
पूरबा धत महा व यालयांचे नुकसान पाहून ग हवरले कुलगु ! 

 

सांगल  सेथील ीमती क तुरबाई वालचदं महा व यालया या सगंणक योगशाळेमधील नुकसानीची पाहणी करताना कुलगु  डॉ. देवानंद शदें, -
कुलगु  डॉ. डी.ट . शक आद  

 

 

सांगल या ीमती मथुबाई गरवारे महा व यालयातील फ नचर सा ह याचे मो या माणावर नकुसान झाले. 

 

 



सांगल या ीमती मथबुाई गरवारे महा व यालया या ाचाया या दालनाची झालेल  दरुव था पाहताना कुलगु  डॉ. देवानदं शदें, -कुलगु  डॉ. 
डी.ट . शक. 

 

 

कु ं दवाड येथील एस.के. पाट ल महा व यालयातील कायालयाची झालेल  दरुव था. 

 

 

कु ं दवाड येथील एस.के. पाट ल महा व यालयातील कायालयाची झालेल  दरुव था पाहताना कुलगु  डॉ. देवानदं शदें, -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक. 

 
 

सांगल , कु ं दवाड या चार महा व यालयांची केल  पाहणी 
को हापूर, द. १७ ऑग ट: महा व यालयां या भतंींवर महापुरा या दहा-बारा फुट उंची या तांब या-कर या 
ओले या खुणा... फरशांवर ज मनीवर मातकट चखलाचा थर... वगखो यांतील भजून मोडलेले बच... कायालयीन 
सा ह याचे झालेले चंड नुकसान... योगशाळांतील सा ह याची झालेल  चंड नासधूस... ंथालयांतील कपाटांम ये 
अ रशः कुजलेल  दु मळ पु तकं... प रसरात सव  भ न रा हलेला कुजट, कुबट वास... अशी काळजाला 
पळवटून टाकणार  यं पाहून काल शवाजी व यापीठाचे कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांना ग हव न आले. 
कुलगु  डॉ. देवानंद शदें व -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक यांनी काल महापुराने त झाले या सांगल  आ ण 
कु ं दवाड येथील महा व यालयांना भेट  देऊन तेथील प रि थतीची य  पाहणी केल . काल दवसभरात 
कुलगु ं नी सांगल  येथील भारती व यापीठाचे डॉ. पतंगराव कदम महा व यालय, क तुरबाई वालचंद 



महा व यालय, मथुबाई गरवारे महा व यालय आ ण कु ं दवाड येथील स.का. पाट ल महा व यालय या चार 
महा व यालयांना भेट  द या. 
सांगल तील बस थानक प रसरातील मथुबाई गरवारे महा व यालयाचे परुा या पा यामुळे चंड नुकसान झाले 
आहे. तळमज यावर ल ाचाया या दालनासह कायालय, वगखो या, उपाहारागहृ, योगशाळा, ंथालय आद  
ठकाणी पणूतः पाणी भरले होते. यामुळे लाकडी टेबल-खु या आद  सामानासह काचसामान, संगणक आद  
पायाभूत सु वधांची मोठ  नासधूस झाल  आहे. वगातले बच आ ण लाकडी सामान तर पा याने कुजून खराब झाले 
आहे. गरवारे महा व यालयाचे मधले ांगण या खराब झाले या सा ह याने भ न गेले आहे आ ण अ यापह  ते 
बाहेर काढ याचे काम सु च आहे. इथ या तळमज यावर ल ंथालयातील दु मळ ंथसंपदेची झालेल  दरुव था 
पाहून कुलगु  डॉ. शदें यांना खूप ग हव न आले. ाचाय डॉ. आर.जी. कुलकण  याचें सां वन कर त असताना ते 
अचानकपणे नःश द, त ध झाले. यानंतर केवळ यां या खां यावर हात ठेवनू यांना थोपटून दलासा देत 
रा हले. 
अशीच अव था कु ं दवाड या एस.के. पाट ल महा व यालया या भेट  सगंीह  झाल . महा व यालयाचा संपूण 
तळमजला आठवडाभर पा याखाल  होता. इथेह  कायालय, वगखो यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाणी 
ओसर यानंतर कालच सकाळी महा व यालयाचा तळमजला उघडून कमचा यांनी व छता मोह म सु  केल . 
तथा प, पाणी चढत अस याचे ल ात आ यानंतर महा व यालयातील कमचा यांनी श य ततके कायालयीन 
द तर, कागदप े, ंथ आद  सा ह य उंचावर ठेव याचा य न के याचे भेट संगी ल ात येत होते. तर ह  झालेले 
नुकसान दाख वताना कमचा यांना हंुदका आवरत न हता. वशेष हणजे तळमजला पा यात गे याचे दःुख 
असतानाह  वर या दोन मज यांवर सुमारे हजारभर पूर तासंाठ  नवारा कॅ प महा व यालयाने या काळात 
चाल वला, याब दल कुलगु  डॉ. शदें यांनी ाचाय डॉ. ट .के. जाधव यांचे वशेष अ भनंदन केले. अ यापह  
अनेक बा धत नाग रक येथील कॅ पम ये आहेत. 
त पवू , कुलगु  डॉ. शदें यांनी सांगल वाडी येथील भारती व यापीठा या डॉ. पतंगराव कदम महा व यालयाला 
भेट दल . आय वन पुलापासनू अगद  नजीक असले या या महा व यालया या तळमज यावर पुराचे पाणी घुसले 
होते. तर ह  ाचाय डॉ. डी.जी. कणसे आ ण यां या सहका यांनी प रसरात या सुमारे तीन हजार पूर ताचंी 
वर या मज यांवर सोय केल . पुराचे पाणी ओसरेपयत प रसरात या नाग रकांसाठ  एक मह वाचे आ य थान 
हणून या महा व यालयाने केले या काम गर चे कुलगु  डॉ. शदें यांनी कौतुक केले. 

