZdA_2cvUYmJBjVi6tsJTcHkMJMtvFMs4H1XDTYJ44fzw2NgBt-PrUyCNzmKQJkgiQzw3m_wkVk_OmAwnsbLBnwCOnTGfd45NmZzIhXvcLppalQWHmERogsDx_VZp0EZsAox_g5hPIve7kJgBlk3oIgfXXZJOVjwPmWM5tl1Vz/s4404/IMG_20221118_101241.jpg


 

अध्यक्षीय िनोगत व्यक्त करताना कुलगुरू डॉ. वदगंबर विके. 

 

 

िहाराष्ट्राचे उच्च ि तंत्र विक्षण िंत्री चदं्रकातंदादा पाटील याचं्या प्रिुख उपवस्थतीत ि दापोलीच्या डॉ. बाळासाहबे सािंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सजंय 

डी. सािंत याचं्या हस्ते विद्यापीठातील गुणितं विक्षक पुरस्कार स्िीकारताना डॉ. प्रकाि िंकर कांबळे. िंचािर वििाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वदगंबर विके, प्र-

कुलगुरू डॉ. प्रिोद पाटील. 
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विद्यापीठ गुणिंत सेिक पुरस्कार स्िीकारताना डॉ. उत्ति कोंवडबा सकट. 

 

 

विद्यापीठ गुणिंत सेिक पुरस्कार स्िीकारताना रै्यूिील विजयवसंह यादि. 
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विद्यापीठ गुणिंत सेिक पुरस्कार स्िीकारताना सदानंद विठ्ठल लोखंडे. 

 

 

विद्यापीठ गुणिंत सेिक पुरस्कार स्िीकारताना बाळज गोविदं नलिडे. 
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िहाविद्यालयीन गुणिंत विक्षक पुरस्कार स्िीकारताना डॉ. वििाजी िुरलीर्र भोसले (कराड). 
 

 

िहाविद्यालयीन गुणिंत सिेक पुरस्कार स्िीकारताना चेतन कृष्ट्णात पाटोळे. 
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िहाविद्यालयीन गुणिंत सिेक पुरस्कार स्िीकारताना दत्तात्रय जगन्नाथ खराडे. 

 

 

बॅ. पी.जी. पाटील आदिू विक्षक पुरस्कार स्िीकारताना डॉ. आण्णा काका पाटील (कराड). 
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कै. प्राचायू श्रीिती सुितीबाई पांडुरंग पाटील आदि ूविवक्षका पुरस्कार स्िीकारताना डॉ. उषा बाहुबली पाटील. 

 

 

विद्यापीठाने विक्षणाबरोबरच सािावजक बांवर्लकीही जोपासली 

- िंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रवतपादन 

  

कोल्हापजर, वद. १८ नोव्हेंबर: वििाजी विद्यापीठाने गेल्या साठ िषाांत विक्षण आवण संिोर्नाच्या क्षेत्रात तर प्रगती केलीच, पण त्याचबरोबरीन ेसािावजक 

बांवर्लकीही प्रार्ान्याने जोपासली, असे गौरिोद्गार िहाराष्ट्राचे उच्च ि तंत्र विक्षण िंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज येथ ेकाढले. 

वििाजी विद्यापीठाच्या ६० व्या िर्ाूपन वदन सिारंभात प्रिखु अवतथी म्हणजन ते बोलत होते. विद्यापीठाच्या राजषी िाहू सभागहृात झालेल्या या सिारंभास प्रिखु 

पाहुणे म्हणजन दापोलीच्या डॉ. बाळासाहबे सािंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय डी. सािंत तर अध्यक्षस्थानी वििाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वदगंबर 

विके होते. प्र-कुलगुरू डॉ. प्रिोद पाटील प्रिखु उपवस्थत होते. 

या कायूक्रिात आज िंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते विद्यापीठ गीताचे लोकापूण करण्यात आले. या गीताचे गीतकार प्रा. गोविंद काजरेकर ि प्रा. प्रविण 

बांदेकर ि संगीतकार अवित साळोखे यांच्यासह गायक कलाकारांचा सत्कारही िंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. 
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आज विद्यापीठातील गुणिंत विक्षकाचा पुरस्कार अथूिास्त्र अवर्विभागातील डॉ. प्रकाि िंकर कांबळे यांना देण्यात आला. ब.ॅ पी.जी. पाटील आदि ू विक्षक 

पुरस्कार डॉ. आण्णा काका पाटील (कराड) यांना, तर कै. प्राचायू श्रीिती सुितीबाई पांडुरंग पाटील आदिू विवक्षका पुरस्कार डॉ. उषा बाहुबली पाटील (कोल्हापजर) 

यांना प्रदान करण्यात आला. 

