
आमची मातसंृ�था  

ी शाहू छ�पती �श�ण सं�था, को�हापूर 
 एकोणीसा	या शतकात भारतात राजक�य, सामािजक, सां�कृ�तक, धा�म�क आ�ण सां�कृ�तक �े�ात या 

शतकात मह!वपूण� बदल घडून झाले. इं.जी �श�णाची सु1वात हा यातील मह!वाचा दवुा होता. भारतीयांना 

आप2या जीवनातील सवा3गीण उ�णवा ल�ात ये6यास सुरवात झाल7 होती. !यातूनच अनेक धा�म�क व सामािजक 

सुधारणा चळवळी उदयास आ2या. महारा:;ाम<ये या काळात अनेक समाजसुधारकांनी उ2लेखनीय काय� आहे. 

महारा:;ा>या समाजसुधारने>या इ�तहासातील अ.ग6य 	य?ती @हणजे राजषB शाहू छ�पती महाराज. राजषB शाहू 

छ�पती महाराजांची कारक�द� को2हापूर सं�थानच न	हे तर महारा:;ा>या इ�तहासाला कलाटणी देणार7 होती. 

आधु�नक महारा:;ा>या सामािजक पुनघ�टनेच े �श2पकार @हणून राजFष� शाहू महाराजांच े नाव एकमुखाने येत.े 

महा!मा फुलHच ेअपूरे काय� राजFष� शाहू महाराजांनी पुढे ने6याच ेमहत काय� केले. आप2या कारक�दJत वेदो?त 

चळवळ,अ�पKृयता �नवारण, मोफत व स?तीच ेLाथ�मक �श�ण, FवदयाथB वस�तगहृांची चळवळ, अ�पKृयोMार, 

��ी�श�ण, आंतरजातीय Fववाहांना Lो!साहन, संगीतापासून म2लFवNयेपय3त �नर�नराळया कलांना Lो!साहन, शेती 

उ!पादनासाठP पाटबंधारे, सहकार7 सं�थाना उ!तजेन, कामगारांना संघटना उभार6यास चालना Qदल7, 

मागासवगBयांना नोकर7त ५० ट?के राखीव जागा, वेठTबगार पMत बंद केल7. राजFष� शाहू महाराजांनी केले2या 

FवFवधांगी सुधारणांमुळे को2हापूचा नाव लौVकक वाढला. राजFष� शाहू महाराजांनी शै��णक सुधारणांना Fवशेष 

LाधाXय Qदले. सामािजक बदलासाठP सं�थानातील Lजा स�ुशY�त असणे गरजेच ेअस2याने FवFवध �व1पा>या 

�श�णसं�थांची �थापना, FवNयाZया3ना सवलती आ�ण को2हापूरम<ये FवNयाथB वस�तगहेृ सु[ कर6याला Lा<यान 

Qदले. महारा:;ाम<ये वस�तगहृांची चळवळ \ीमंत शाहू छ�पती महाराज यांची Lेरणा व उदार दात!ृ!वातून सु[ 

झाल7. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजा>या उMारासाठP जे अनेक Lय!न केले, !यामधील Fवशेष उ2लेखनीय बाब 

@हणजे !यांनी केले2या शै��णक सुधारणा होय. बहुजन समाजातील लोकांना �श�णाची दारे उघडी के2या�शवाय 

!यांची Lगती होणार नाह7 यावर !यांचा ठाम FवKवास होता. त!काल7न प]रि�थतीचा Fवचार करता मुलां>या 

राह6याची 	यव�था राजाराम कॉलेज>या वस�तगहृा	य�त]र?त फाशी कोठे न	हती. जी होती ती उ>चव�ण�यांपुरती 

मया�Qदत से इतरांना !याम<ये Lवेश न	हता. !यामुळे !यांनी FवFव धमा�>या मुलां>या �श�णाची सोय 	हावी या 

उ_ेशाने वस�तगहेृ �थान कर6याचा �नण�य घेऊन को2हापूरात वस�तगहेृ सु[ केल7. 

सव� जाती-धमा�तील "व#या%या�&या वस'तगहृाचा )योग :  

 मराठा FवNयाZया�साठP वस�तगहृ �थापन कर6यास ता!काल7क असे ज ेकारण घडले त ेफार मनोरंजक 

आहे. को2हापुरांत याच काळांत aा@हण FवNयाZया�साठP चालFवणेत आलेले एक वस�तगहृ होत.े या वस�तगहृांत 

aा@हणेतर FवNयाZया3ना Lवेश नाकार6यांत आला. वा�तFवक पाहता १८९६ साला>या सुमारास �थापन झाले2या 

या वस�तगहृाची जाQहरात 'सव� जातीधमा�>या FवNयाZया3च े वस�तगहृ' अशी कर6यात आल7 होती. आप2या 

Lजाजना>या सवा3gगण उXनतीसाठP झटणाXया राजFष� शाहू छ�पती महाराजांनी या सं�थेला उदार अंत:करणाने 

मोठP मदत Qदल7. कारण रा:;7य �श�ण Tब1द या सं�थे>या �शरोभागी होत,े या सं�थे>या मा<यमातून साव�T�क 

�श�ण Lसार अशी महाराजांची इ>छा होती. महाराजांनी केले2या मदतीब_ल ‘रा:;7य �श�णा’ च े Lवत�क 

@हणवून घेणारे Lा. Fवजापूरकर यांनी पुढ7ल मजकूर आप2या ‘समथ�’ या प�ात �लQहला आहे. "आमच ेदयाळू व 

Lेमळ Lभू \ी शाहू छ�प�त महाराज अशा]रतीने �श�णा>या कामी जे लोक प]र\म करतील !यांस सहाlय 

कर6यास �सM असतात, यFवषयी आ@हांस शंका वाटत नाह7." परंतु 'खावयाच ेदात एक आ�ण दाखवावयाच ेदात' 

एक असा हा Lकार अस2याचा अनुभव रा:;7य �श�ण घेऊ इि>छणाm या aा@हणेतर त1णांना या सं�थेत Lवेश 

नाकर6यात आला. पुढे महाराजांनी हा Lयोग बंद केला व सव� जाती धमा�>या FवNयाZया3चासाठP �वतं� वस�तगहृ 

�थापन कर6याचा �नण�य घेतला. L�तुत>या वस�तगहृाची �थापना हो6यापूवB aा@हणेतर समाजांतील हाता>या 

बोटावर मोज6या इत?याच त1णांना इं.जी �श�णाचा लाभ घडला होता. अशा FवNयाZया3त \ी. खंडरेाव बागल, 

\ी यशवंतराव Qदलवर, रामचंnराव जाधव, तुकाराम पाट7ल, गोFवदंराव सासने, बळीवा पाट7ल ह7 नांवे Lमुख 



होती. यांनी मॅ;7क>या प]र�ेत उ!तम Lकारे यश �मळवून !यापैक� काह7ंनी कॉलेज>या �श�णास Lारंभ केला 

होता. 

सं�थेच े,बजारोपण : 

 राजFष� शाहू महाराजांनी वस�तगहृ सु[ कर6यापूवB Xया. एम. जी. रानड े व गोपाळ कृ:ण गोखले 

यां>याशी यासंदभा�त चचा� केल7,!यांना महाराजांची योजना आवडल7. पु6याच े डे?कन मराठा एpयुकेशन 

सोसायट7च े Lमुख गंगारामभाऊ म�के यांचाह7 याबाबतीत स2ला मसलत केलेल7 होती. बहुजन समाजातील 

FवNयाZया3ना �श�णा>या Lवाहात आणायचं असेल तर !यांची जाती �नहाय वस�तगहृ �नमा�ण करणे गरजेच े

अस2याच े महाराजां>या �नदश�नास आलेले होत.े कारण !याकाळातील समाजात असलेल7 जातीय कqरता 

सहजासहजी मोडून काढल7 जाऊ शकणार7 गो:ट न	हती. L!येक जातीतील FवNयाZया3साठP !यां>या !यां>या 

जातीची वस�तगहृ �नमा�ण करणे आ�ण !यां>या जातीतील पुढाmयांना पुढे आणणे हे महाराजांना योrय वाटत 

होत.े या�शवाय !यांनी मुंबई इलाtयाच े �श�ण संचालक �म. गाई2स यां>याशीह7 याबाबतीत प�	यवहार केला 

होता. �म. गाई2स १० ऑग�ट १९०० रोजी महाराजांना �लQहले2या प�ात @हणतात, ‘महाराजांच ेप� आ2यामुळे 

मला परमानंद झाला आहे मराठयांकरता जेवणाखा6याची सोय असले2या शाळे>या LKनावर आप2याशी चचा� 

करायला मला आनंदच होईल. �श�णा>या v:ट7ने मराठयांना पुढे आण6यासाठP असे Fवशेष Lय!न करणे अ!यंत 

आवKयक आहे. हया बाबतीत मी आप2याशी सहमत आहे. मराठयां>या सवयी आ�ण भावना या उ>च �श�ण 

घे6या>या बाबतीत L�तकूल आहेत. या�तव aाwमणांशी तुलना करता त े�श�णात बरेच मागे पडलेले आहेत. मी 

जे	हा को2हापूरला भेट Qदल7 त	ेहा मला असे आढळून आले क�, �श�ण खा!यात नोकर7साठP येणा-या अजा�त 

मराठयांच ेअज� ?वgचत आढळतात. इतर खा!यातह7 तीच प]रि�थती आहे” 

 पुणे येथे �थापन झाले2या ड?ेकन मराठा एpयुकेशन सोसायट7च े सं�थापक गंगाराम भाऊ @ह�के 

यां>या मदतीने व माQहतीने !यांनी कै. भा�करराव जाधव,दाजीसाहेब Fवचारे व िजवाजीराव सावंत या तीन 

पदवीधर मराzयांना को2हापुरात बोलावून घेतले. आ�ण !यां>यावरच \ी शाहू मराठा बो{ड3ग या सं�थेची 

जवाबदार7 Lामुtयाने सोपFवल7. राजषB शाहू महाराजां>या मनाम<ये सन १८९४-९५ पासून \ी मराठा FवNयाथB 

वस�तगहृहाच ेबीजारोपण कर6याचा Fवचार होता. कारण मराठाआधी बहुजन समाजातील मुलांना FवNयेचा लाभ 

	हावा यासाठP शाहू महाराजांनी अंतकरण पूव�क तळमळ होती बहुजन समाजातील गरजू आ�ण भोजपुर 

FवNयाZया3>या शोधात शाहू महाराज सतत असत पु6यातील ड?ेकन मराठा एpयुकेशन सोसायट7 सोडल7 तर 

बहुजन समाजासाठP शै��णक काय� करणार7 दसुर7 सं�था महारा:;ात न	हती.  

