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�ी शहाजी छ	पती महाव�यालय : �थापना आ�ण वाटचाल 

वारसा 50 वषा चा... 
 सन 1962 म	ये को�हापरू येथे �शवाजी �व�यापीठाची �थापना झा�यामळेु शहराला 

श$ै%णक'()या मह*व +ा,त झाले होत.े *या'(ट0ने वस1तगहृय4ुत (रे�सडिे8शयल) महा�व�यालय 

को�हापरुात असणे ;ी शाहू छ=पती स�ंथेला आव@यक वाटत होत.े कारण को�हापरू म	ये अशा 

+कारच े वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय *याकाळात कुठेह0 नAहत,े ह0 उ%णव दरू करEयासाठF अशा 

पGतीचे महा�व�यालय काढEयांत स�ंथेने पढुाकार Iयावा अशा सचूना त*काल0न �श$ण $े=ांतील 

अनेक तJ आ%ण तप�वी कायKक*याLनी के�या हो*या. 

 स�ंथेची आणखी एक भ�ूमका होती असे स�ंथेPया त*काल0न ठरावावQन Rदसत.े याम	ये, 

 को�हापरुातील पRहले वस1तगहृ हे आमचेच होय. *यानतंर राज�षK शाहू महाराजांनी �श$णा�वारे 

समाज जागतृी आ%ण �व�वध जाती धमाKत सहकायK करEयाचा उदा*त हेतनेू 1नर1नराळया जातींना 

आप�या जाती बांधवसाठF वस1तगहृ काढEयास उ*तजेन Rदले. *यांना आमPया स�ंथेPया आसपास 

जागा उपलVध कQन Rद�या. *यामळेु आमPया स�ंथेPया पWरसरात ;ी Rदगबंर जैन वस1तगहृ 

(�व�याथX 250), ;ी वीरशवै �लगंायत वस1तगहृ (�व�याथX 225), चां[सेनी काय�थ +भ ुवस1तगहृ 

(�व�याथX 36), सार�वत वस1तगहृ (�व�याथX 25), मिु�लम वस1तगहृ (�व�याथX 75), पांचाल 

वस1तगहृ (�व�याथX 21) आ%ण वशै वस1तगहृ (�व�याथX 18) इ*याद0 वस1तगहृ 1नमाKण झाल0 आहेत. 

या सवK वस1तगहृामळेु को�हापरूला "Mother of Boarding House" असा लौaकक +ा,त झाला आहे. ह0 

सवK पाश ्Kवभमूी �वचारात घेऊन आeह0 वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय काढEयाचा 1नणKय घेतला आहे. 

आमPया स�ंथेPया आवारात वस1तगहृा�शवाय एका मोfया अ�यावत महा�व�यालयास साजेशी भAय 

इमारत बांधEयास जागा उपलVध असनू शजेार0च ghडांगणाची Aयव�था आहे. हा सवKच पWरसर 

को�हापरूचा श$ै%णक पWरसर eहणून ओळखला जात आहे. येथे महा�व�यालयाची सोय झाल0 तर त े

सवKच �व�याथX वगाKला अ*यतं फाय�याच े ठरणार आहे  .  असे eहटले असनू या ठरावास अनसुQन 

सवKसमावेशकवस1तगहृय4ुत महा�व�यालय सQु करEयाचा 1नणKय घेऊन खचाKची िजeमेदार0 स�ंथेने 

प*करल0.  

 स�ंथेने, �श$णा�वारे जनजागतृी आ%ण जातीय सलोखा या राज�षK ;ी शाहू छ=पती 

महाराजांPया उदा*त 'ि(टकोनाच े सkुवातीपासनू पालन केलेले होत.े इतर जमातीची वस1तगहेृ 

को�हापरुात नAहती तlAहा ;ी शाहू मराठा �व�याथX वस1तगहृात इतर जमातीPया गरजू �व�याmयाLची 

सोय करEयात आलेल0 होती. याबाबतीत कोण*याह0 �वQपाचा भेद केलेला नAहता आ%ण हाच 

'ि(टकोण हे वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय सQु करEयाPया बाबतीत होता. याचा अथK सवK 

जातीधमाKPया मलुांPयासाठF एक उ*तम व आदशK 1नवासी वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय 1नमाKण करणे 

हेच +ाथ�मक 	येय मनाशी बाळगनू ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया कायKकार0 मडंळाने स�ंथेPया 

