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मु  िव ापीठात महारा  िदन साजरा 

यशवंतराव च हाण मु  िव ापीठाचा झडा सातासमु ापार – कुलगु  ा. वायुनंदन 
 

नािशक :  येथील यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठाचे काय, शै िणक गती, िव ा याना केलेले 
ानदानाचे कत य आिण अ यंत कमी मनु यबळात िविवध िश ण मांना वेिशत क न सवािधक िव ा याना 

िशि त के याने या िव ापीठाचे काम देशभरातील अ य िव ापीठां या तुलनेत उ लेखनीय अस याच े ितपादन 
मु  िव ापीठाचे कुलगु  ा. ई. वायुनंदन यांनी केले. महारा  रा य थापनेचा वधापनिदनो सव िव ापीठात 
सोमवारी साजरा कर यात आला. यावेळी ते बोलत होत.े   
 

यशवंतराव च हाण यां या पूणाकृती पुत यास कुलगु  ा. ई. वायुनंदन, कुलसिचव डॉ. िदनेश भ डे, िव  
अिधकारी मगन पाटील, परी ा िनयं क डॉ. अजुन घाटुळे, उपकुलसिचव सुनील बव आद नी अिभवादन केल.े 
यानंतर कुलगु ं या ह ते वजारोहण कर यात आले. कुलगु  ा. ई. वायुनंदन पु ढे हणाले, देशा या िवकासात 

महारा ाचे योगदान अितशय उ लेखनीय आह.े है ाबाद येथे नुक याच झाले या कुलगु  प रषदे या आजवर या 
इितहासात थमच मु  िश ण प तीवर िवशेष स  होऊन यात िवशेष चचा घडून आली असून या प रषदेत 
यशवंतराव च हाण मु  िव ापीठा या कामकाजाचे कौतुक झा याचे यांनी सां िगतले. महारा ाचे पिहले 
मु यमं ी यशवंतराव च हाण यां या नावाने हे िव ापीठ ानदानाचे काय गे या २७ वषापासून यश वीपणे करीत 
आह.े यांचे िवचार पु ढे ने यासाठी सवा याच पुढाकाराची गरज असून यासाठी कटीब  राहा असे आवाहन क न 
यांनी िव ापीठ सहकारी आिण कमचा यांना महारा  िदन आिण कामगार िदना या शुभे छा िद या. 

 

कुलसिचव डॉ. िदनेश भ डे यांनीही यावेळी सवाना शुभे छा िद या. ते हणाल,े हे लोकिव ापीठ असून 
समाजा या येक घटकापयत पोहच याक रता नविनवािचत कुलगु  घेत असलेल े िनणय समाजाचा िवकास 
साध यासाठी िनि तच साहा यभूत ठरतील. यावेळी िव ापीठातील िविवध िव ाशाखांचे संचालक, मुख, 
िश क, अिधकारी आिण कमचारी मोठ्या सं येने उपि थत होत.े 
 

संतोष साबळे 

भारी मुख, जनसंपक िवभाग  
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मा. संपादक, 
कृपया सदरची बातमी आप या लोकि य दैिनकातून िस  करावी ही िवनंती. कळाव,े 

आपला िव ास,ू 
                       डॉ. िदनेश भ डे   

कुलसिचव,  
यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ 