सन १८९९ म<ये शाहू महाराजांना वत�मानप�ातून वडगावचा पांडुरंग gचमणाजी पाट7ल हा राजाराम 

हाय�कूलचा FवNयाथB मॅQ;क पास झा2याची बातमी समजल7. शाहू महाराजांना या बातमीने खूप आनंद झाला. 

!या काळात बहुजन समाजातील एक मुलगा �शकणे, मॅQ;क पास होणे ह7 खूप मोठP कौतुकाणी गो:ट होती. शाहू 

महाराजांचा मु?काम !यावेळी }लेग>या साथीमुळे पXहाळगडावर होता. महाराजांनी लगेचच �वार पाठवून 

पाटला>या मुलास पXहाळयावर बोलावून घेऊन !यां>या पुढ7ल �श�णांची आपुलक�ने Fवचारपूस केल7. पाट7ल 

घरा6यातील एका शेतकर7 मलुाने मॅ;7क>या प]र�ेत सुयश संपादन कराव,े ह7 मोzया कौतुकाचीच गो:ट होती. 

डॉ. पाट7ल यांनी !या वेळ>या aा@हणी खाणावळीतील �वतःच ेकटु अनुभव आ�ण परगांव>या FवNयाZया3च ेहोणारे 

हाल महाराजांना सांगताच वस�तगहृाची क2पना मूत� �व[ पांत आण6याचा �नKचय केला. याचवेळी महाराजां>या 

जवळ �श�णासाठP @हणून जी मुले राQहल7 होती, !यांत शंकरराव इंदलुकर,बाळासाहेब खानFवलकर,नानासाहेब 

गायकवाड, भाऊसाहेब गायकवाड, Qहदंरुाव घाटगे, गोFवदंराव Fपसाळ, आळवेकर, �शदें व बाबासाहेब �नबंाळकर ह7 

मंडळी होती. या सुमारास मॅQ;क>या प]र�ेत यश�वी झालेले सातारच े रावबहादरू पी. के. �शदें, आर. आर. 

पोवार, जाधव या मंडळीना बोलावून आणले. यापैक�ं रावबहादरू पी. के. �शदें हे गु1वय� गोFवदंराव सासने 

यां>यामाफ� त रावबहादरू दाजीराव Fवचारे यांना भेटले आ�ण �वतः>या �श�णांची को2हापुरांत कांह7ं सोय होईल 

Vकंवा काय याची चौकशी केल7. रावबहादरू Fवचारे यांनी महाराजां>या स22याने !यांची �श�णाची सोय होईल असे 

आKवासन तर Qदलेच. आ�ण आणखी काह7 FवNयाथB येतील काय याची चौकशी केल7. याव1न होतक1 



FवNयाZया3ना बहुजन समाजांत �श�णLसार 	हावा याv:ट7ने शै�णीक सवलती दे6यास महाराज Vकती उ!सुक 

होत ेयाची क2पना येईल. अशा Lकारे FवNयाथB जम2यानंतर १८ एFLल १९०१ रोजी स<या>या  '\ी शाहू छ�प�त 

मराठा FवNयाथB वस�तगहृा' ची मुहूत�मेढ रोवल7. शाहू महाराजां>या व{डलांना इंrलंडची महाराणी ि	ह?टो]रयाने 

आप2या दरबार7 आदरा�तZयपूव�क सXमान व शाहू महाराजांना ‘महाराजा’ पदवी Qदलेल7 होती. राणी>या काळात 

बहुजन समाजाला �श�णाची दारे खुल7 झाल7 @हणून या वस�तगहृास ि	ह?टो]रया राणीचे नाव Qदले. हे वस�तगहृ 

'ि	ह?टो]रया मराठा बोडींग हाऊस' या नावाने स<या>या प�ाराजे मॅट�न�ट7 होम समोर स!यवाद7 भवना>या 

शेजार>या मोक�या जागेत जो एक बंगला होता तेथे सु1 कर6यात आले होते, !यावेळी हा बंगला !यावेळी 

फॉरे�ट खा!या>या ता�यात होता. 

ी शाहू मराठा "व#याथ/ वस'तगहृ �थापणेसाठ0 भरलेल2 प3हल2 सभा :  

 बहुजन समाजातील मुलां>या राह6याची आ�ण �श�णाची कायम �व[पी सोय 	हावी यासाठP काह7 तर7 

ठोस उपाययोजना कर6यासंबंधी कै. भा�करराव जाधव, कै. दाजीराव Fवजारे, कै. िजवाजीराव सावंत यांना तीन 

मराठा त1णांना शाहू महाराजांनी खास वा�यावर बोलावून सूचना Qदल7 होती. शाहू महाराजां>या आदेशानुसार 

यांनी Qद. १८ एFLल १९०१ रोजी \ीमंत द!ताजीराव घाटगे, (सज�राव घाटगे) यां>या बंग2यावर !यां>याच 

अ<य�तखेाल7 मराठा समाजांतील Lमुख पुढाm यांची सभा भरल7. ‘मराठा एpयुकेशन सोसायट7’या सं�थेची 

�थापना कर6यांत आल7. \ीमंत मामासाहेब खानFवलकर,\ीमंत अ}पासाहेब @हैसाळकर, \ी भा�करराव जाधव, 

\ी दाजीराव Fवचारे, \ी जीवाजीराव सावंत वगैरे मंडळीनी यांत Lामtयाने भाग घेतला होता. या सवा3>या 

पाठPमागे राजFष� \ीशाहू छ�पती महाराज यांच े Lभावी 	यि?तम!व आ�ण Lबळ अशी शि?त होती @हणूनच 

पुढारले2या वगा�>या Fवरोधातून या सं�थेचा जXम झाला. या संबंधी िजवाजीराव सावंत सं�था �थाप6याक]रता 

भरले2या पQह2या सभे तील भाषणात @हणतात, ‘कोण!याह7 देशाचा उ!कष� हो6यास !यांत रहाणाmया सव� 

वगा�>या लोकांची सामािजक, नै�तक व धा�म�क ि�थ�त ह7 एकाच Lकारची असावी लागत.े कोण!याह7 देशांत रा:; 

ह7 सं�ा Lा}त हो6यास !या देशांतील लोकांचा धम�, भाषा व ऐ�तहा�सक संबंध हे एक Lकारचचे असावे लागतात. 

या गो:ट7�शवाय देशा�भमान कधीQह जागतृ रहात नाह7. या बाबतीत आम>या देशा>या ि�थतीचा Fवचार केला 

@हणजे मन फार उNFवrन होत.े पूवB कम� व �वभाव याव[न केले2या चातुवणा� पासून सांLत हजारो पोट जाती 

�नमा�ण झा2या आहेत. आय� धमा�>या पोटशाखा व पोटभाषा झा2या आहेत. आज या देशांत रहाणारे लोक 

सव�Lकार>या �भXन, �भXन ि�थतीत आहेत. या पोटवगा�पैक� मराठा जातीची पूवB काय ि�थती होती व आज 

काय आहे याचा Fवचार कर6यासाठP आज सभा भरल7 आहे. 

 गे2या तीन शतकांत महारा:;ावर काय Vकंबहुना सव� Qहदं�ुथानावरह7 मराठे लोकांनी फारच उपकार केले 

आहेत. \ी �शवछ�पतीं>या वेळी मराठे लोक फार चांग2या भरभराट7स आले होत.े ह7 गो:ट सवा3ना माह7त 

आहेच. परंतु सातार>या शाहू महाराजां>या कारक�दJनंतर मराठे लोकांच े पाऊल मागे पडत चालले त ेआजवर 

एकसारखे मागे पडत चालले आहे. !यामुळे !या जातीच ेलोक फार �नकृ:ट दशेस आले आहेत असे @हट2या 

वाचून रहावत नाह7. ह7 �नकृ:ट ि�थती सुधार6याचा व मराठे लोकांना चांग2या ि�थतीला आण6याचा सव� जे 

कोणी समंजस व सु�शY�त असतात !यां>या �शरावर आहे, असे मला वाटत.े ह7 �नकृ:ट ि�थती सुधार6यास व 

लोकांना रा:;ाचा एक मह!!वाचा अवयव बनFव6यास पQहला सुलभ उपाय @हटला @हणजे या जातीतील लोकास 

सु�श�ण देणे हा होय. 

 आम>या लोकांत FवNयेच े पाऊल फार मागे आहे. तH पाऊल पुढे सार6यास आ@ह7 मनापासून खटपट 

केल7 पाQहजे. आम>या लोकांची ि�थती गर7बीची @हणून शेकडो हुशार व होतक[ मराzयांची मुले FवNये>याकामी 

पुढे सरसावत नाह7त @हणून अशा खरोखर गर7ब व होतक[ अशा मुलां>या �श�णासाठP आ@ह7 काह7तर7 केले 

पाQहजे. 

आ�ेप4यास 5हणजे : 

 अशा Lकार>या सं�था कोठेQह �नघा2या @हणजे !यापासून जा�तम�सर वाढतो असा Vक!येक लोकांकडून 

आ�ेप घे6यांत येतो परंतु या आ�ेपांत काह7 अथ� नाह7. कोण!याह7 लोकांत �श�णाचा Lसार झाला तर !या 



�श�णापासून होणारे फायदे !या लोकांस �मळालेच पाQहजेत व त े�मळू लागले @हणजे !या लोकांस आपल7 खर7 

ि�थती कळून त ेइतर लोकांशी जा�त सलोtयाने वागू लागतील हे हेतू मनांत ध[न L!येक जातीने आपआपल7 

ि�थती सुधारणे @हणजे पर�पर जातीम<ये �नेहवFृM करणे व देशाच ेक2याण करण होय. हाच उ_ेश मनात 

ध[न �नर�नरा�या जातीतील लोकांनी आपापल7 ि�थ�त सुधारणेच ेLय!न सु[ केले आहेत. �नर�नराळया जातीत 

FवNयावFृM फंड �थापन झाले आहेत. उदाहरणाथ� काय�थ परभु मंडळीच े बडोदे व ठाणे येथील FवNयावFृM 

फंड,कुडाळ देश�त गौडaा@हण मंडळीचा बडोदे येथील FवNयावFृM फंड, मुसलमान लोकासंाठP मुंबईत �नघालेल7 

अंजुमान-इ-इ�लाम नांवाची स�ंथा, खानबहादरु काजी शहा बु_ीन यांनी FवNये>या कामी सरकारास Qदलेल7 एक 

लाख 1पयांची देणगी Qदल7. 