आवारात वस1तगहृय4ुत कॉलेज काढावे असा 1नणKय ता. 29 जून 1969 रोजी झाले�या कायKकार0 

मडंळाPया सभेत घेतला. पढेु 2 नोAहlबर 1969 रोजी ;ी शाहू छ=पती मराठा �श$ण स�ंथेची 

सवKसाधारण सभा सपं8न झाल0. या सभेतील �वषय gमांक 6 नसुार स�ंथेPया वतीने वस1तगहृय4ुत 

महा�व�यालय सQु करEयासदंभाKत चचाK होऊन महा�व�यालय �थापनेचा 1नणKय झाला. 
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महाव�यालय �थापने सदंभा तील अ'लेख :  

 ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया मा	यमातनू वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय सQु होणार याची 

चचाK सQु झा�यानतंर Rद. 16 मे 1971 रोजी दै. समाज म	ये अoलेख +�सG झाला. दै. समाजच े

सपंादक पpभषूण ;ी बाळासाहेब पाट0ल यांनी तो लेख �लRहला होता. *याम	ये *यांनी  , ;ी शाहू 

छ=पती मराठा �व�याथX वस1तगहृ हे को�हापरूच ेखास व�ैश()य. मा= *यापे$ाह0 श$ै%णक कायाKचा 

अqधक �व�तार करणे ह0 काळाची गरज होती. राज�षK शाहू महाराजांPया नावाने आ%ण पद�पशाKने 

पनुीत झाले�या स�ंथेPया मा	यमातनू एखादे 1नवासी महा�व�यालय सQु कQन शाहू महाराजांPया 

�वचाराचं े स�ंकार घड�वणारे �श$ण �मळावे व +खर सामािजक जाणीव 1नमाKण झालेला तkण या 

महा�व�यालयातनू तयार Aहावेत अशी अपे$ा. स�ंथेPया �वतःPया भAय इमारती आहेत व 

वस1तगहृय4ुत महा�व�यालय eहणून �व�याmयाLची चांगल0 सोय होणार आहे. स�ंथेच े अ	य$ ;ी. 

बाळासाहेब पाट0ल कौलवकर व मानद सqचव ;ी सजsराव पाट0ल यांPया नेत*ृवाखाल0 महा�व�यालय 

सQु करत असताना +वेशीत �व�याmयाLना अ%खल भारतीय पातळीPया �पधाK*मक पर0$ांच ेमागKदशKन 

कl [ सQु करणे हे स�ंथचे े	येय  अस�याच ेeहटले आहे.  

रा)*+य एका.मतचे े/0तक 1हावे :  

 ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेने सQु केलेले कला व वा%णtय महा�व�यालय  eहणज े

�श$णा�वारे जनजागतृी आ%ण जातीय सलोखा या राज�षK ;ी शाहू छ=पती महाराजांPया उदा*त 

	येयवादाच े qचरंतन �मारक आ%ण रा(u0य एका*मतचेे उttवल +1तक Aहावे असा स�ंथेचा मानस 

होता. को�हापरू शहराPया श$ै%णक जीवनात वस1तगहृय4ुत महा�व�यालयाची एक मोठF उणीव आहे 

आ%ण ह0 उणीव दरू कQन नAया �पढ0ला रा(u0य एका*मतPेया भावनेची उ*कृ(टपणे जोपासना 

करEयाची सधंी �मळवनू �यावी असे उRv(ट होत.े महा�व�यालयाच े हे �व,न साकार करEयासाठF 

आeह0 +य*नशील आहोत याची wवाह0 त*काल0न कायKकार0 मडंळाने Rदल0 होती.  

महाव�यालयाच े2येय आ�ण उ4द)5ये : 

 महा�व�यालय सQु करEयाचा 1नणKय झा�यानतंर +�ता�वत महा�व�यालयाची 	येय व उRv()ये 

कोणती असावीत याचाह0 1नणKय घेEयात आला. *यानसुार, 

• राजषX शाहंूPया लोक�श$ण, सामािजक 8याय आ%ण समानता या म�ूयांची जपणूक करणे 

सामािजक आ%ण आqथKक'()या दबुKल घटकांपयLत �श$ण +सार करणे.  

• श$ै%णक आ%ण सां�कृ1तक कायKgमातनू �व�याथX Aयि4तम**वाचा �वकास साधणे.  

• �व�याmयाLम	ये लोकशाह0 म�ूये Qज�वणे. 

महाव�यालयाच े6ीद वा7य :  

 Jान हेच ;े(ठ बल आहे, Jान हेच अमतृ आहे, Jाना�शवाय तरणोपाय नाह0, Jानाला दसुरा 

पयाKय नाह0 असा �वचार कQन महा�व�यालयाने '9ान ं4ह परम ंबलम'् हे xीद वा4य �वीकारले. 