शहरात या क तुरबाई वालचंद महा व यालया या तळमज यावर ल संगणक क , रसायनशा  योगशाळा आ ण 
याशेजार या वगखो यांम ये पाणी श न मोठे नुकसान झाले. ाचाय डॉ. ह .बी. कोडग आ ण यां या 
सहका यांनी संगावधान राखून श य ततके सगंणक वर या मज यांवर हल व याने नुकसानीची ती ता कमी 
झाल . मा , अ यापह  या सा या खो यांम ये ओलसरपणा आ ण कुबट वास भ न रा हला आहे. या 
महा व यालया या वर या मज यांवरह  हजारहून अ धक पूर त नाग रकांसाठ  नवारा कॅ प चाल व यात आला. 
 



 

सांगल या डॉ. पतगंराव कदम महा व यालयात एनएसएस व एससीसी काय म अ धका यां या बैठक स संबो धत करताना कुलगु  डॉ. देवानदं 
शदें. यासपीठावर डॉ. डी.ट . शक, डॉ. डी.जी. कणस,े अॅड. धैयशील पाट ल, डॉ. सी.ट . कारंडे, वशाल गायकवाड, सजंय परमणे आद . 

 

व यापीठात कायम व पी आप ी यव थापन क  उभारणार: कुलगु  डॉ. शदें 

शवाजी व यापीठात कायम व पी आप ी यव थापन क  उभार याचा आपला मनोदय असून सा ह य, सहा य 
आ ण श ण अशा तहेर  व पाची भू मका या क ा या मा यमातून शवाजी व यापीठ बजावेल, अशी 
मा हती कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांनी यावेळी दल . 
को हापूर, सांगल  प रसरात आले या अभतूपूव महापुरामुळे व यापीठाशी संलि नत असले या सुमारे दहा 
महा व यालयांचे कमी-अ धक माणात नुकसान झाले आहे. गे या दोन दवसांपासून या महा व यालयांना मी 

य  भेट  देऊन पाहणी कर त आहे. या महा व यालयांना व यापीठ तराव न नेमक  कशा व पाची मदत 
करता येईल, या वषयी स व तर चचा कर यासाठ  आ ण नणय घे यासाठ  या संदभातील वषय यव थापन 
प रषदेसमोर मांड यात येईल, असेह  कुलगु  डॉ. शदें यांनी सां गतले. 
 

सांगल  शहर-िज यातह  व छता मोह म 

महापुराने मो या माणात नुकसान त झाले या सांगल  शहरासह िज यातह  रा य सेवा योजना (एनएसएस) 
आ ण रा य छा  सेना (एनसीसी) यां या मा यमातून नयोजनब ध र या व छता मोह म राब व यात यावी, 
असे आवाहन कुलगु  डॉ. शदें यांनी सांगल  िज यातील सम वयकांना केले. डॉ. पतंगराव कदम 
महा व यालयात कुलगु ं या भेट या पा वभूमीवर िज यातील एनएसएस, एनसीसी सम वयकांची बैठक 
आयोिजत कर यात आल . यावेळी ते बोलत होते. 
व छता मोह म राब वताना वयंसेवकांना मा क, हातमोजे, गमबटू आद  आव यक सा ह य उपल ध करवनू 

दे यात यावे. तसेच, यां या आरो याची पूण खबरदार  घेऊनच व छता मोह म राबवावी, असे आवाहनह  यांनी 
केले. या व या या या गुणप का, ड ी माणप  ेआद ंचे पुरामुळे नुकसान झाले असेल, यांनी यो य पुरावे 
द शत के यास यांना सदर कागदप  े व यापीठाकडून मोफत उपल ध क न दे याचा मानस अस याचेह  

कुलगु  डॉ. शदें यांनी सां गतले. 
यावेळी -कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, यव थापन प रषद सद य अडॅ. धैयशील पाट ल, डॉ. डी.जी. कणसे, डॉ. 
सी.ट . कारंडे, अ धसभा सद य संजय परमणे, वशाल गायकवाड, व यापीठाचे रा य सेवा योजना सम वयक 
डॉ. डी.के. गायकवाड, डॉ. संजय ठगळे, ाचाय डॉ. आर.एस. पाट ल, डॉ. बी. ह . ता हणकर यां यासह व वध 
महा व यालयांचे ाचाय, एनएसएस व एनसीसी सम वयक उपि थत होते. 
 