यािेळी ितं्री श्री. पाटील म्हणाले, वििाजी विद्यापीठाची स्थापना करीत असताना स्ि. यििंतराि चव्हाण यांनी छोट्यात छोट्या गािातल्या सिूसािान्य 

विद्यार्थयाांपयांत उच्चविक्षणाची गंगा नणे्याचे स्िप्न बाळगले होते. यििंतरािांचे ते स्िप्न विद्यापीठाने पजणू केलेच. वििाय, विद्यापीठाचा लौवकक देिविदेिांतही 

उंचािला. विक्षण ि संिोर्नात वििाजी विद्यापीठ आज अग्रेसर आह.े िात्र, विद्यापीठाची सािावजक बांवर्लकीही कौतुकास्पद आह.े कोरोनाच्या कालखंडातील 

कायू असो की िहापजरकाळात लोकांना वदलासा देण्याचे काि असो, विद्यापीठान ेही काि ेअत्यंत आवत्ियतेने केली. 

िंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले, कें द्र सरकारच्या नव्या िैक्षवणक र्ोरणाची अिंलबजािणी गतीने करण्याच्या वदिेने आता वििाजी विद्यापीठान ेकाि करािे. या 

र्ोरणािर्ील विविर् उच्चविक्षणाच्या ि कौिल्यविकासाच्या संर्ींचा विकास आवण लाभ विद्यार्थयाांपयांत आवण व्यापक सिाजघटकांपयांत नेण्याच्या दृष्टीन े

विद्यापीठाने काि करणे अवभप्रेत आह.े त्याचप्रिाणे वडजीलॉकरसारख्या नितंत्रज्ञानाचा िापर करून अवर्कावर्क विद्याथीवभिखुता विकवसत करण्यासाठीही प्रयत्न 

करािेत. 

वििाजी विद्यापीठान ेजलसंिरू्नाच्या क्षेत्रात केलेल्या कािाच ेकौतुक करून िंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अलीकडेच िासनाने युवनसेफसििेत एक िहत्त्िाचा करार 

केला. याअंतगूत जलसंिरू्न आवण पयाूिरणपजरक जीिनिैली यांचा विकास करण्यासाठी बहसु्तररत प्रयत्न करण्याचे वनवित केले आह.े राष्ट्रीय सेिा योजना, राष्ट्रीय 

छात्र सेना आदींच्या िाध्यिातजन या सािावजक जाणीिा िवृधंगत करण्यासाठी िैक्षवणक संस्थांचे सहकायू अपवेक्षत आह.े 

ित्स्यालयासाठी लागणारा सिू वनर्ी दऊे: िंत्री श्री. पाटील 

या कायूक्रिाचे प्रिखु पाहुणे कोकण कृषी विद्यापीठाच ेकुलगुरू डॉ. संजय सािंत यांनी वििाजी विद्यापीठात ित्स्यालय उभारण्यासाठी सहकायू करण्याची ग्िाही 

वदली. त्या अनुषंगाने बोलताना िंत्री श्री. पाटील यांनी, वििाजी विद्यापीठाने यासाठीचा सिांकष प्रस्ताि िासनाला सादर करािा. त्यासाठी लागणाऱ्या सिू वनर्ीची 

तरतजद ही राज्य िासनािाफूत करण्याची ग्िाही त्यांनी या िेळी वदली. त्याचप्रिाणे कौिल्य विकास, विद्यावथूनींसाठी िसवतगहृ,े त्यांना सुरक्षा ि प्रवतकाराचे प्रविक्षण 

यांसह काही अवभनि उपक्रि असतील, तर त्यासाठीही प्रस्ताि सादर करण्याचे आिाहन त्यांनी कुलगुरू डॉ. विके यांना केले. 