महाव�यालयातील प4हला काय <म :  

 Rद. 15 जून 1971 रोजी कला आ%ण वा%णtय महा�व�यालय या नावाने महा�व�यालय 

1नय�मतपणे सQु झाले. महा�व�यालयाPया इ1तहासातील पRहला उ�घाटनपर कायKgम Rद. 23 जुल ै

1971 रोजी छ=पती राजाराम महाराजांPया जयतंीPया 1न�म*ताने सपं8न झाला. दै. समाजच ेसपंादक 

पpभषूण बाळासाहेब पाट0ल यांPया +मखु उपि�थतीत व +ाचायK एस. एस. भोसले यांPया 

अ	य$तखेाल0 हा कायKgम सपं8न झाला. या +सगंी ;ी. पाट0ल यांनी, ;ी छ. राजाराम महाराजांनी 
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आप�या द0ड तपाPया कारaकदyत को�हापरुात जी श$ै%णक gांती केल0 *याला स�ंथा1नकांPया 

इ1तहासात तोड नाह0, ह0 श$ै%णक gांती कर0त असताना �श$णाPया +*येक कामात महाराजांनी 

जातीने पढुाकार घेतला. राजाराम महाराजांनी केले�या या श$ै%णक gांतीमळेु को�हापरूच े �थान 

पEुयाPया बरोबर0च ेझाले आहे. छ. राजाराम महाराजांनी केलेले श$ै%णक कायK हे अलौaकक कायK होत,े 

*यांनी को�हापरुात 1नमाKण केले�या Jानगगेंमळेु eहैसरू व महारा(uाच े नेत*ृव करणार0 थोर मडंळी 

ज8मास आल0. राजाराम महाराज सपंणूKपणे 1नAयKसनी होत.े �व�याmयाKवर *यांच े अपार +ेम होत.े 

*यांचा �वभाव बागेतील फुलांसारखा गोड होता. राजाराम महाराजांच े हे थोर चWर= समजावनू घेवनू 

�व�याmयाKनी *याPया अzयास करावा, अशा भावना Aय4त के�या हो*या. या कायKgमास पणेु �वभागाच े

डी.आय.जी. मेबाजीराव कांबळे यांची �वशषे उपि�थती होती.  

महाव�यालयाची वष पतू> आ�ण स�ंथेची शाबासक? :  

 ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया 70 वषाKPया वाटचाल0त महा�व�यालयाPया �थापनेने 

स�ंथेचा Aयाप व �व�ताराचे $े= आणखी वाढले. यासबंधंी स�ंथा अहवालात  , स�ंथेPया इ1तहासात 

मह*वाचे ठरावे असे हे +गत वषK मानावे लागेल. राज�षK ;ी शाहू छ=पती महाराजांPया दरू'(ट0Pया 

	येय धोरणास आलेले हे फळ असा याचा उ�लेख सवुणK अ$रांनी करावा इतके याला मह*व आहे. 

बहुजन समाजाPया श$ै%णक उRv(टाच े�व,न साकार�याचा आनदं eहणजचे स�ंथा �वारा आटKस व 

कॉमसK कॉलेज सQु करEयाची क�पना कायKकार0 मडंळाने उ�घो�षत केल0 व कायKवाह0ह0 1तत4याच 

उ*साहाने झाल0 व कॉलेजला तkण, उ*साह0, �श$ण+ेमी व अzयास ू +ाचायK eहणून ;ी. एस.एस. 

भोसले हे लाभले अशी भावना Aय4त करEयात आल0 आहे.    

प4हला वाष क पा@रतोषक वतरण समारंभ :  

 महा�व�यालयाचा पRहला वा�षKक पWरतो�षक �वतरण समारंभ +�सG शा�=ीय गायक प{ंडत 

भीमसेन जोशी यांPया ह�त ेसपं8न झाला. या समारंभात महा�व�यालयातील सन 1971 त े1973 या 

वषाKतील गणुवतं �व�याmयाLचा गणुगौरव करEयात आला. अ	य$�थानी महा�व�यालयाचे +ाचायK एस. 

