
 

टिळक महाराष्ट्र टिद्यापीठान ेजपला लोकमान्ाांच््ा टिचाराांचा िारसा 

संजय किर्लोस्िर, राजीविुमार कवष्णोई, प्रशांत दामरे्ल, डांगे यांचा कवद्याकिधीिे सन्माि 

 शतिोत्तरी वाटचार्ल पणूण िेरे्लल्या कटळि महाराष्र कवद्यापीठािे र्लोिमान्य कटळि यांच्या राष्रीय कशक्षणाचा वारसा जपर्ला असिू, 

आजही हे कवद्यापीठ र्लोिमान्यांच्या कवचारािे पुढे जात आहे, असे मत टेहरी धरण प्रिल्पाचे कशल्पिार राजीव िुमार कवष्णोई यांिी  

व्यक् त िेरे्ल. कवद्यापीठाचा 38 वा पदवीप्रदाि सोहळा  पार पडर्ला. यावेळी ज्येष्ठ उद्योगपती संजय किर्लोस्िर, राजीविुमार कवष्णोई, 

प्रकसद्ध अकििेते प्रशांत दामरे्ल आकण ज्येष्ठ िेते अण्णासाहेब डांगे यांिा सन्मािीय डी.कर्लट. (कवद्याकिधी) देऊि गौरकवण्यात आरे्ल. 

त्यावेळी कवष्णोई बोर्लत होते. याप्रसंगी कवद्यापीठाचे िुर्लपती डॉ. दीपि कटळि, प्रिारी िुर्लगुरु डॉ. गीतार्ली कटळि, कटमकव रस्टचे 

उपाध्यक्ष डॉ. रोकहत कटळि, कवश् वस्त डॉ. प्रणती रोकहत कटळि, प्रिारी िुर्लसकचव डॉ. अकिकजत जोशी आदी उपकस्ित होते. किर्लोस्िर 

म्हणारे्ल, मी 1975 मध्ये पदवी पणूण िेर्ली. त्यािंतर मर्ला पदव्युत्तर पदवी मर्ला घेता आर्ली िाही, मात्र आज खर् या अिाणिे मास्टर कडग्री 

मर्ला कमळार्ली असल्यािे अकिमाि वाटतो. माझे पणजोबा आकण र्लोिमान्य कटळि यांची िेट झार्ली होती. पणजोबांिी शेती अवजारांची 

िंपिी स्िापि िेर्ली होती. मात्र त्यांिा इंग्रज अवजारांची कवक्री िरु देत िाहीत, त्यांच्यािडूि िोणतेही सहिायण कमळत अशी अधाण 

तास चचाण र्लोिमान्यांशी पणजोबांिी िेर्ली होती. त्यावेळी र्लोिमान्यांिी त्यांिा कवश् वास कदर्ला होता, तुम्ही देशसेवेसाठी िाम िरीत 

आहात. स्वराज्य कमळाल्यावर तुमच्यािडूि देशसेवेबरोबर व्यवसायदेखीर्ल जगाच्या िोिािोपर् यापयंत जाईर्ल, अशी उिारी  

किर्लोस्िरांिा कदर्ली होती. देशातीर्ल सवांत जुिी िंपिी म्हणिू किर्लोस्िर िंपिीची ओळख असल्याचे यावेळी त्यांिी िमदू िेरे्ल. 

  राजीविुमार कवष्णोई म्हणारे्ल, कटळि महाराष्र कवद्यापीठास शंिर वरे्ष पणूण झार्ली असिू आजही र्लोिमान्यांच्या कवचारािे पुढे जात 

आहे. र्लोिमान्यांचा राष्रीय कशक्षणाचा वारसा कवद्यापीठािे जपर्ला आहे. आयुवेद, कवज्ञाि, वदै्यिीय, िकसंग यांसह कवकवध कशक्षण के्षत्रांत 

कवद्यापीठाचा कदवसेंकदवस शकै्षकणि गुणात्मि दजाण वाढत आहे. हेच कवद्यापीठाचे वेगळेपण आहे. इंकदरा गांधी मुक् त कवद्यापीठाच्या आधी 

‘कटमकव’ची स्िापिा झार्ली असल्यािे याचा खपू कवद्यार्थयांिा फायदा झार्ला असल्याचे यावेळी त्यांिी िमदू िेरे्ल. 

  प्रिारी िुर्लसकचव डॉ. अकिकजत जोशी यांिी प्रास्ताकवि िेरे्ल. प्रिारी िुर्लगुरु डॉ. गीतार्ली कटळि यांिी कवद्यापीठातीर्ल कवकवध 

कविागांचा आढावा घेतर्ला. कवद्यापीठािडूि सातत्यािे कवकवध उपक्रम राबकवण्यात येत असिू अिेि कवक्रमांतदेखीर्ल िोंद झार्ली आहे. 

िवीि शकै्षकणि धोरणािुसार कवद्यापीठात कशक्षण देण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांिी सांकगतरे्ल. सतू्रसंचार्लि वसंुधरा िाशीिर यांिी 

िेरे्ल. 

 