 कोण!याQह देशा>या क2याणास �श�णाची ज1र7 Vकती आहे ह7 गो:ट युरोप खंड व Qहदं�ुथान देश 

यांतील �श�णपMतीचा Fवचार केला @हणजे कळून येईल. युरोपांतील इंrलंड, �ाXस, जम�नी वगैरे रा:;ांतील सव� 

Lजेस �नदान Lाथ�मक �श�ण तर7 स?तीच ेदे6यात येत.े गर7ब लोकांच ेमुलास सरकार>या खचा�ने �श�ण Qदले 

जात.े या देशांतील gगरणीतील मजूरह7  वत�मानप� ेवाचतात! मी युरोपखंडात असतांना अशा मजुरास वत�मानप� े

वाचतांना पाQहले @हणजे Qहदं ु�थानांत अशी ि�थ�त आल7 @हणजे Qहदं�ुथान देश रा:;पदास पोचले असे Fवचार 

मा�या मनांत घोळत असत. 

 मराठा जातीत �श�णवFृM 	हावी, काह7 उपाय करावेत असे Fवचार रा. सा. बाळासो गायकवाड, Fवचारे 

वगैरे मंडळीं>या मनांत बरेच Qदवसापासून घोळत होत.े !याला \ी. बापूसो घाटगे, \ी. बाबासो खानFवलकर वगरेै 

मंडळीच ेअनुमोदन �मळाले. !याव[न को2हापूर येथे मराठा मंडळींत Lसार करणार7 अशी एक सं�था काढावी 

असा मंडळींचा Fवचार ठरला, @हणून अशी सं�था येथे �थापन 	हावी अशी मी सूचना करत आहे. या सं�थेच े

नांव मराठा एpयुकेशन सोसायट7” असे असावे. या सोसायट7ने Lारंभी मराzयासाठP बोडBग हाऊस �थापावे अशी 

ह7 सूचना मी क]रतो. या बोडींगच ेनांव “ि	ह?टो]रया मराठा �टूडXटस ्इX�ट7टयूशन” हे नांव Nयावे.  

 ह7 सं�था चांगल7 चालFवणे @हणजे मराठा जातीच े सव� Lकारच े क2याण करणे होय. \ी छ�पती 

महाराज यांचा सव� जातीम<ये FवNयाLसार करवून पर�पर �नेह व Lी�त वाढFव6याचा हेतू पाहूनच आम>याकडून 

चळवळ व खटपट हो6यास आम>या बुMीस Lेरणा झाल7 हे सांग6यास मला फार आनंद वाटतो. या \ी महाराज 

सरकारां>या हेतुब_ल मीच काय पण महारा:;ांत Vकबहुना सव� Qहदं�ुथानात कोठेह7 राहाणारा व मराzयाच ेर?त 

अंगांत खेळत असणारा मनु:य \ीमंत महाराज सरकारांचा फारफार आभार7 होईल. आप2यास वर7ल केले2या 

सूचनेस \ी महाराज सरकार यांजकडून अनुमती �मळेल अशी मला पूण� आशा आहे. अशा Lकारचा \ीमंत 

महाराज सरकारां>या उपकाराब_ल आय�भूमीवर वसत असलेले व आज गर7बदशेस आलेले मराठे लोक ह7 मदत 

L!य� \ी �शव छ�पतीं>या वंशजापासून आलेल7 आहे हे पाहून आनंद7त होतील. मराठे लोकांना चांगल7 ि�थती 

यावी असे pयांना मनापासून वाटत असेल मग त ेकोण!याह7 जातीच े Vकंवा रा:;ाच ेलोक असोत !यांनीह7 या 

सोसयट7स मदत करावी. अशाLकारे मदत करणाmया सव� लोकांच ेमराठा मंडळीवर फार उपकार होणार आहेत. 

FवNयावFृM कर6या>या कामी मदत करणे सव�थैव पु6य आहे. pया वेळी पु6यात डे?कन एpयूकेशन सोसायट7ची 

�थापना झाल7 !यावेळी \ी. आबासाहेब घाडगे यांनी Vकती अFव\ांत प]र\म केले व त े ती स�ंथा gचरायू 

कर6यास झटले ह7 गो:ट आठवूनच मराठे!तर जाती>या लोकांनी आप2या सं�थेस मदत कर6या>या कामी 

\ीमंताचा Vक!ता gगरवावा अशी मी Fवनंती करतो. अशा Lकारे मराठा समाजाचा सधुारणा 1पी सूय� आज 

Y��तजावर उदयाला येत आहे !या>या आड के	हांतर7 ढगह7 येतील तर7 सुधारणा1पी सूय� ती नाह7शी क[न 

नेहमी Lकाशमान होईल व तो भरम<याXह7 येऊन तथेHच सतत राहून आम>या समाजास सु�श�णाने सुशो�भत 

ठेवील अशी पूण� आशा बाळगून तसHच आज �नमा�ण होणार7 ह7 आमची सं�था gचरायू 	हावी @हणून परमेKवरा 

पाशी मनोभावाने Lाथ�ना क[न मी आपले भाषण संपFवतो.’  

सं�था �थापने&या बैठक8म9ये झालेल2 मा;यवरांची चचा� :  

 \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृ अथा�त \ी शाहू छ�पती �श�ण सं�था �थापन कर6याक]रता Qद. 

१८ एFLल १९०१ रोजी पQहल7 सभा संपXन झाल7 या सभेम<ये को2हापूर सं�थान व आसपास>या भागातील 



अनेक माXयवर उपि�थत होत.े या Lसंगी FवFवध माXयवरांनी या आपल7 मत े मंडल7 आ�ण Fव�ततृ आ�ण 

उNबोधक चचा� झाल7. या म<ये Lथम \ी. िजवाजी सावंत यांच ेभाषण झा2यावर \ी आबासाहेब Qह@मतबहादर 

यांनी “मराठा एpयूकेशन सोसायट7” �थापन कर6याची सचूना मांडल7. \ी. आबासाहेब Qह@मतबहादर यां>या 

सूचनेला \ी. दाजीबा Fवचारे यांनी अनुमोदन Qदले. \ी. अ}पासाहेब सरल:कर यांनी या सोसायट7तफ�  “बो{ड3ग 

हाऊस” सु[ करावे अशी सूचना मांडल7 व \ी. बाबासाहेब खानFवलकर यांनी याला अनुमोदन Qदले. \ी. पं{डतराव 

सरXयायाधीश हे या पाहुणे @हणून हजर होत े!यांनी अशी L�तसूचना केल7 क�, बो{ड3ग हाऊस न काढता मराठP 

मुलाना �श:यव!ृ!या <या	यात. \ी. Fवनायकराव सोहनी मXुसफ यांनी असा एक खोचक LKन Fवचारला क�,या 

सं�थेसाठP जमणारा फंड तर7 Vकती आहे. \ी. सावंत यांनी मराठा समाजाक]रतां बो{ड3ग हाऊस �थापन 

कर6यासंबंधीच ेआपले Fवचार मांडून या बो{ड3गात येणाmया FवNयाZया�स !यांचा ऐपतीपे�ा �श�णाक]रतां जेवढा 

अgधक खच� येईल तवेढाच या सं�थेकडून श?यतोवर दे6याचा Fवचार आहे. @हणजे हे बो{डगं काटकसर7ने 

चालFव6यात येईल असे सांgगतले. यावर \ी. सोहनी यांना ग}प बसाव ेलागले. सर रघुनाथराव सबनीस यांनी 

असे सांgगतले क�, बो{ड3ग �थाप6यापासून पर�पर दळणवळण वाढून अ�यासाची इषा� उ!पXन होत.े त	ेहां त े

�थाप6याची जी क2पना काढल7 आहे ती चांगल7 आहे. \ी. पं{डतराव यांची L�तसूचना बारगळ2यामुळे मूळ 

सूचना पास होऊन बो{डगला ि	ह?टो]रया राणीच े नाव दे6याच ेसवा�नुमत े ठरले. शेवट7 \ी. भा�करराव जाधव 

यांनी �नयम वाचून दाखFव2यावर सभेच ेकाम संपले. 

सं�थे&या पायाभरणी समारंभातील कन�ल �सल2 यांच ेभाषण :   

 \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची पायाभरणी समारंभ राजFष� शाहू छ�पती महाराजां>या उपि�थतीत 

संपXन झाला. \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची कायम �व[पाची इमारत असावी यासाठP दसरा चौकातील 

मोठP जागा वस�तगहृाला देऊ केल7 व Qद. २५ स}टHबर १९०१ रोजी कन�ल सी. ड�2यू. एच. �स�ल, पो�लQटकल 

एजंट को2हापूर सं�थान यां>या ह�त े वस�तगहृाची पायाभरणी केल7 याLसंगी कन�ल �सल7 यांनी उNघाटनपर 

भाषण केले. या Lसंगी झाले2या भाषणात त े @हणाले क�, “मराठा जातीच ेक2याण करणाmया अशा सं�थेशी 

आपला संबंध जडला ह7 मोठया आनंदाची गो:ट आहे. Fवधेपासून एकंदर समाजास मोठे फायदे आहेत. नुस!या 

शाळा �थापन झा2या @हणजे �श�णाची सोय होत ेअसे नाह7. तर बाहेर गांवाहून येथे येणाmया FवNयाZया3ची 

	यव�था लावणाmया या सारtया सं�थाची फार ज1र7 आहे. जसजसे आप2या सं�थेपासून लोकांस फायदे Qदसून 

येतील तसतसH जा�त मराठे गहृ�थ या सं�थेस मदत करतील अशी मला उमेद आहे. को2हापूर वण�ना>या एका 

पु�तकाम<ये मराठे लोकांFवषयी पुढ7ल Lमाणे माQहती Qदल7 आहे. ‘मराठे लोक हे साधे, मनाच े मोकळे, 

�वावलंबी, उदार, स�य व चांग2या ]रतीने वत�न करणाXयाशी FवKवासाने वागणारे असे आहेत. यांचा डौल सव� 

L�सMच आहे. �शपाईgगर7 हा आपला धंदा असH त ेसमजात. खाऊन Fपऊन सुखी अशा मराठयां>या घर7 एक 

aा@हण कारकून असतो !यास Qदवाणजी अशी सं�ा असत.े Qदवाणजी आप2या धXयाला फसFव6यासाठP !या>या 

अडाणीपणाचा बहुधा फायदा घेतो आ�ण कधी कधी तर तो !याला आपला देणेदार बनFवतो.’ हे खरे असेल तर 

मोठP Fवचार कर6याजोगी गो:ट आहे. थोड?यात खचा�त अ�यासासाठP जेवणाची व रहा6याची सोय करावी, 

एवढाच या क�मट7चा उ_शे नसावा. तर नै�तक व धा�म�क उXन!तीकडहे7 ल� Qदले पाQहजे. pयाLमाणे आ@ह7 

इंrल7श लोक आ2�ेड द7 .ेट यांचा सह�� वाFष�क उ!सव कर6या>या Fवचारांत स<या आहोत !याLमाणे मराठे 

लोकांनी !यांचा रा:;7य वीर �शवाजी यां>याFवषयींचा अ�भमान बाळगला पाQहजे. !यांच ेउदा!त गुण आपले अंगी 

आण6याFवषयी !यांनी मनापासून झटावे.” 