एस.भोसले हे होत.े 

महाव�यालयाच ेनामाBभदान - �ी शहाजी छ	पती महाव�यालय : 

 ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेच े पेuन इन चीफ तथा अ	य$ ;ीमतं ;ी शहाजी छ=पती 

महाराजांनी +थमपासनूच स�ंथेPया �व�वध श$ै%णक उपgमासाठF मागKदशKन आ%ण +ो*साहन देऊन 

उदार ह�त ेआqथKक मदत केल0 होती. *यामळेु महा�व�यालय सQु करEयाचा सकं�प कायKकार0 मडंळाने 

मांडला तlAहा तो शहाजी महाराजांनी उचलनू धरला. सन 1971 म	ये महा�व�यालय सQु झाले तlAहा 

महा�व�यालयाच ेनाव कला व वा%णtय महा�व�यालय (शाहू बो{डLग कॉलेज) असे होत.े Rद. 6 जानेवार0 

1973 रोजी ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया सवKसाधारण सभेम	ये �वषय gमांक 4 नसुार स�ंथेने 

सQु केले�या कला व वा%णtय महा�व�यालयाPया नामतंराचा ठराव त*काल0न चेअरमन बाळासाहेब 

पाट0ल-कौलवकर यांनी मांडला. ठरावावर चचाK होवनू स�ंथेच ेत*काल0न अ	य$ व राज�षK शाहू छ=पती 

महाराजांच े नात ू ;ीमतं ;ी शहाजी छ=पती महाराजाचंे नाव �यावे असे स�ंथचेे त*काल0न मानद 

सqचव ;ी सजsराव पाट0ल यांनी सqूचत केले आ%ण महा�व�यालयाच े नाव ;ी शहाजी छ=पती 

महा�व�यालय असे 1नि@चत झाले.  
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राजवाDयातील महाव�यालय :  

 सन 1974-75 या श$ै%णक वषाKम	ये ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालय श�लनी पॅलेस (फुले 

सदन) म	ये �थलांतर0त करEयाचा 1नणKय झाला. शा�लनी पॅलेस ह0 इमारत *यावेवेळी फुलेवाडी 

कायKकार0 सोसायट0 यांPयाकड े होती. कै. ब�[ेदादांनी शा�लनी पॅलेसला फुले सदन  असे नाव Rदले. 

महा�व�यालय राजवा�यातच का याचे दसुरे एक कारण होत ेकh, सन 1974 म	ये त*काल0न �श$ण 

म=ंी ना. मधुकरराव चौधर0 यांनी को�हापरू दौरय्ा+सगंी श�लनी पॅलेसला भेट Rदल0 होती. या+सगंी कै. 

ब�[ेदादांनी ना. चौधर0 यांचे �वागत कQन पॅलेस aफQन दाखवला आ%ण या जागी (राजवा�यात) 

श$ै%णक �वकासाच ेकायK घडावे अशी इPछा +कट केल0. यावर ना. चौधर0, आप�या लोकशाह0 म	ये 

सहकार0 स�ंथा एक भAय राजवाडा खरेद0 कQन *याचा समाज कायाKसाठF उपयोग करत े हे मोठे 

व�ैश()ये समजावे लागेल. या राजवा�याचा उपयोग श$ै%णक �वकासासाठF कसा करता येईल याचा मी 

जQर �वचार कर0न. असे eहटले. याचा अथK कै. दादांPया मनात एखादे श$ै%णक सकुंल राजवा�यात 

उभे करावे याचा �वचार द0घKकाळापासनू मनात असावा असे Rदसत.े ;ी शहाजी छ=पती 

महा�व�यालयाच े �थलांतर राजवा�यात कQन दादांनी *याला मतूK �वQप Rदले.या सबंधंी कै. दादा 

नेहमी eहणत कh, "शतेक� यांची मलेु आता राजव�यात �श$ण घेत आहेत, याचा आमPया शाहू मराठा 

�श$ण स�ंथेला साथK अ�भमान आहे.”  

शहाजीची गFड भरार+ :  

 कै. ब�[ेदादांनी महा�व�यालयाचे नतून +ाचायK eहणून ;ी. आबासाहेब �शदें यांना को�हापरुात 

आणले. +ाचायK डॉ. �शदें यांनी एक-दोन वषाKत जे अ�भनव �वQपाच े+योग अन उपgम सQु कQन 

*याची +भावी अमंलबजावणी केल0. *यामळेु चैत8य आ%ण उ*साह 1नमाKण झाला. राब�वलेले उपgम 

लोकांपयLत पोहचावेत eहणनू *यांनी असो�सएशन ऑफ ए�शयन य1ुनव�सKट0ज  माफK त Rद�ल0 येथे सन 

1975 म	ये आयोिजतकेले�या  इंटरनॅशनल से�मनार ऑन हायर एtयकेुशन अडँ डAेहलपमlट  हा 

शोध1नबधं सादर केला. याचा व*ृतांत Rद. 14 मे 1975 रोजी टाइeस ऑफ इं{डया म	ये 'एका 

महा�व�यालयाची नतून पGती' या शीषKकाखाल0 +�सG झाला. *यामळेु ;ी शहाजी छ=पती 

महा�व�यालयाची वेगळीच ओळख 1नमाKण झाल0. महारा(uाच ेत*काल0न राtयपाल अल0 यावर जंग 

यांनीह0 महा�व�यालयाPया उपgमांची �ततुी केल0. या काळात ;ी शहाजी महा�व�यालय eहणज ेxँड 

eहणून नावाQपाला आले. 