  

कृषी ि अकृषी विद्यापीठांत ससुंिाद िवृधंगत व्हािा: कुलगरुू डॉ. सािंत 

िर्ाूपन वदन सिारंभाचे प्रिखु पाहुणे कुलगुरू डॉ. सािंत म्हणाले, िहाराष्ट्रात कृषी ि अकृषी विद्यापीठे ही विविष्ट हतेजन ेवनिाूण करण्यात आली आहते. तथावप, 
उभय विद्यापीठांिध्ये सुसंिाद प्रस्थावपत होऊन तो िवृधंगत होण्याची आिश्यकता आह.े त्या दृष्टीन े वििाजी विद्यापीठाने िर्ाूपनवदन सिारंभास प्रथिच कृषी 

विद्यापीठाच्या कुलगुरंूना आिंवत्रत करून सकारात्िक पाऊल उचलले आह.े अकृषी विद्यापीठांिध्ये िजलभजत संिोर्न िोठ्या प्रिाणािर चालते, तर कृषी विद्यापीठांत 

उपयोवजत संिोर्नािर भर असतो. या पार्श्ूभजिीिर, येथील िजलभजत संिोर्नाचे उपयोवजत संिोर्नात ि तंत्रज्ञानात रुपांतर करून त्याचे लाभ िेतकऱ्यांपयांत 

पोहोचविण्याची वनतांत गरज आह.े त्या दृष्टीने प्रार्ान्यक्रि वनवित करण्यासाठी काल कुलगुरू डॉ. विके यांच्यासििेत प्राथविक चचाू करण्यात आली. येत्या जानेिारी 

२०२३िध्ये डॉ. बाळासाहबे सािंत कोकण कृषी विद्यापीठात या संदभाूतील सािंजस्य करार करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. विके यांना त्यांनी आिंवत्रतही केले. वििाजी 



विद्यापीठात आर्वुनक ित्स्यालय उभारण्याचे डॉ. विके यांचा िानस आह.े त्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठ सिोतोपरी सहकायू करेल, अिी ग्िाही त्यांनी या प्रसंगी 

वदली. 

  

विद्याथीकें द्री उपक्रिांत विद्यापीठ आघाडीिर: कुलगरुू डॉ. विके 

यािेळी अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. डी.टी. विके म्हणाले, विद्याथीकें द्री उपक्रि राबविण्यािध्ये वििाजी विद्यापीठ सदैि आघाडीिर असजन निनिीन िैक्षवणक 

ि संिोर्कीय उपक्रिांचे लाभ विद्यार्थयाांना करिजन देण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्निील आह.े निे िैक्षवणक र्ोरण राबविण्याच्या वदिेनेही विद्यापीठाने बरीचिी आघाडी 

घेतली असजन अभ्यासक्रिांत बहुद्वार प्रिेि ि बहुद्वार वनगूिनाची सुविर्ाही विद्यार्थयाांना वदली आह.े विद्यापीठान ेआंतरविद्यािाखीय अभ्यासक्रि सुविर्ा र्ोरण 

स्िीकारले असजन त्याचे लाभ  विद्यार्थयाांना देण्यात येत आहते. अथूिास्त्रात एकावत्िक बी.एस्सी.-एि.एस्सी. अभ्यासक्रि, विद्यापीठ स्तरािर बीसीए-एिसीए 

अभ्यासक्रिाची सुरिात ही त्याची काही उदाहरणे आहते. सध्या विद्यापीठाचा अथूिास्त्र अवर्विभाग स्िायत्त झाला असजन नजीकच्या काळात विज्ञानाकडीलही काही 

अवर्विभाग स्िायत्त होतील. एकॅडेविक बँक ऑफ के्रवडट्सिध्ये साठ टक्क्यांहून अवर्क विद्यार्थयाांची नोंदणी झाली आह.े उिूररत नोंदणीही लिकरच पजणू होईल. 