सं�था �थापन झालेचा को�हापूर सं�थां&या गॅझटेमधील जाह2रनामा : 

 राजFष� शाहू महाराजांनी \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची �थापना के2याच ेजाह7र कर6यासाठP 

एक जाह7रनामा काढला. ‘जाह7रनामा जनरल खात ेतार7ख ३१ मे १९०१ नंबर ५० - सव� लोकांस कळ6यासाठP 

L�सM कर6यात येत े क�, परलोकवासी म�लका मा. अझमा ि	ह?टो]रया केसर-ई-Qहदं यांच े �मारकाFL!यथ� 

को2हापूर येथे मराठे �ाती>या लोकांच े Qहत कर6या>या हेतूने "मराठा एpयुकेशन सोसायट7" नांवाची सं�था 

�थापन झाल7 असून �तच े�वा�मभ?तीयु?त व �तु!य असे हेतु व मराठे �ातीची मागासलेल7 ि�थती मनात 



आणून, \ीमXमहाराज छ�पतीसाहेब सरकार करवीर यांनी, सदर सं�थेस, आपला पैसा सरकारच े खिजXयांत 

भरणा कर6याची परवानगी देऊन. तो पैसा 	याजी लावून !याची 	यव�था कर6याच े बाबतींत खाल7ल �नयम 

ठरFवले आहेत’ 

सं�थे&या �थापने संदभा�त वत�मान प�ातील )श�ती :  

 को2हापुरांत न	यानेच �थापन झाले2या या अ�भनव सं�थेचे �था�नक व पुणे-मुंबई सारtया Qठकाण>या 

इं.जी आ�ण मराठP व!ृतप�ांनी हादJक �वागत केले. !यामुळे सं�थे>या काय�क!या3त उ!साह �नमा�ण होऊन 

!यां>या काया�ला चालना Lा}त झाल7.  

समथ� वत�मानप� :  

 \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची �थापना झा2यानंतर को2हापूरमधील Lो. Fवजापूरकर संपाQदत 

करत असले2या ‘समथ�’वत�मानप�ात Qद. १ मे १९०१ रोजी एक Fवशेष लेख L�स<द झाला !या लेखात सं�थे>या 

�थापने संदभा�त @हणतात क�, “ता. १८-४-१९०१ हा Qदवस एका v:ट7ने को2हापूर>या Fव�णां>या इ�तहासांत 

मह!वाचा समजला पाQहजे. ‘अशी !या लेखाची सु[वात असून ह2ल7 जी मंडळी तरतर7ने काम क[ लागल7 

आहेत ती आरंभशूर ठरल7 तरच ददु�व, पण आम>या शहर7 तीन मराठे पदवीधर चांग2या ि�थतीत अस2याने 

!यांनी आप2या जातभाईची मने वळवून एका मोzया उपयु?त सं�थेची उभारणी केल7 याब_ल !यांच ेअ�भनंदन 

करावे �ततके थोड ेआहे. रा. सा. जाधव, रा. सा. Fवचारे, रा. सा. सावंत यांनी या कामी अ!यंत कळकळ दाखवून 

फार प]र\म केले. असH \म करणारे पुढार7 pया जातीत उ!पXन होतील �तची उिजताव�था हो6यास Fवलंब 

लागणार नाह7. pयांना सूचना व अनुमोदन हे श�द व अस2या �श�णोपयोगी सं�थाचे मह!व Fवशेष माह7त 

नाह7, अशांचा हात ध[न !याजकडून नवीन कामाचा Vक!ता gगरFवणे हे काह7 सामाXय काम न	हे. हे काम pया 

aा@हण जातीतील पदवीधर मंडळीकडून झाले नाह7 !यांनी सं�थेFवषयी अनादरयु?त भाषण करणे @हणजे 

गुण.हणाची आपल7 पा�ता कमी झाल7 असH Lद�श�त करणे होय. आमच ेदयाळु व Lेमळ Lभू \ी शाहू छ�पती 

महाराज, अशात-हेने जे लोक प]र\म करतील !यास सहाlय कर!यास सदा �सM असतात याFवषयी आ@हांस 

शंका नाह7. 

 पथृक पथृक जातीची 	यव�था !या जातीतील पुढाm यांनी आपापला फंड जमा क[न केल7 तर ठPकच. 

अ�लकड े ह7 Lव!ृती सुमारे पंधरा वषा3त पडल7 आहे. aा@हणे!तर मंडळीनी हा उप�म सु[ केला आहे. नाह7 

@हणावयास aा@हणातह7 “मा<यद7न �म� समाज” @हणून एक !याच शाखे>या उ!तजेनासाठP काढलेल7 सं�था 

आहे. सार�वत aा@हणह7 याच मागा�चा अवलंब कर7त आहेत. कोण!याह7 चळवळीत थोडबेहुत 	यंग असणार. 

जाती जाती>या उNयोगांत सव� आय� बंधू>या ऐ?यास Vकंgचत ्लांघव येत.े परंतु सव� समंजसपणा>या �श�णाने व 

	यापक Fवचाराने हे कमी होईल, हाच Fवचार मनात आणून जाती जाती>या Lय!नाचा नंबर दसुरा असला तर7 

!याचQेह कै. Xयायमू�त� रानडे अ�भनंदनच कर7त असत. अशामुळेच पु6याची “मराठा असो�सएशन”, धारवाड 

येथील “�लगंायत फंड”, “पाठारे Lभू र7�लफ फंड”, “दैव� का�ट फंड” QठकQठकाणच ेजैन समाज व काय�थ Lभूचे 

फंड इ!याQद सं�थाQद सं�था>या उपयु?ततबे_ल त े!या !या जाती जातींतील पुढाm यास वाखाणींत असत." 

3दनब;धू सा@ता3हक : 

 aा@हणे!तर चळवळीच े मुखप� असले2या QदनबXधू सा}ताQहकाम<ये Qद. २८ जून १९०६ रोजी>या 

अंकातील सं�थेसंबंधी माQहती आल7 होती. !याम<ये त े �लQहतात क�, ‘pया �शवछ�पतीं>या योगाने आम>या 

�ातीच ेअि�थ!व आहे. !या छ�पतीं>या कुलात pयाच ेजXम झाले आहेत !याजकडून या सं�थेला मदत �मळावी 

ह7 अ�भमानाची गो:ट आहे. !यांची योrय जोपासना क[न !यास चांग2या व�ृाच े ि�थ�तत आण6याच े \ेय 

योrयकाल7 \ीमंत युवराज महाराज घेतील अशी आ@हा सवा3ना उमेद आहे.’  

ीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी सं�थेचा केलेला गौरव:  

 \ीमंत सयाजीराव महाराज यांना सं�थेतफ�  मानप� दे6यात आले. या मानप�ाला उ!तरादाखल केले2या 

भाषणात \ीमंत सयाजीराव महाराज यांनी 	य?त केलेले Fवचार आज>या काळातह7 मोठे उNबोधक आहेत. 

@हणाले क�, जातीभेदामुळे आप2या रा:;ाची फार मोठP हानी झालो आहे. !यामुळे अशा भेदमूलक स�थाच े



समथ�न फ?त एकच v:ट7ने श?य आहे त ेअसे क�, आज काया�>या सोयो साठP @हणून जर7 हे भेदभाव राखले 

गेले तर7 अखेर7स त ेसव� न:ट होऊन आप2याला एक Qहदं ूरा:; बनवावयाच ेआहे. या सव� भेदभावाची प]रण�त 

ऐ?याम<ये झाल7 पाQहजे. स<या>या पथृकपणाच ेसमथ�न करता येईल तर त ेया एकाच v:ट7ने करता येईल.  

 FवNयाथB वस�तगहृापासून फार फायदे होतात. '	यि?त �तत?या Lकृ�त' या ना!याने �नर�नराळया 

�वभावाच े �नर �नराळे गुणदोष अंगी असलेले FवNयाथB एक� येतात. दसुmयाच े बरेवाईट सोसून �याव े

लाग2यामुळे मनाला मोठेपणा येतो चांग2याची सगत ध1न वाईटाची संगत टाळणे अवKय अस !यामुळे मनु:य 

�वभावाची पारख कर6याची पा�ता अंगी येत.े  

 सव� समाज अ� असता एकच वग� पुढे गेला तर !याची भरभराट कायम न Qटकता इतरां>या अ�ानाचे 

द:ुय प]रणाम !यानाQह भोगावे लागतील. याच ेउदाहरण आम>या aा@हण वगा�त पहावयास �मळेल. aा@हणांनी 

इतर जातीना जाणून बुजून अ�ानात ठेFवले Vकंवा नाह7. या वादात �शर6याची माझो इ>छा नाह7. परंतु इतर 

जाती>या उXनतीची खटपट !यानी केल7 नाह7 व !याच ेद:ुप]रणाम आज !यांना भोगावे लागत आहेत.  

 सव� मनु:ये परमेKवरा>याच घरच ेLाणी आहेत. !याने कांह7 भेदभाव ठेFवला नाह7 असे असताना आपण 

�न:कारण उ>च नीचपणाच ेअवडबंर माजFवतो हे बरे न	हे.  

 ;ाXस	हॉलांतील गोmया लोकांना अXयायाने वागवावे असे माझ े@हणणे नाह7. जे तसे वागFवतात !यांचा 

मी �नषेधच करतो. परंतु !याना जर आ@ह7 दोष देतो तर आम>या लोकाना आ@ह7 Vकतीतर7 दोष Qदला पाQहजे.  