महाव�यालयाHया नवीन इमारतीची पायाभरणी : 

 Rद. 11 {डसlबर 1980 हा ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयाPया वाटचाल0तील स�ंमरणीय 

Rदवस उजाडला. महा�व�यालयाPया वा�तसूाठF जागा 1नि@चत झाल0. राज�षK ;ी शाहू महाराजांPया 

पद�पशाKने पावन झाले�या वस1तगहृाPया पWरसरात 1नयोिजत ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयाPया 

नवीन इमारतीच े भमूीपजून आ%ण पायाभरणी समारंभ त*काल0न यवुराज ;ीमतं शाहू छ=पती 

महाराजांPया ह�त ेआ%ण को�हापरू महानगरपा�लकेच ेत*काल0न महापौर मा. द*ता=य नरहर0 कणेरकर 

यांPया अ	य$तखेाल0 सपं8न झाला. आप�या उदघाटनपर भाषणाम	ये यवुराज ;ीमतं शाहू छ=पती 

महाराज यांनी, “मा�या पणजोबांनी केलेले श$ै%णक कायK ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथा अ*यतं 

तळमळीने पढेु नेत आहे याबvल मला अ�भमान आहे”. असे eहटले तर कै. ;ीपतराव ब�[ेदादांनी या 

+सगंी आप�या भाषणात, “मोfया इमारती बरोबरच मोfया मनाची, बGुीची हुशार मलेु घड�वEयाची 

जबाबदार0 मह*वाची अस�याचे �प(ट केले”. महापौर मा. द*ता=य नरहर0 कणेरकर यांनी आप�या 
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अ	य$ीय भाषणात, "अबKन बँकेचा एक सद�य या ना*याने महा�व�यालयाPया बांधकामासाठF Rदलेले 

कजK याचा अथK छ. शाहंूPया ऋणातनू उतराई होणे असा आहे" असे +1तपादन केले.  

महाव�यालयाच ेशाहू मराठा व�याथ> वस0तगहृात पMुहा �थलांतर : 

 सन 1971 त े 1980 या दशकात 175 �व�याथX स�ंया त े 1500 हा मोठा ट,पा 

महा�व�यालयाने पणूK केला. श�लनी पॅलेसची इमारत वाढ*या �व�याथX स�ंयेला अपरू0 पडू लाग�याने 

नवीन इमारतीची 1नतांत गरज होती. स�ंथेPया त*काल0न पदाqधका� यानी जून 1981 म	ये 

महा�व�यालय दसरा चौकातील ;ी शाहू मराठा �व�याथX वस1तगहृाम	ये �थलांतWरत केले. 

महाव�यालयाHया नवीन इमारतीच ेउ�घाटन : 

 पाहता पाहता महा�व�यालयाची नवीन वा�त ू Rदमाखात पणूK झाल0. ;ी शहाजी छ=पती 

महा�व�यालयाPया नवीन इमारतीच े उ�घाटन Rद. 25 ऑग�ट 1983 रोजी त*काल0न उपपतं+धान 

आ%ण आठAया �व*त आयोगाच े अ	य$ �व. यशवतंराव चAहाण यांPया ह�त े आ%ण त*काल0न 

महारा(u राtयाच े म�ुयम=ंी �व. वसतंदादा पाट0ल यांPया अ	य$तखेाल0 सपं8न झाले. या भAय 

सोह�यासाठF स�ंथचे ेअ	य$ तथा चीफ पेuन ;ीमतं शाहू महाराज, त*काल0न म=ंी मडंळातील अनेक 

Rदwगज मा8यवर उपि�थत होत.े �थाप*य �वशारद मेससK बेनाडीकर-पाट0ल हे होत.े महा�व�यालयाPया 

बांधकामास एकूण 28,00,000/- kपये खचK झा�याची न�द �मळत.े 

/शासक?य �तरावर+ल माMयता :  

