मनवी च कार क याण शेटे
•

क याण भकाजी शेटे यांचा जम चौसाळा िज.बड येथे !द 3-11-1938 रोजी झाला.

•

शालेय श+ण सट, हायकूल सांगल, येथे झाले.

•

सन 1954-1956 पय4त सव6दय हायकूल, सांगल, येथे कलाश+क 8हणून नोकर, केल,.

•

ता9याराव वेदपाठक यां;या कलाभव
ु न सांगल, संथेत आ!ट> ट 8हणून काम के यानंतर सन 1969-70
या काळात वतं

•

च कार 8हणन
ू Aयवसाय सुB केला.

संकार भारती या अDखल भारतीय कलासा!ह9य समावेशक संथेसाठF सांगल, िज हयाचे अGय+ 8हणन
ू
काम पा!हले.
मळालेले स मान - गौरव

•

सन 1999 मGये 9यांनी काढले या पोIे टसचे Jदश>न संथेकडून भरKवLयात आले आDण त9कालन
उपिज हाधकार, Oी. मनोहर बेलवलकर यांचे हते गौरव करLयात आला.

•

पPभूषण वसंतदादा पाट,ल, KवRणू अLणा पाट,ल, रा.व. संघाचे अGय+ शेषाT, , डॉ अनंतराव आठवले
(वामी वरदानंद भारती) च पट कलाकार व च कार चंTकांत मांढरे , कृपामयीचे डॉ दे बसकदार, ह.भ.प
बाबा महाराज सातारकर, कॉलेज ऑफ ए\यक
ु े शन सांगल,चे ना.वा. भावे, सांगल,तील दे वल मारक,
!टळक मारक मं!दर, Oीसमथ> स\जनगड, ग]दवलेकर महाराज ग]दवले यांचे वतीने समान व परु कार
मळाले. शरद पवार यांचे हते च ांचा गौरव.
कयाण शेटेया कंु चयातन
ू नमाण झालेया च कलाकृतीं

•

Bि^मणी वंयवर या नाथां;या पोथीवर आधा_रत Jसंगच े पंढरपरू Bि^मीणी मं!दरात आहे त.

•

गोरटे िज. नांदेड दासगणू महाराज आOम येथे एकनाथ, चोखामेळा, नामदे व तुकाराम, शंकराचाय>
Aयासमन
ु ी अशी संत च े काढलेल, आहे .

•

बाबामहाराज सातारकर लDखत तुकाराम गाथेतील च े तसेच प. प.ू ग]दवलेकर महाराज व 9यांचे
भ^तगण अशी दोन च े ग]दवले येथे आहेत.

•

डेरवण येथे !दगंबरदास महाराज, वालावलकर यांचे च

•

पावस Gयान मं!दरात संताची च .े

•

सांगल, !टळक मं!दरात लोकमाय !टळकांचे पूणा>कृती च

•

वसंत बजार माक̀ट कमट,, वॉलचंद कॉलेज, Oी+े

•

तसेच वेलणकर मंगल काया>लयात भAय तैलच

•

शाळा कॉलेजमGये शा bांची च ,े भांडारकर संथा पुणे येथे 9यांनी काढलेल, च ,े तसेच अनेक
!ठकाणी 9यांनी काढलेल, च

•

तसेच कृRण अजन
ू> ाचे रथावर,ल च

नरृ संह वाडी येथील महादबा पाट,ल यांचे पण
ू > च

भंतीची शोभा वाढKवत आहे त.

!द. 1 ऑगRट 2004 रोजी या मनवी च काराचा म9ृ यू झाला.