 को2हापुरात जातजातीची मने पर�पर Fवषयक साफ नाह7त, असे ऐकतो. समाज उXनतीक]रता Lय!न 

क1 लागला, समाज सं�मणाव�थेम<ये असला @हणजे Lसंग यावयाचचे याबMल कोणीQह Fवषाद मानू नये. ज े

मागे पडले आहेत. !यांना सवा�नी हातभर लावून पुढे आणावयाच ेआहे. महाराजानी मागासले2या जातीना pया 

�श�णा>या सवलती Qद2या आहेत. !या इतर जातीच ेनुकसान करावे @हणून न	हेमागासले2या जातीना �श�ण 

�मळून !या इतरा>या बरो बर7>या झा2या @हणजे पुढे एक Qदवस देखील महाराजानी या सवलती !यांना देऊ 

नयेत. !यानंतर !यांना सवलती देणे @हणजे अXयाय व प�ःपात करणे होईल व महाराज तसे कर णार नाह7त 

अशी माझी खा�ी आहे. अशी वेळ यायला पु:कळ अवकाश आहे. परमेKवर महाराजाना उदंड आयु:य देवो परंतु 

महाराजां>या कारVकदJत अशी वेळ येईल असे मला वाटत नाह7. !यां>या मुलां>या कारVकदJत येईल !यावेळी 

!यांनी ह7 सवलत एक Qदवस देखोल पुढे चालवू नये, Lजेला �श�ण देणे हे राजाच ेकत�	य आहे. Lजा जर अ�श 

Y�त असेल तर राpयकारभोर दघु�ट होईल. @हणून Lजेला राजाने फुकट व स?तीच े�श�ण Qदले पाQहजे. इं.जी 

सरकार साव�भौम व कतु� मतु�म अXयथा कतु�म समथ� आहे. त ेया बाब त त कांह7Qह करो परंतु आ@ह7 राजे 

लोकांनी आप2या हातून होईल �ततके काय� केले पाQहजे.  

वस'तगहृाची सुरवात अन �थलांतर :   

 ‘मराठा एpयुकेशन सोसायट7' ची �थापना होवून !याअंतग�त \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची 

सुरवात झाल7. मा� सं�थेचा पाया लगेच �थीर झाला होता असे @हणता येणार नाह7. वसतीगहृाची सु1वात तशी 

अडखळत झालेल7 होती, या काळात को2हापूरम<ये }लेगची साथ आल7 होती !यामुळे जागेचा मोठा LKन होता 

\ी.  पी.  सी.  पाट7ल, शेख अ�द2ुला, \ी. आर. पवार तीन FवNयाZया3>या साठP वस�तगहृाची सोय दसरा 

चौकातील ]रसा2या जवळील फॉरे�ट हाऊस>या आउट हाऊस म<ये कर6यात आल7 होती. याम<ये ?लब �स�ट7म 

>या धतBवर �मस चालवल7 जात असे व हे काम \ी गोFवदंराव नानासाहेब सासणे यां>या देखरेखीखाल7 होत 

असे. सासणे गु1जींनी मोzया Qहमतीने या वस�तगहृाची मुहूत�मेढ अgधक भ?कम कर6याचा Lय!न केला. फॉरे�ट 

खा!या>या बंग2यांत सं�थेला फार काळ राहता आले नाह7. सु1वाती>या तीन FवNयाZया�व1ण ती संtया बारा 

झाल7. जागा अपुर7 अस2याने सव� FवNयाZया3ना \ी. मामासाहेब खानFवलकर यां>या स<या>या कसबा गेट 

जवळील वा�यांत ने6यात आले. परंतु तथूेनह7 वस�तगहृाला �थलांतर करावे लागले आ�ण त े दतु�डी मा1ती 

जवळ>या (जुना बुधवार) दसुm या एका भुसार7 वा�यात आले. याQठकाणी मा� सं�थेचा संसार एका वषा�पुरता 

सुरळीत चालला होता. पQहले चार मQहने वस�तगहृाच ेसतत �थलांतर सु[ होत ेवारंवार करावे लागणारे �थलांतर 

यामुळे सं�थेला काह7 �थैय� लाभत न	हत ेसं�थेला �थैय� आण6या>या v:ट7ने काह7तर7 करावे या संदभा�म<ये \ी. 



बापूसाहेब घाडगे व सज�राव वजारत यांनी को2हापूर सं�थानात पेठा �नहाय Vफ[न सं�थेस देणrया गोळा क[न 

सं�थेचा आgथ�क LKन मागB लावला.  

 सं�थेला �थैय� आण6या>या v:ट7ने काह7तर7 उपाययोजना !वर7त करणे अग!याच ेआहे याची जाणीव 

महाराजांना झाल7.!यांनी सं�थेला सुमारे पंचवीस हजार 1पये Vकंमतीची छोट7शी इमारत व Fव�तीण� अशी जागा 

Qदल7. या इमारतीत पूवBव�तुसं.हालय होत.े नंतर }लेगचे हॉि�पटलझाले. या इमारतीचा योrय उपयोग 	हावा 

यासाठP महाराजांनी ती जागा सं�थेला देऊन केल7. शाहू महाराज एव�यावरच थांबले नाह7त तर !यांनी सं�थेला 

४ हजार 1पयांची उदार देणगी Qदल7. मराzयां>या मुलांस खास आgथ�क मदत कर6याक]रता @हणून !यावेळी 

सुमारे ५०० 1. वाFष�क उ!पXन येणार7 जमीन Qदल7. दरसाल वाFष�क मदत @हणून ५५० 1. अ	याहतपणे �मळतील 

अशी तरतूद केल7. सं�थेचा �नधी वाFष�क  शेकडा ८ 1. 	याजाLमाणे दरबारकड े ठेऊन घेतला आ�ण राजाराम 

हाय�कूलमधील �श�कांना सं�थेच ेसुप]रटHडHट @हणून काम कर6यास परवानगी Qदल7. राजFष� शाहू महाराजांनी दरू 

v:ट7ने केले2या या तरतुद7मुळे सं�थेला एक Lकारच े �थैय� आले. नंतर>या सोळा वषा�त या सं�थेचा Lथम 

अहवाल सन १९१७ म<ये Lथम L�सM झाला !याम<ये पाहावयास �मळतो.  

ी शाहू "व#याथ/ वस'तगहृाचे प3ह�या वषा�च े"व#याथ/ :   

 \ी शाहू FवNयाथB वस�तगहृाचे पQह2या वषा�ची FवNयाथB संtया ०३ व[न झाल7 आ�ण सन १९०१ या 

संपूण� सालांम<ये ती १२ इतक� झाल7. याम<ये आर. एस. खापरे,एम. एस. मचाले, बी. आर. महाडीक, ए. एल. 

परभ, जी. एस. माने, डी. बी. जाधव, \ीपतराव पैलवान (बोडBगच ेभोजन 	यव�थापक), एन. एम. पोवार, \ी. 

�शदें, जी. एन. Fपसाळ, बाबासो डफळे, \ी. जाधव, आर. आर. पोवार, बी. जे. पारळे, जी. आर. �नबंाळकर, शेख 

अबद2ुला, पी. सी. पाट7ल, पी. के. �शदें, के. सरनाईक, ए. पी. पाट�, के. डी. माने, आर. बी. गायकवाड, एच. के. 

साळोखे, \ी. जाधव बेळगांव, \ी. मोरे इ!याद7ंचा समावेश होता. 

राजाराम महाराजां&या काळातील सं�थेचा "वकास आFण काय� :  

 आप2या व{डलां>या सामािजक सुधारणांचा वारसा चालवणाmया छ. राजाराम महाराजांनी या 

वस�तगहृा>या खचा�साठP FवFवध Qठकाणी ज�मनी व �मळकती लावून Qद2या. या वस�तगहृास \ीमंत सयाजीराव 

गायकवाड (बडोदा), \ीमंत तुकोजीराव पवार (देवास), सवाई तुकोजीराव होळकर (इंदोर), \ीमंत फ!त�ेसगं 

महाराज (अ?कलकोट), \ीमंत Lताप�सगं महाराज (बडोदा) यासह अनेक दानशूर 	य?तींनी भर7व �व[पा>या 

देणrया Lा}त क[न Qद2या. छ. राजाराम महाराजां>या कारक�दJत या वस�तगहृाचा Fव�तार झाला. FवNयाZया3ची 

संtया वाढ2याने सन १९३५ म<ये 'राजाराम Fवभाग’छ�पती राजाराम महाराजांनी बहुजन समाजातील होतक[ 

FवNयाZया3नी परदेशाम<ये जाऊन आपले �श�ण पूण� करावे नाव लौVकक वाढवावा आ�ण शै��णक उXनती करावी 

यासाठP !यांनी ‘फॉरेन एpयुकेशन फंड’ नावाची संक2पना या वस�तगहृा>या मा<यमातून राबव6यास सु1वात 

केल7. परंतु ददु�वाने !यां>यावर काळाने आक�मात झडप घात2याने ती योजना मूत��व1प धारण क[ शकल7 

नाह7. राजाराम महाराजांच े अपुरे राQहलेले हे �व}न अंशतः तर7 पुरे 	हावे या v:ट7ने सं�थेचा संक2प असून 

!याची अ2पशी सुरवात @हणून १९५० साल7 बहुजन समाजांतील एक होतक[ FवNयाथB \ी. बी. बी. पोवार यांना 

परदेशांत जाऊन उ>च �श�ण घे6यासाठP तीन हजार 1पये कजा�ऊQदले. परदेशात जाऊन या फंडा>या मा<यमातून 

पोवर आपले �श�ण पूण� क[न आले.  

 छ�पती राजाराम महाराजांना हा फंड आणखी Fव�ततृ क[न !या मा<यमातून बहुजन समाजातील 

FवNयाZया3ना युरोपम<ये �श�ण व �श�ण सुFवधा उपल�ध क[न दे6याचा !यांचारे2वे �टेशन जवळ Qदले2या 

जागेम<ये माक� ट बांध6यासाठP राजाराम महाराजांनी !या काळात वस�तगहृाला तीस हजार 1पये देऊ केले होत.े 

राजाराम महाराजांच े केलेले हे काय� आ�ण उपल�ध क[न Qदले2या पैसा हा मोठा धाडसी �नण�य होता छ�पती 

राजाराम महाराजांनी \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृाची !या काळातील आgथ�क अडचण आ�ण चणचण दरू 

कर6यासाठP भर7व असे आgथ�क सहाlय आ�ण QदXया सं�थेला देऊन खूप मोठे उपकार केलेले आहेत सं�थेला 

आgथ�क संपXनता आण6यासाठP स<या>या रे2वे �टेशन जवळची @हणजे स<याची गोकुळ हॉटेलची जागा 

राजाराम महाराजांनी स�ंथेला देणगी @हणून Qदल7 या Qठकाणी माक� ट बांधून पैसा उपल�ध करावा अशी !यांची 



अपे�ा होती. पुढे सन १९४७ म<ये हे बांधकाम पूण� झाले. डी. एम. भोसले, \ी. आचरेकर, डॉ. �शरोडकर यां>या 

मा<यमातून या जागांचा Fवकास घडवून आणला या�शवाय भेडसगाव, ऐनापुर, हातकणंगले पोल� इ!याद7 

Qठकाण>या ज�मनी सं�थेस इनाम @हणून Qद2या. को2हापुर>या म<यवतB Qठकाणी असले2या �शवाजी माक� ट>या 

कोपmयावर7ल दोन दकुान गाळे सं�थेला ब�ीस @हणून Qदले. या सव� मालम!तां>या मा<यमातून सं�थेला 

!याकाळात मोठा आgथ�क आधार लाभला व �मळाले2या उ!पXनातून बहुजन समाजातील अनेक FवNयाZया3ना 

शै��णक लाभ घेता आला. दरबाराकडून �मळत असलेल7छ�पती राजाराम महाराजा>ंया काळात को2हापूर 

दरबाराकडून �मळत असलेल7 ५५० 1पयांची आgथ�क मदत वाढवून ती एक हजार पाचशे पXनास 1पये इतक� 

L�तवषB केल7. छ�पती राजाराम महारजांच े वस�तगहृा>या Lशासनावर आ�ण FवNयाZया3>यावर बारकाईने ल� 

होत.े  

ी शाहू छ�पती �श�ण सं�थेचा सुवण� महोGसव :  

 \ी शाहू छ�पती �श�ण सं�थेच ेसुवण� महो!सवी वष� Qद. ३० एFLल १९५४ रोजी साजरे कर6यात आले. 