विद्यार्थयाांना विष्ट्यितृ्ती, संिोर्नितृ्ती, पोस्ट-डॉक विष्ट्यितृ्ती आदी प्रोत्साहनपर उपक्रि राबविण्यात येत आहते. िातभृाषेतजन विक्षणाचा भाग म्हणजन कायदा 

विषयाच्या परीक्षा इगं्रजीसह िराठीतजन घेण्यास सुरिात केली आह.े 

यािेळी कुलगुरू डॉ. विके यांनी ितं्री श्री. पाटील यांनी ित्स्यालयासाठी वनर्ी देण्याच्या घोषणेचे स्िागत केले. त्याचप्रिाणे विद्यापीठ कॅम्पसिर विद्यावथूनींची संख्या 

५० टक्क्यांहून अवर्क झाली असजन िसवतगहृ ेअवतररक्त असजनही पुरेिी पडत नसल्याची बाब वनदिूनास आणली. विद्यावथनूी िसवतगहृासाठी िासनाने वनर्ी उपलब्र् 

करून द्यािा, अिी विनंती त्यांनी या प्रसंगी केली. कुलगुरंूनी वििाजी विद्यापीठाच्या गेल्या िषूभरातील िाटचालीचा िेर्ही थोडक्यात घेतला. 

या िेळी विद्यापीठातील, िहाविद्यालयांतील गुणिंत विक्षक, प्रिासकीय सेिक, त्यांची गुणिंत पाल्ये यांचा विद्यापीठ प्रिासकीय तसेच कल्याण वनर्ी पाररतोवषके 

देऊन गौरि करण्यात आला. तसेच, प्रिासकीय गुणित्ता अवभयानांतगूत परुस्कार प्राप्त प्रिासकीय विभाग ि अवर्विभाग यांनाही परुस्कार प्रदान करण्यात आले. 

त्याचबरोबर 'नॅक'चे ‘अ+’ िानांकन विळविणाऱ्या देिचंद िहाविद्यालय, अजुनूनगर, राजारािबापज इवन्स्टट्यजट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इस्लािपजर ि आटू्स अँड 

कॉिसू कॉलेज, नागठाणे आवण 'अ' िानांकन विळविणाऱ्या जयवसंगपजर कॉलेज, जयवसंगपजर, किूिीर भाऊराि पाटील कॉलेज, उरूण-इस्लािपजर, 
गव्हनूिेंट कॉलेज ऑफ फािूसी, कराड, यििंतराि चव्हाण कॉलेज, हलकणी, िालती िसंतदादा पाटील कन्या कॉलेज, उरूण-इस्लािपजर आवण यििंतराि 

चव्हाण स्कज ल ऑफ सोिल िकू, सातारा या संलवग्नत िहाविद्यालयांच्या प्राचायाांचा सत्कार करण्यात आला. 

  

उत्कृष्ट अवर्विभागासाठीचा परुस्कार नॅनोसायन्स ि गं्रथालयिास्त्र अवर्विभागांस! 

वििाजी विद्यापीठाने सन २०१९पासजन उत्कृष्ट अवर्विभाग पुरस्कार देण्यास सुरिात केली. विज्ञान ि तंत्रज्ञान आवण सािावजक िासे्त्र असे दोन गट करून 

अवर्विभागांचे सिांकष काटेकोर िजल्यिापन करण्यात येऊन हा पुरस्कार देण्यात येतो. संबंवर्त विभागाला पाररतोवषकापोटी दहा लाख रुपये, प्रिाणपत्र आवण छत्रपती 



वििाजी िहाराज यांचा अर्श्ारुढ पुतळा प्रदान करण्यात येतो. यंदा उत्कृष्ट अवर्विभागांसाठीचा पुरस्कार स्कज ल ऑफ नॅनोसायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आवण गं्रथालय ि 

िावहतीिास्त्र अवर्विभाग यांना देण्यात आला. 

'विद्यापीठ आपलेु जगी गजजू द.े..' विद्यापीठ गीताचे टाळयांच्या गजरात स्िागत 

‘कीती तुझी िंगलिय स्िरणी असज दे, ज्ञान हचे अितृ ह ेब्रीद असज दे... विद्यापीठ आपलेु जगी गजज ूदे...’ या विद्यापीठ गीताच ेितं्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते लोकापूण 

झाल्यानंतर सिू उपवस्थतांना टाळयांच्या गजरात गीताचे स्िागत केले. त्यानंतर सिाांनी या गीताप्रती आदरभाि व्यक्त करताना उभे राहून सािजवहक गायन केले. 

