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को हापूर, द. ३ जनू: शवाजी व यापीठाचे कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यां याकड ेऔरंगाबाद या डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा व यापीठा या कुलगु पदाचा अ त र त भार  कायभार सोप व यात येत अस याचा आदेश 
कुलपती कायालयाकडून आज ा त झाला आहे. कुलगु  डॉ. शदें उ या ( द. ४ जनू) कायभार वीकारतील. 
शवाजी व यापीठा या कुलगु  पदा या कायकाळात डॉ. देवानंद शदें यां याकडे अ त र त कायभार सोप व यात 
आलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व यापीठ हे तसरे व यापीठ आहे. यापूव  यांनी सा व ीबाई फुले 
पुणे व यापीठ आ ण मुबंई व यापीठ या दोन व यापीठां या भार  कुलगु  पदाचा कायभारह  सांभाळला आहे. 
औरंगाबाद व यापीठाचे कुलगु  डॉ. बी.ए. चोपड ेयांचा कायकाळ संपु टात आ याने पुढ ल आदेश होईपयत डॉ. 
शदें यां याकड ेतेथील भार  कायभार असणार आहे. 
या अनुषंगाने त या य त करताना कुलगु  डॉ. शदें हणाले, या मातसृं थेत मी शकलो, िजथे वाढलो, 
िज या बळावर कुलगु  पदापयत मजल मा  शकलो, या मातसृं थे या कुलगु पद  काम कर याची सधंी मा. 
कुलपती ी. चे. व यासागर राव यांनी दल , हा मा यासाठ  अ यंत अ भमानाचा ण आहे. यासाठ  कुलपती 
महोदयांचा मी मनापासून ऋणी आहे. ह  सधंी मळ याम ये शवाजी व यापीठा या कुलगु पदाचा मोलाचा वाटा 
आहे, हे आवजून नमूद करावेसे वाटते. यामुळेच मला अ य ह  कुलगु  हणून काम कर याची संधी मळाल  
आहे, या वषयी मी कृत  आहे. वशेष हणजे फुले-शाहू-आंबेडकर या यीं या कमभमूीम ये काम कर याची संधी 
मला मळाल . यांनी दलेल  समता, बंधुता आ ण सामािजक याया या वचारांची पालखी घेऊन ानमागाव न 
वाटचाल करता येते आहे, याचे मोठे समाधान वाटते, अशी भावना कुलगु  डॉ. शदें यांनी य त केल . 
 