Lमुख पाहुणे @हणून �वगBय यशवंतराव च	हाण उपि�थत होणार होत.े  मा� �व. च	हाण साहेब आजार7 

अस2याने त ेया काय��मास येऊ शकले नाह7त !यां>या ऐवजी डॉ. डी. आर. धनवड ेयां>या अ<य�तेखाल7 व \ी 

शहाजी छ�पती महाराज, मातो\ी Fवजयमाला महाराणीसाहेब, इंदमुती राणीसाहेब महाराज यां>या Lमुख उपि�थत 

हा सोहळा संपXन झाला. या Lसंगी \ी शहाजी महाराजांनी एक द7घ� भाषण केले. !या म<ये त े@हणतात क�, 

‘समाजांतील ओक वग� पुढारलेला रहावा व दसुरा मागासलेला असावा ह7 गो:ट माझ ेआजोबा राजFष�ना माXय 

न	हती. !यांची v:ट7 समतचेी व मानवतावाद7 होती. बहुजनसमाजाची सवा3गीण उXन�त झा2यावांचून रा:;ाची 

खरो उXन�त झाल7 असे @हणता येणार नाह7 हे !यांच ेaीदवा?य होत.े अ�ान व दा]रnयांत �खतपत पडले2या या 

Fवराट समाजाला जागतृ कर6यासाठP �श�ण हेच अकमेव साधन आहे. हे राजFष�नी ओळखून समाजांतील सव� 

�ातीं>या �श�ण काया�ला स��य सहाlय क[न आदश� राजधमा�ला साजेशा मागा�च अवलंब केले. �नर�नराळया 

शै��णक सं�था व वस�तगहेृ �थापन केल7 व !यांना सढळ हातानी मदत क[न वाFष�क उ!पXने देऊन !या 

सं�थांना काय��म केले. गोरग]रब FवNयाZया3ना �श:यव!ृया Qद2या. शै��णक काया�ची मया�दा फ?त आप2या 

सं�थानापुरतीच न ठेवता !याची 	याि}त सव�� 	हावी @हणून �नर�नरा�या भागांतील सुर�शY�त उदयोXमुख 

त1णांना एक� आणून !या !या भागांत !यां>या कडून अशा त-हे>या सं�था �थापन कर6यास स��य उ!तजेन 

Qदले. अ�ानाने जखडलेल7 1ढ7ची बंधने नाह7शी क[न बहुजन समाजांत नवचैतXय �नमा�ण केले. या सं�थे>या 

नामा�भधानांत जर7 ‘मराठा वस�तगहृ’ असा उ2लेख असला तर7 येथे कोण!याह7 जाती>या FवNयाZया�ची इ>छा 

अस2यास !यांना Lवेश दे6याची Lथा पूवBपासून चालू आहे. सव� जातींतील लोकांना समतनेे वागFव6याची 

राजFष�ची v:ट7 याLकारे स�ंथेच ेचालक आचर7त आले आहेत ह7 फार समाधानाची गो:ट आहे. राजFष�>या पKचात 

आमच ेपरमपूpय Fपताजी कै. \ीम>छ�प�त राजाराम महाराज यांनीह7 या सं�थेच ेअप!यवत ्लालन पालन केले 

व �त>या वाढ7क]रता श?य त ेसव� Lय!न केले. या वस�तगहृाला सुवण� महो!सवाचा मंगल व वैभवशाल7 काल 

Lा}त क[न दे6यास !यांचेच प]र\म का रणीभूत झाले आहेत हे नमूद करताना आ@हास आनंद व अ�भमान 

वाटतो. राजFष� \ी शाहू महाराज व �श�णLेमी \ी राजाराम महाराज या भाrयशाल7 छ�प�तNवयांच ेया संrथेवर 

अप!यवत ् Lेम होत.े या सं�थेब_ल आ@हास आलेपणा वाटतो. तसेच सं�थे>या माजी FवNयाथांनी केलेल7 

काम]रणी नजरेपुढे आणता या सं�थेब_ल आ@हास अ�भमानह7 वाटतो. सं�थे>या माजी FवNयाZया3नी या सं�थेवर 

मातवृत ् Lेम ठेवाव े असे आ@ह7 याLसंगी सुचवू इि>छतो. याबाबतींत सं�थे>या सु1वातीच े FवNयाथB व आज 

आप2यापqे असणारे �ानसंपXन व वयोवM डॉ.  पी. सी. पाट7ल हे एक उदाहरण @हणून घेता ये6या सारखे 

आहे. !यां>याLमाणे सव� माजी FवNयाZया3नी या सं�थेब_ल आ!मीयता बाळग2यास स�ंथेचा भFव:यकाल उpवल 

झा2या�शवाय रहाणार नाह7 अशी आतांस खा�ी वाटत.े’ 

 \ी शाहू छ�पती �श�ण सं�थे>या सुवण�महो!सवी वषा��न�म!त लाभलेले अ<य� डॉ. डी.  आर. धनवड े

यांनी याLसंगी केले2या भाषणात @हणाले, ‘बहुजन समाजात �श�ण Lसार हो6यासाठP अशा व�तीगहृांची ज1र7 

आहे व लोकशाह7 सरकारने अशा सं�थांना मदत केल7 पाQहजे न	हे तर त ेसरकारच ेआNय कत�	य आहे. \ी 



शहाजी छ�पती महाराजांनी याLसंगी सं�थेला वाFष�क एक हजार 1पयाची वाFष�क .ँट जाह7र केल7. सं�थेस 

राजषB शाहू महाराजां>या पासनू ५५०/- 1पयांची वाFष�क .ँट �मळत होती. छ�पती राजाराम महाराजांनी ह7 .ँड 

वाढवून १५५०/- 1पये केल7. ह7 .ँट को2हापूर सं�थान �वतं� भारतात Fवल7न होईस तोपय3त Lा}त होत होती. 

शहाजी "वभागाच ेउIघाटन :  

 \ी शाहू मरठा FवNयाथB वस�तगहृा>या मा<यमातून FवNयाZया3ची राह6याची आणखी सोया 	हावी 

यासाठP \ी शहाजी Fवभाग या वस�तगहृाची न	याने उभारणी कर6यात आल7. शहाजी Fवभागाच े उNघाटन \ी 

बापूसाहेब गायकवाड यां>या ह�त े Qद. ९ जानेवार7 १९५५ रोजी कर6यात आले. बापूसाहेब गायकवाड याLसंगी 

@हणाले क�, ‘बहुजन समाजाचे उMारक राजषB शाहू छ�पती महाराजयांनी या सं�थेत जXम Qदला असून !यां>या 

नावाने चालले2या या वस�तगहृातील एका नवीन इमारतीस !यां>या लाड?या नातवाच ेFवNयमान छ�पतींच ेनाव 

दे6यात सं�थे>या चालकांनी एक Lकारे औgच!य दाखवले आहे!याब_ल !यांच ेमी अ�भनंदन करतो. छ�पतींचा मी 

एक�न:ठ सेवक असून छ�पतीचा आ�शवा�द असले2या व !यां>या नावाची �नग{डत असले2या या सं�थेब_ल 

आपुलक�च वाटत.े या काय��मा>या अ<य��थानी डॉ. डी. आर. धनवड ेहे होत.े  

सं�थे&या नावात झालेले बदल :  

 राजFष� शाहू छ�पती महाराजां>या Lेरणेतून �थापन झाले2या ‘मराठा एpयुकेशन सोसायट7’तफ�  बहुजन 

समाजातील FवNयाZया3>यासाठP चालFवल7 जात असले2या वस�तगहृाच ेनाव ‘ि	ह?टो]रया मराठा बो{ड �ग हाऊस’ 

असे होत.े राजFष� शाहू छ�पती महाराजांनी या सं�थे>या व वस�तगहृा>या FवकाससाठP जाणीवपूव�क Lय!न केले, 

बहुजन समाजा>या उMारासाठP आपले आयु:य वेचले यासाठP !यांच ेनाव या सं�थेस देणे औgच!याच ेअस2याने 

सन १९४८ म<ये 'मराठा एpयुकेशन सोसायट7' व 'ि	ह?टो]रया मराठा बो{ड �ग हाऊस' या सं�थांना अनु�मे '\ी 

शाहू छ�पती �श�ण सं�था' व '\ी शाहू छ�पती FवNयाथB वस�तगहृ' को2हापूर असे संबोध6यात यावे असा ठराव 

केला. Qद. १६ ऑग�ट १९५२ रोजी झाले2या सं�थे>या सव�साधारण सभेत सं�थे>या वर7ल ठरावाम<ये थोडा बदल 

क[न सदर सं�थे>या व सं�थेने चालFवले2या वस�तगहृा>या नावात '\ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�था' व 

'\ी शाहू छ�पती मराठा FवNयाथB वस�तगहृ' असा बदल कर6यात कर6याचा �नण�य घेतला. सं�थे>या नावात 

बदल करणे संदभा�त सं�थे>या सव�साधारण सभेत ठराव �मांक तीन मांड6यात आला. या ठरवानुसार ‘सदर 

सं�थेची व सं�थेने चालFवले2या वस�तगहृाची ‘मराठा एpयुकेशन सोसायट7’ व ‘ि	ह?टो]रया मराठा बो{ड3ग हाऊस’ 

अशी जी नाव ेहोती !याऐवजी ‘\ी शाहू छ�पती मराठा FवNयाथB वस�तगहृ’ असे संबोध6यात यावे’ असा �नण�य 

घेतला.  