 Rद. 15 जून 1971 रोजी महा�व�यालयाची सरुवात झाल0 असल0 तर0 *या आधीपासनू स�ंथेने 

+शासकhय पातळीवर �शवाजी �व�यापीठ आ%ण महारा(u शासन �तरावर मा8यता +ा,त करEयासाठF 

+agया सQु केल0 होती. �शवाजी �व�यापीठाने Rद. 12 फेxवुार0 1971 रोजीPया प=ाने सामा8य 

सलwनीकरण Rदलेले होत.े *यामळेु महा�व�यालय �थापनेपासनू शासनाPया Grant-in-Aid या 

त**वानसुार अनदुान सQु झाले. महारा(u शासनाने Rद. 1 जानेवार0 1972 रोजी अqधसचूना काढून 

पRह�या वषX महा�व�यालयातील +ी {डoी �वषयांना मा8यताRदल0. (सदंभK:�श$ण, ghडा व 

समाजक�याण �वभाग UKF 9771-18113, Rद. 1-1-1971.) �शवाजी �व�यापीठाने जून 1972 पासनू 

पदवी अzयासgमासाठF सलwनता अस�याची मा8यता Rदल0. जून 1975 म	ये यजूीसीकडून 

महा�व�यालयाम	ये बकू बँक योजना सQु करEयास मा8यता �मळाल0. सन 1977-78 हे वषK 

महा�व�यालयाPया 'ि(टकोणातनू मह*वाचे होत.े वाढलेल0 �व�याथX स�ंया आ%ण तJ व अनभुवी 

+ा	यापकांPया जोरावर महा�व�यालयाने ज ेअनोख ेउपgम राब�वले *याPया पWरणाम �वQप �व�यापीठ 

अनदुान आयोगाकडून महा�व�यालयाला गणुव*ता कॉलेज Quality College दजाK +ा,त झाला, 

महा�व�यालयासाठF हा खूप मोठा स8मान आ%ण गौरव होता. Rद. 07 माचK 1977 रोजी UGC Act 

1956 अतंगKत 2f चा दजाK +ा,त झाला. (सदंभK: UGC Letter No. F-8-94/77 (op)). 2f चा दजाK +ा,त 

करEयासाठF महा�व�यालय +शासन 1975 पासनू +य*नशील होत.े सन 1992 मधील 8Aया पचंवा�षKक 

योजने म	ये महा�व�यालय 12B म	ये समा�व(ट झाले. महा�व�यालयास सन 1971 त े1993 पयLत 

तीन-तीन वषाKPया कालावधीसाठF �शवाजी �व�यापीठाची सलंwनता +ा,त होत होती. Rद. 13 जुल ै

1993 रोजी �शवाजी �व�यापीठाने महा�व�यालयास कायम�वQपी 1नरंतर सलंwनीकरणाची मा8यता 

Rदल0.  
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/ाचाय , /ा2यापकांची समPृ परंपरा :  

 महा�व�यालयाला समGृ नेत*ृ*वाची सपं8न परंपरा लाभल0 असनू डॉ. एस. एस. भोसले, डॉ. 

आबासाहेब �शदें, डॉ. Aह0. डी. कटांबळे, डॉ. डी. आर. मोरे या माजी +ाचायाLनी महा�व�यालयाला 

वचैाWरक Rदशा Rदल0. *याचबरोबर �व�वध �वषयात पारंगत असणारय्ा �व�वान +ा	यापकांनी 

महा�व�यालयाPया लौaककात भर घातल0. याम	ये डॉ. ल. रा. न�सराबादकर, +ा. चं[कुमार नलगे, +ा. 

केच,े +ा. घारगे, डॉ. जय�सगंराव पवार, +ा. के. एच. ठ4कर, +ा. मतुा�लक देसाई, डॉ. एन.ट0. थोरात, 

+ा. आनदंराव वरैाट, +ा. सधुाकर मानकर, +ा. र. घ. वराडकर, +ा. के. एम. मोरे, +ा. डी. एन. पगं,ू 

;ीमती मीना कुलकणX, +ा. आर. जी. कुलकणX, +ा. 1तवले, +ा. ;ीमती रजनी भागवत, कै. डॉ. डी. 

बी. र*नाकर, +ा. आनदं qगर0गोसावी, +ा. एस. ट0. मळेु, +ा. डी. डी. कदम, डॉ. आर. जी. गोकाककर, 

+ा. ई. आर. काटकर, डॉ. एच. एस. वनमोरे, डॉ. पी. आर. शवेाळे, डॉ. एन. Aह0. शहा, +ा. एस. ए. 

वडगावे, +ा. के. एन. 1नमKळे, +ा. Aह0. बी. पाट0ल, +ा. एम. ट0. सयुKवशंी, सौ. +1तभा पाट0ल, +ा. 

