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ज मः-  िद.12/01/1953, चाल ुवय 65 वष 

िश णः- SSLC 1968 साली रोज 10 KM पायी चालत पूण केले. 

शालेय जीवनात सन 1967 म ये "थे ट अलाम" या उपकरणास पिहला पुर कार, तसेच " िलि वड लेवल कं ोल ि वच, म टीटाईमर, इमजि स लॅ प" इ।। 

उपकरणांची िनिमती 

नोकरी:- 1) ामपंचायत मांगूर िज हा बेळगाव येथे लाक कम ्से े टरी सेवा काल 1.5 वष   

2) ी हनुमान सह. दूध सं था यळगूड िज हा को हापूर येथे दूध संकलक ते सिचव, सेवा काल 42 वष, सवाचे सहयोग व मागदशनामुळे, िविवध 

कायप दतीम ये िनयोजन,िश त, व िशरपणा आिण कायत परता याम ये आदश िनमाण केला आहे. याब ल सं थेने 2013 म ये सेवािनव ृ ीचेवेळी 

स मानप  देवून स कार केला असे. 

सदर सं थेस महारा  शासनाने "सहकार महिष" हा पिहला पुर कार सन 2012 म ये िदला आहे. 

संगणक े ातील योगदानः- Y2K ॅा लेम 1997 म ये दूर केला व अनेकाना मोफत मागदशन, यळगूड येथे COMPUTER LAN SYSTEM 1992 म ये 

यश वी केली, तसेच WIFI तं ान सन 2005 साली पि म महारा ाम ये थम यश वी केले. द ैपुढारी, सकाळ, त णभारत, पु यनगरी व  महास ा इ।। 

पेपरम ये पिह यापानावर चार कॅालम बातमी देवून िस दी िदली होती. 

ी पैसाफंड शेतक  सहकारी बँक िल. हपरी येथे सन 2000 पासून संगणक स लागार हणून कायरत, बँिकंग े ात 10 KM प रसरात  थमता WIFI 

तं ानाचा ( रेिडओ ि वे शी ारे ) हेड आँफ स व सव शाखेकडील संगणक यं णा जोडून  पुरेपूर सुरि त उपयोग केला आहे. याब ल मं ीमहोदयांचे 

ह ते स मानिच ह देवून स कार. इतर ही सहकारी सं था व ाय हेट क पात वेळोवेळी मागदशन. 

सन 1973 म ये ी स ु  िनरंजन महाराज यांचेकडून ( शा भवी िद ा ) अनु ह,  

सन 1978 म ये िववाह, एकच मुलगा िच. िववेक BE COMPUTER पुणे येथे MNC म ये सेवेत. 

अ याि मक सेवाः- सन 1993 पासून हपरी येथे सतसंग मंडळ सु  केले असून दर रिववारी सकाळी 10 ते 12 वा. वेदांत िवषयक ंथाचे वाचन,  

ाणायम,ओकंार आिण यान असे काय म अ याहतपणे सु  आहेत.  

सन 1998 पासून ी स ु  िनरंजन महाराज आ म मौजे वडगाव िज हा को हापूर येथे उ रािधकारी "िवनयानंद" हणून िनयु , अनेक दु िमळ ंथांचे 

काशन,दोन एकर शेत जिमनीवर आ म, यानमंिदर,अ न े  व सभामंटप उभारणी. साधकांचे सहयोगातून दर पौिणमा व िविवध जयं या इ यािद 

वािषक 24 काय म अ याहतपणे चाल ुराहतील अशी फंडस् यव था केली आहे. 

" सम वय से समािध " हे आ माचे बोध वा य असून " शु द, ि थर, यापक आिण प रपूण " हा क से ट आहे.  

सदाचार सार साचा । मं  िदधला जीवनाचा ।।  सव धमाचा सम वय । माग दािवला अ य ।। 

िव ानातील िव वंसकता आिण अ या मातील अंधानुकरण दूर करणे ।। ।। शु  आचार िवचार आिण कम हीच पूजा ।। 

 हा सारभूत िवचार जिवणे हेच येय  आहे. 

गौरवः- सन 1989 ते सन 2016 अखेर िविवध सं था, ट आिण धािमक सं थाकडून रोख र कम, मृ ितिच हे देवून आदश से े टरी, उ म शासक, 

धािमक सुसं कार, ानिदप पुर कार व जग ु  शंकराचाय करवीर पीठ सामािजक पुर कार  इ यािद अनेक पुर कार ा . 
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