 \ी शहाजी छ�पती महाराजांनी सन १९६७ म<ये छ�पती राजाराम महाराजां>या शै��णक, सामािजक, 

राजक�य, सां�कृ�तक काया�च े gचरंतन �मारक 	हावे यासाठP \ी राजाराम छ�पती मेमो]रयल ;�टची �थापना 

केल7. \ी शहाजी छ�पती महाराजांनी \ी राजाराम छ�पती मेमो]रयल ;�टसाठP जे ग	ह�न3ग कौिXसल नेमले 

!याम<ये \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृा>या काय�कार7 मंडळातील अकरा सभासदांची नेमणूक केलेल7 होती. 

\ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�थेने \ी राजाराम छ�पती मेमो]रयल ची सव� जबाबदार7 �वीकारावी व त े

काय� पुढे करावी अशी इ>छा 	य?त केल7. \ी शहाजी महाराजां>या या भू�मकेमागे \ी शाहू छ�पती �श�ण 

सं�था ह7 मराठा समाजाची कH n सं�था 	हावी असा उ_ेश होता. \ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�था व \ी 

राजाराम छ�पती मेमो]रयल या दोXह7 सं�थांची <येय धोरण उQ_:ट काय� आ�ण दोXह7 सं�थांच ेकाय�कार7 मंडळ 

व ग	ह�न3ग कौिXसल एकच अस2याने !यां>या एक�करणाने चांग2या Lकारे काय� करता येईल @हणून दोXह7 

सं�थांच े \ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�थे>या काय�कार7 मंडळा>या Fवनंतीनुसार \ी शहाजी छ�पती 

महाराजां>या परवानगीने एक�करण कर6यात कर6याचा �नण�य घेतला. Qद. ११ एFLल १९७२ रोजी \ी शाहू 

छ�पती मराठा �श�ण सं�थे>या काय�कार7 मंडळाने घेतलेला. या सभेत खल7ल Lमाणे ठराव झाला. ‘ठराव 

�मांक ४३ नुसार \ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�था आ�ण \ी राजाराम छ�प�त मेमो]रयल या दोXह7 

सं�थांच े <येय धोरण उQ_:टे आ�ण काय� �े� एकच अस2याने आ�ण या दोXह7 सं�थांच े काय�कार7 मंडळ व 

ग	ह�न3ग कौिXसल एकच अस2याने दोXह7 सं�थां>या पMतीने अंमलात येईल अशी खा�ी  पट2याने \ी राजाराम 



छ�प�त मेमो]रयल ;�टच ेपे;ेन-इ-चीफ \ी शहाजी छ�पती महाराज साहेब यांनी \ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण 

सं�थे>या काय�कार7 मंडळा>या Fवनंतीला मान देवून मान देऊन आ�ण !यांना पे;ेन-इ-चीफ या ना!याने 

घटनेनुसार Lा}त झाले2या अgधकारानुसार दोXह7 सं�थांच े एक�ीकरण कर6यास माXयता Qद2याब_ल ह7 सभा 

!यांच े अंतःकरणपूव�क आभार मानत आहे तसेच या एक�ीकरण आनंतर दोXह7 सं�थांची �मळून एकच नवी 

घटना अमलात आणून पे;ेन-इ-चीफ यांना एक�ीकरण यासंबंधी अजा�त नमूद केलेल7 अट7 नवीन घटने>या 

उQ_:टात समाFव:ट क[न !याची अंमलबजावणी कर6याची हमी ह7 सभा \ी हुजुर �वामींना देत आहे अशी 

सूचना \ी सज�राव अ6णासाहेब पाट7ल मंडळी !याला \ी डी. जे. �शदेंअनुमोदक Qदले आ�ण ठराव मंजूर कर6यात 

आला.’दोXह7 सं�थांची �मळून एकच नवीन घटना तयार कर6यासाठP ७ मे १९७२ रोजी सं�थे>या काय�कार7 

मंडळाची सभा संपXन झाल7. या सभेम<ये ठराव �मांक ४ नुसार नवीन घटना तयार कर6यात  आल7 व या 

न	या घटनेत \ी शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�थे>या नावातील मराठा हा श�द वगळ6यात आला व \ी 

राजाराम छ�पती मेमो]रयल च े<येय धोरण उQ_:ट आ�ण काय� समाFव:ट कर6यात आल7 या सं�थे>या <येयाशी 

व काया�ची सुसंगत होती !यामुळेमे. चा]रट7 क�मशनर महारा:; यां>या १४ ऑग�ट १९७३ चा हुकुमाLमाणे \ी 

शाहू छ�पती मराठा �श�ण सं�था व \ी शाहू छ�पती मराठा FवNयाथB वस�तगहृ आ�ण \ी राजाराम छ�पती 

मेमो]रयल या साव�ज�नक Xयासाची Fवल7नीकरण कर6यात आले व या �तXह7 सं�थां>या �मळून ‘\ी शाहू 

छ�पती �श�ण सं�था’ असे नाव दे6यात आले आ�ण या न	या नावाने Xयासची न�दणी कर6यात आल7. 

शै�Fणक, सां�कृ'तक आFण �शवज;मोGसवाची परंपरा :  

\ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृा>या मा<यमातून L�तवषB FवFवध उप�म राबवले जात असत. 

सां�कृ�तक काय��म व FवFवध ��डा Lकारांच ेआयोजन मोzया उ!साहाने साजरे होत असत. \ीमंत आईसाहेब 

महाराज यां>या उपि�थतीत खास �शवजXमो!सव L�तवषB सं�थे>या Lांगणात मोzया Qदमाखात साजरा होत 

असे. ह7 परंपरा \ीमंत आईसाहेब महारजां>या माग�दश�नाखाल7 द7घ�काळ चालू होती. छ�पती राजाराम महाराज 

Lती वषB �शवजयंतीसाठP १५० 1पये वग�णी देत असत. या Lसंगी सं�थांनातील सव� खसे सरदार, इनामदार, 

जहागीरदार उपि�थती असत.  

\ी शाहू छ�पती मराठा वस�तगहृाचा Fवकास 	हावा, FवNयाZया3चा बौQदक दजा� वाढवा, जगातील 

देशां>या घडामोडीच े स@यक �ान !यांना 	हावे यासाठP अFव\ांत प]र\म करणारे कै. भा�करराव जाधव, कै. 

दाजीराव Fवजारे, कै. िजवाजीराव सावंत ह7 मंडळी Lमुख होती. भा�करराव जाधव FवNयाZया3ना इ�तहास 

�शकFवत असत. दाजीराव Fवचारे !यांना ग�णत Fवषयांत माग�दश�न कर7त असत आ�ण इं.जी Fवषयातील त� 

िजवाजीराव सावंत हे FवNयाZया3कडून इं.जीचा चोख अ�यास करवून घेत असत. या�शवाय गु1वय� गोFवदंराव 

सासने हे FवNयाZया3ना FवFवध Fवषयाच ेमाग�दश�न कर7त असत. FवNयाZया�च ेआरोrय उ!तमLकारे रहावे,!यांना 

वैNयVकय मदत मोफत �मळावी याFवषयो महाराजांनी तरतूद क1न ठेवल7 होती. के. बळीवा पाटोल, रामचंnराव 

धनवड ेआ�ण \ी. संकपाळ ह7 मंडळी केवळ हुजूर आशाच @हणून न	हे तर एक सामािजक कत�	य या ना!याने 

वस�तगहृाला वारंवार भेट देऊन FवNया�यांची सव�तोपर7 काळजी घेत असत. अशा Lकारची आदश� 	यव�था 

महारा:;ातील त!काल7न कोण!याह7 वस�तगहृांत न	हती हे अ�भमानपूव�क नमूद कर6यासारखे आहे. 

वस�तगहृातफ�  �नर�नराळे समारंभ घडवून आणले जात असत आ�ण !यांचा सच� FवNयाया�वर वा वस�तगहृावर न 

बसFवता महाराज �वतः>या खासगीतून करत असत. या काळात रा. ब. खासेराव जाधव, रा. ब. Fव�लराव 

वडकेर, \ी. दाजीराव दळवी, इ�तहासकार \ी. केळूसकर वगैरे त!काल7न पुढाm यांनी सं�थेला भेट देऊन चालकांना 

आ�ण FवNयाZयांना यथायोग माग�दश�न केले. केवळ वस�तगहृांतील FवNयाZया3>या शै��णक नै�तक व 

आरोrयFवषयक Fवकासा बाब ल� देऊन न थांबता सं�थ>या FवNयाZयांनो मैदानी व मदा�नी खेळांत Lामुtयाने 

भाग यावा यासाठP सुरवातीपासून ल� देयांत आले आहे सं�थे>या सुरवाती>या FवNयाZया3पैक� डॉ. पी. सी. पाट7ल 

यांनी कॉलेज>या पQह2या तुकडीत असताना एका चुरशी>या कु�तीत जपूव� असा Fवजय �मळवून राजFष� शाहू 

महाराजां>याकडून वाहवा �मळFवल7. राजFष� शाहू महाराज म2ल Fववेच ेकसे शोक�न होत.े ह7 माQहती न	याने 

सांग6याच ेकारण नाह7. !यां>याच Lेरणेने डॉ. पी. सी. पाट7ल यांनी FवNयाZया3नी अपूव� असे यश संपादन क[न 



�नमा�ण केलेल7 परंपरा आजतागायत चालू आहे. हे�लसंक� येथे झाले2या जाग�तक सामXयात म2लFववेत 

अभूतपूव� यश संपादन करणारे एकमेव भारतीष \ी. खाशाबा जाधव हे याच स�ंथेतील FवNयाथB आहेत. तसHच 

FवKवFवNयालयीन सामXयांतील कु�तीत ऑिजलयपद �मळFवणारे गंुगा पाट7लQह याच सं�थेतील FवNयाथB आहेत. 

सं�थेच ेपदाKधकार2 :  

 \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृा>या सं�थे>या सं�थापक संचालकां>या म<ये Lथम पासून राजषB 

शाहू महाराजांच े जनकबंधू \ीमंत बापूसाहेब Fपराजीराव घाडगे यांचा बहुमोलाचा वाटा होता. !यांनी 	यि?तशः 

वस�तगहृा>या �थापनेपासून पुढे अनेक वष� त े�वतः जाती�नशी वस�तगहृा>या Lशासनाम<ये ल� घालत असत. 