Rदनेश डांगे, +ा. 1नकम पाट0ल, सौ. भोसले, सौ. घोलप, सौ. चांदेकर, सौ. ए. ए. पाट0ल, +ा. राठोड, 

+ा. अशोक पाट0ल आद0ंचा आवजूKन उ�लेख करता येतो. 

 �व�यमान +ाचायK डॉ. आर. के. शानेRदवाण यांPया नेत*ृ*वाखाल0 स	या पढु0ल +ा	यापक 

सहकार0 कायKरत आहेत. याम	ये वWर(ठ �वभागाकडील मराठF �वभागाच े+ा. डॉ. डी. के. वळवी, Rहदं0 

�वभागाच े+ा. ए. आर. कांबळे, डॉ. सौ. एस. एस. पाट0ल, इंoजी �वभागाच ेडॉ. एन. एस. जाधव, डॉ. 

एम. आर. वरैाट, इ1तहास �वभागाच ेडॉ. एस. Aह0. �शखरे, +ा. एस. डी. अपराध, डॉ. एस. डी. जाधव, 

राtयशा�= �वभागाच ेडॉ. आर. डी. मांडणीकर, डॉ. Aह0. जे. देठे, अथKशा�= �वभागाच ेडॉ. सौ. एस. 

एस. राठोड, डॉ. डी. पी. गावड,े समाजशा�= �वभागाच ेडॉ. के. एम. देसाई, भगूोल �वभागाच े+ा. आर. 

एम. कांबळे, डॉ. डी. एल. का�शद-पाट0ल, डॉ. सौ. एन. डी. का�शद-पाट0ल, कॉमसK �वभागाच े+ा. एस. 

एच. कांबळे, oथंपाल डॉ. बी. पाट0ल, शार0Wरक �श$ण सचंालक +ा. पी. बी. पाट0ल यांचा समावेश 

आहे. 

 क1न(ठ �वभागाकड ेमराठF �वषयाच े+ा. आर. एस. कांबळे, +ा. जी. वाय. जाधव, +ा. पी. के. 

पाट0ल, Rहदं0 �वषयाचे +ा. एन. एस. पाट0ल, इंoजी �वषयाचे +ा. एम. एन. कांबळे, +ा. एस. एच. 

घोडके, +ा. य.ु एस. अपराध, इ1तहास �वषयाच े+ा. एम. एम. कदम, राtयशा�= �वषयाPया +ा. कु. 

Aह0. Aह0. उQणकर, समाजशा�= �वषयाच े+ा. एन. सी. कंुभार, भगूोल �वषयाच े+ा. डॉ. सौ. ए. डी. 

पाट0ल, +ा. ए. बी. शळेके, +ा. एम. ट0. पाट0ल, अथKशा�= �वषयाचे +ा. पी. जी. अगंज, कॉमसK 

�वषयाच े+ा. सौ. एम. एम. गायकवाड, +ा. सौ. एस. बी. पाट0ल, +ा. Aह0. ए. पाट0ल, +ा. पी. एच. 

पाट0ल, पयाKवरण �वषयाच े+ा. एस. एच. चरापले यांचा समावेश आहे. 

/शासक?य वारसा : 

 महा�व�यालयाPया +ारंभीPया काळात कै. एस. एन. परब अqध$क होते. कै. वाडदेकर, कै. 

एस. एन. �पगंळे, कै. बराले हे �लपीक eहणून तर �शवाजी जाधव, के. एल. चAहाण, कै. गजाभाऊ, 

कै. नायकू कांबळे हे �शपाई eहणून काम पाहत होत.े  

 कै. एस. एन. परब यांPयानतंर काह0 काळ कै. वाडदेकर यांनी अqध$क पदाच ेकाम पाRहले. 

*यानतंर 1980 म	ये कै. एस. एन. �पगंळे हे अqध$क पद0 Qजु झाले. *याचवेळी +शासकhय कमKचार0 

स�ंयाह0 वाढल0. याम	ये कै. सधुाकर वाडकर, कै. पी. डी. qचकोडी, आर. पी. �शदें, कै. पी. एम. 