  

िर्ाूपन वदन सिारंभात प्रदान करण्यात आलेल्या विविर् परुस्कार विजेत्यांची नािे पढुीलप्रिाण:े 

विद्यापीठातील गणुिंत विक्षक: डॉ. प्रकाि िंकर कांबळे, अथूिास्त्र अवर्विभाग 

विद्यापीठातील गणुिंत सेिक: 

१. डॉ. उत्ति कोंवडबा सकट, सहाय्यक कुलसवचि, लखेा विभाग 

२. रै्यूिील विजयवसंह यादि, िररष्ठ सहायक, पगापत्रके विभाग 

३. सदानंद विठ्ठल लोखंडे, िाहनचालक, िाहन विभाग 

४. बाळज गोविंद नलिडे, हािलदार, संलग्नता टी-२ विभाग 

संलग्न िहाविद्यालयांतील गणुिंत प्राचायू: 

१. डॉ. प्रिीण नारायण चौगुले, डी.आर. िाने िहाविद्यालय, कागल 

संलग्न िहाविद्यालयांतील गणुिंत विक्षक: 

१.      डॉ. वििाजी िरुलीर्र भोसले, सावित्रीबाई फुले िवहला िहाविद्यालय, कराड 

िहाविद्यालयीन गणुिंत सेिक: 

१. चेतन कृष्ट्णात पाटोळे, प्रयोगिाळा सहाय्यक, न्यज कॉलेज, कोल्हापजर 



२. दत्तात्रय जगन्नाथ खराडे, गं्रथालय पररचर, प्रा. संभाजीराि कदि िहाविद्यालय, देऊर (वज. सातारा) 

बॅ. पी.जी. पाटील आदिू विक्षक परुस्कार: डॉ. आण्णा काका पाटील, सद्गरुू गाडगे िहाराज कॉलेज, कराड 

कै. प्राचायू श्रीिती सिुतीबाई पांडुरंग पाटील आदिू विवक्षका: डॉ. उषा बाहुबली पाटील, िहािीर िहाविद्यालय, कोल्हापजर 

यािेळी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रिोद पाटील यांनी स्िागत ि प्रिखु पाहुण्यांचा पररचय करून वदला. िंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ग्िाही वदल्याप्रिाण े

विद्यापीठाच्या सिुणिूहोत्सि वनर्ीपैकी ५.३५ कोटी रुपयांचा वनर्ी कालच िासनाकडजन प्राप्त झाल्याची िावहती त्यांनी यािेळी वदली. संगीत ि नाट्यिास्त्र 

अवर्विभागाच्या विद्यार्थयाांनी पसायदान ि राष्ट्रगीत सादर केले. रै्यूिील यादि, नवंदनी पाटील, सुवश्िता खटुाळे यांनी सजत्रसंचालन केले. प्रभारी कुलसवचि डॉ. 

विलास विंदे यांनी आभार िानले. या कायूक्रिास वििाजी विद्यापीठाचे िाजी कुलगुरू डॉ. एि.जी. ताकिले आिजजनू उपवस्थत होते. 

तत्पजिी, विद्यापीठाच्या प्रांगणात प्रिखु पाहुणे कुलगुरू डॉ. संजय डी. सािंत यांच्या हस्ते वििपुतळयास पुष्ट्पहार घालजन अवभिादन करण्यात आले. कुलगुरू डॉ. 

वदगंबर विके यांच्या हस्ते ध्िजिंदन करण्यात आले. यािेळी प्र-कुलगुरू डॉ. प्रिोद पाटील, प्रभारी कुलसवचि डॉ. विलास विंदे, परीक्षा ि िजल्यिापन िंडळाच े

संचालक डॉ. अवजतवसंह जार्ि, प्रभारी वित्त ि लेखावर्कारी अवजत चौगुले, विद्याथी विकास विभागाच ेसंचालक डॉ. प्रकाि गायकिाड, राष्ट्रीय सेिा योजना 

संचालक अभय जायभाये, अवर्ष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ट्ण िहाजन, डॉ. िहादेि देििखु, डॉ. सररता ठकार, ब.ॅ बाळासाहबे खडेकर ज्ञानस्रोत कें द्राचे प्रभारी संचालक 

डॉ. र्नंजय सुतार, क्रीडा अवर्विभाग प्रिखु डॉ. िरद बनसोडे यांच्यासह विविर् अवर्कार िंडळांच ेसदस्य, अवर्विभाग प्रिखु, विक्षक, प्रिासकीय सेिक, 
त्यांचे कुटंुवबय, विद्याथी, विद्यावथनूी िोठ्या संख्येने उपवस्थत होते. 

 