सं�थेच े जे सं�थापक-संचालक होती याम<ये \ीमंत बापूसाहेब Fपराजीराव घाडगे, \ी. आ}पासाहेब �शदें 

@हैसाळकर, \ी. मामासाहेब खानFवलकर, \ी. शंकरराव �शदें-@हैसाळकर, रावसाहेब आर. पी. सावंत, डॉ. आर. 

के. �शरोडकर, रावसाहेब एस. एस. भोसले, डी. आर. भोसले, डी. वाय. भोसले ऊफ�  मामासाहेब �मचंकेर 

इ!याद7ंचा याम<ये समावेश होता. 

 सं�थे>या �थापणेपासून को2हापूर सं�थांच ेछ�पती हे पद�सM अ<य� आहेत. मा� सं�था Lारंभी \ीमंत 

द!ताजीराव बाळासाहेब उफ�  \ीमंत द!ताजीराव बाळासाहेब उफ�  काकासाहेब घाडगे, \ीमंत Fपराजीराव बापूसाहेब 

घाडगे, \ीमंत युवराज राजाराम महाराज, \ीमंत राजाराम छ�पती महाराज, पु6यशील मातो\ी \ी ताराबाई 

छ�पती महाराणी साहेब, \ी शहाजी छ�पती महाराज आ�ण स<या FवNयमान पे;न-इन-चीफ तथा अ<य� \ीमंत 

शाहू महाराज काय�रत आहेत.  

 सं�थे>या वेळी उपा<य� @हणून \ीमंत Fपराजीराव बापूसाहेब घाडगे काम पाहत असत. !यानंतर \ीमंत 

FLXस �शवाजी महाराज, \ीमंत जय�सगंराव घोरपडे, \ीमंत आबासाहेब घाडगे, \ीमंत �ा� जगतगु1, रावबहादरू 

डॉ. पी. सी.  पाट7ल, \ीमंत जय�सगंराव घाटगे, रावबहादरू  आर. वाय. च	हाण आ�ण देवचंदजी शहा यांनी 

सं�थेच ेउपा<य� @हणून काय� केलेले आहे.  

 सन १९५२ नंतर सं�थे>या काय�कार7 मंडळाच ेचअेरमन @हणून अनेक Qदrगज माXयवारांनी काय� क[न 

सं�थेचा नाव लौVकक वाढवला आहे.  याम<ये रावबहादरू डी. एस. भोसले, रावबहादरू डॉ. पी. सी.  पाट7ल, कै. 

सज�राव कृ:णराव माने, कै. बाळासाहेब पाट7ल-कौलवकर, कै. पी. डी. पाट7ल आ�ण कै. \ीपतराव ब�nे (दादा), कै. 

मQहपतराव ब�nे (पापा) इ!याद7ंचा समावेश होतो. स<या सं�थेच ेFवNयमान  चअेरमन \ी मान�सगंदादा ब�nे हे 

कुशलपूव�क सं�थेच ेनेत!ृव करत आहेत   

 सन १९०१ त े १९१७ पय�Xत \ी. दाजीसाहेब Fवचारे व भा�करराव जाधव हे सं�थेच ेऑनरर7 से�ेटर7 

@हणून काम पाहात होत.े !यानंतर सन १९१७ त े१९२५ पय�Xत रावबहादरू शंकराव इंदलुकर हे ऑनरर7 से�ेटर7 

@हणून काय�रत होत.े सन १९२६ म<ये छ�पती राजाराम महाराजांनी \ी शाहू मराठा FवNयाथB वस�तगहृासाठP 

नवीन काय�कार7 मंडळाची �नयु?ती केल7. आ�ण सं�थेचे ऑनरर7 से�ेटर7 @हणून सं�थेच े माजी FवNयाथB 

रावबहादरु आर. पी. सावंत यांची �नयु?ती केल7. सन १९२६ त े १९५० या द7घ� कालखंडात !यांनी मोzया 

कुशलतनेे सं�थेच ेकाय� केले. \ी. सावंत हे को2हापूरची सं�थानच ेचीफ जि�टस होत.े सन १९५० नंतर सं�थेच े

मानद सgचव @हणून \ी एस. एस. भोसले, \ी रंगराव हर7 चौगुले, कै. बाळासाहेब पाट7ल-कौलवकर, कै. सज�राव 

पाट7ल, मा. नामदेवराव कांबळे, कै. चंnकांत ब�nे (दादा) यानंी काय� केलेले आहे, स<या FवNयमान मानद सgचव 

\ी Fवजयबापू ब�nे हे अ�तशय कुशलपूव�क सं�थेच ेनेत!ृव करत आहेत 

सं�थे&या काया�चा शै�Fणक "व�तार :  

 \ी शाहू ��पती �श�ण स�ंथेचा �थापने>या वेळी .ामीण भागातील बहुजन समाजातील होतक[ व 

गर7ब FवNयाZया3>या राह6या-जेवणाची सोय करणे अथा�त वस�तगहृ चाल7वणे हे होत.े मा� सन १९६७ नंतर 

सं�थेने आपले काय� वस�तगहृापुरत ेन ठेवता शै��णक संकुल उभे कर6या>या काया�ला सुरवात केलेल7 Qदसत.े 

सं�थे>या शै��णक काय� Fव�तारासंबंधी सं�थेच ेमाजी चअेरमन कै. बाळासाहेब पाट7ल-कौलवकर, कै. पी. डी. 

पाट7ल आ�ण कै. \ीपतराव ब�nे (दादा) यां>या बरोबर सं�थेच े त!काल7न मानद सgचव राQहलेले कै. सज�राव 

पाट7ल, मा. नामदेवराव कांबळे, कै. चंnकांत ब�nे (दादा) याचं ेयोगदान मह!वाच ेआहे. कै. \ीपतराव ब�nे (दादा) 



यां>या काय�काळात सं�थेने अनेक Fवभाग सु[ क[न आपला नावलौVकक वाढवला आहे. सं�थे>या शै��णक 

काया�स सदैव Lेरणा आ�ण माग�दश�न करणारे सं�थेच ेत!काल7न पे;न-इन-चीफ तथा अ<य� \ीमंत \ी शहाजी 

छ�पती महाराज, FवNयमान पे;न-इन-चीफ तथा अ<य� \ीमंत शाहू महाराज यांच ेयोगदान मह!वाच ेआहे..   

जवाहरनगर हाय�कूल :  

 १२ ऑग�ट १९५९ जवाहरनगर को. ऑप. हौ�सगं सोसायट7, जवाहरनगर, को2हापूर या सं�थे>या 

इमारतीचा कोन�शला समारंभ Qद. १२ ऑ?टोबर १९५९ रोजी अ�खल भारतीय काँ.ेस>या अ<य�ा �व. \ीमती 

इंQदरा गांधी यां>या शुभह�ते संपXन झाला. सदर इमारतीत १९६२ साल7 �था�नक वीर ककैlया समाजा>या 

मंडळाने जवाहरनगर हाय�कूलची सु1वात केल7. सन १९६८ पय3त !यां>या देखरेखीखाल7 हाय�कूल सु1 होत.े Qद. 

७ ऑग�ट १९६८ रोजी कै. \ीपतराव ब�nे (दादा) यां>या नेत!ृवाखाल7 \ी शाहू छ. �श�ण सं�था, दसरा चौक, 

को2हापूर यांचकेड ेह�तांत]रत करणेत आले.  

राधानगर2 हाय�कूल, राधानगर2:  

 राधानगर7 या मागासले2या ड�गराळ भागात असणार7 राधानगर7 FवNयालय (हाय�कूल) ह7 सं�था सन 

१९६८ म<ये सं�थेने चालFव6यास घेतल7 होती.१माच� १९८५ म<ये हे हाय�कूल राधानगर7 तालुका �श�ण Lसारक 

मंडळ, राधानगर7 यांनी चालFव6यास �मळ6यासाठP केले2या अजा�नुसार !यां>याकड े दे6यात आले. हे हाय�कूल 

को2हापूरपासून थोडे दरू अस2याने !यावर �नयं�ण ठेव6यासाठP सदर हाय�कूल राधानगर7 तालुका �श�ण 

Lसारक मंडळाकड ेह�तांत]रत कर6यात आले. 

ी साई हाय�कूल व जु'नयर कॉलेज :  

 \ी साई हाय�कूलची �थापना १ जून १९६० रोजी झाल7. \ी साई �श�ण सं�थेतफ�  हे चालवले जात 

असे. १ एFLल १९७० रोजी \ी शाहू छ�पती �श�ण सं�थेकड ेह�तांतर कर6यात आले आहे. सन २०१२-१३ म<ये 

\ी साई हाय�कूलकड ेFव�ान Fवभाग सु[ कर6यात आला आहे.  

शंकरराव बNOे बालमं3दर :  

 सन १९६८ सं�थे>या FवNयाZया3>या शै��णक उXनतीसाठP के. जी. त े पी. जी. (पो�ट .ॅpयुएट) 

अ�यास�म सु1 केले. मदा�नी खेळाचा आखाडा, �शवाजी पेठ, को2हापूर यांचतेफ�  कै. \ीपतरावजी ब�nे दादा यांनी 

आप2या प]रसरातील गोरगर7ब मुलां>यासाठP २/- 1. फ�वर एक �शY�का व एक दाई यावर बालमंQदर सु1 

कर6यात आले. 

ी शाहू छ�पती आयट2आय : 

 Qद. १३ जुलै १९८३ रोजी गरजू व गर7ब FवNयाZया3ना तांT�क �श�ण व कौश2या उपल�ध क[न 

दे6या>या उ_ेशाने सं�थेने \ी शाहू छ�पती औNयोgगक L�श�ण सं�था सु[ केल7.  

 सं�थे>या मा<यमातून वेणूताई यशवंतराव च	हाण हो�मओपॅgथक मे{डकल कॉलेज आ�ण हॉि�पटल ३० 

स}टHबर १९८४ रोजी सु[ कर6यात आले. या�शवाय सं�थे>या मा<यमातून वसंतराव नाईक अ<यापक 

महाFवNयालय (१९८९), साFव�ीबाई फुले मQहला �श�णशा�� महाFवNयालय (१९९०)  राजFष� राज\ी शाहू छ�पती 

इिX�ट�यूट ऑफ फाम�सी या कॉलेजची �थापना ४ फेaुवार7 १९९१ रोजी केलेल7 आहे. Qद. १८ मे २००० रोजी 

इं.जी �श�णाची गरज ओळखून \ीपतराव ब�nे इंिrलश मी{डयम हाय�कूल सु[ केलेले आहे. 

 