पाट0ल (qचखल0), ए. डी. पाट0ल (अक�टंट), कै. डी. जी. पाट0ल, ए. पी. पाट0ल यांचा समावेश होता. 
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तर चतथुK ;ेणी कमKचार0 eहणून ;ी. मादर, कै. तकुराम धनवड,े डी. आर. पाट0ल, आनदंा �शदें, 

गोपाळ पाट0ल, +. र. पाट0ल, �बभीषण धावारे कायKरत होत.े 

 सन 1995 म	ये महा�व�यालयाची �व�याथX स�ंया 2000 पे$ा जा�त झाल0. *यावेळी 

महा�व�यालयास +बधंक पद मजंूर झाले व पRहले +बधंक eहणून कै. ;ी. एस. एन. �पगंळे व कै. 

qचकोडी हे अqध$क eहणनू काम पाहू लागले. कै. �पगंळे यांPयानतंर कै. qचकोडी हे +बधंक eहणून 

काम पहात होत.े तर म�ुय �लपीक eहणून ;ी. आर. पी. �शदें हे काम पाहू लागले. कै. qचकोडी 

यांPयानतंर ;ी. आर. पी. �शदें +बधंक झाले व ;ी. अशोक भा�कर हे म�ुय �लपीक eहणून काम पाहू 

लागले.  

 सन 2009 पासनू महा�व�यालयाPया +बधंक पद0 ;ी. रवीं[ भोसले व अqध$क पद0 ;ी. 

म1नष भोसले हे काम पाहत असनू ;ी. एम. ए. दावणे, ;ी. आर. एच. पाट0ल, ;ी. एस. आर. पाट0ल, 

;ी. आर. एम. सळेुकर, ;ी. ए. डी. हराळे, ;ी. एस.एम. कदम, ;ी. य.ु बी. गांगडुs, सौ. य.ु य.ु 

साळोख,े हे �लपीक eहणून कायKरत आहेत. तसेच सेवक वगाKम	ये ;ी. बी. आर. इंगवले, ;ी. के. एम. 

सरुवसे, ;ी. Aह0. पी. लाड, ;ी. डी. Aह0. कांबळे, ;ी. पी. आर. वQटे, ;ी. डी. एन. गरुव, ;ी. ए. एन. 

कांबळे, ;ी. जी. आर. गोसावी, ;ी. एस. डी. पाट0ल, ;ी. डी. जी. 1त�बले, ;ी. वाय. बी. कंुभार, ;ी. 

एस. वाय. Rटपगुड,े ;ी. आर. एम. काळे, ;ी. ए. Aह0. दळवी, ;ी. के. डी. भोसले, ;ी. ए. एस. जाधव 

कायKरत आहेत. 

माजी व�याQयाRची समPृ परंपरा : 

 प8नास वषाLPया काळात हजारो �व�याmयाLनी कला, वा%णtय व �वJान शाखेअतंगKत JानाजKन 

केले. आप�या JानाPया मा	यमातनू समाजाPया �व�वध $े=ाम	ये आजह0 शहाजीच े �व�याथX-

�व�याथXनी �व�वधांगी सेवा कर0त आहेत. या सवK माजी �व�याmयाLचा आeहाला अ�भमान असनू 

*यातील काह0ंचा उ�लेख पढु0ल+माणे. 

1) ;ी. Jानेशव्र मळेु, 1नव*ृत आय.ए.एस. अqधकार0, भारत सरकार. 

2) ;ी. भषूण गगराणी, सनद0 अqधकार0, महारा(u शासन. 

3) सजुाता पाट0ल, डी.वाय.एस.पी. 

4) ;ी. सहुास नाडगौडा, Additional S. P. Pune. 

5) ;ी. यशवतं Aहटकर, पोल0स उपआय4ुत, मुबंई. 

6) 1नलम पाट0ल, पी.एस.आय. 

7) ;ी. अ�मत पाट0ल, ए.पी.आय. 

8) ;ी. अकुंश qचतंामण, ए.पी.आय. 

9) ;ी. ल¦मण qचतंामण, पी.आय. 

10) ;ी. 1नतीन बाबर, पी.एस.आय. 

'थंालयाच ेनामांतर (Bशवाजी 'थंालय) : 

 सन 1996 म	ये +ाचायK डॉ. Aह0. डी. कटांबळे सेवा1नवतृ झाले. *यांPया सेवा1नवतृीचा समारंभ 

बॅWर�टर डॉ. पी. जी. पाट0ल यांPया +मखु उपि�थत सपं8न झाला. या स*काराला उ*तर देताना +ाचायK 

डॉ. कटांबळे यांनी कै. ब�[े दादांPयाकड ेoथंालयास '�शवाजी oथंालय' असे नाव देEयाची �वनतंी केल0. 

तAेहा कै. ब�[ेदादा आ%ण स�ंथेPया पदाqधका� यांनी ती �वनतंी त*काळ मा8य केल0 आ%ण oथंालयास 

'�शवाजी oथंालय' असे नाव देEयात आले. महा�व�यालयाPया वाढ*या �व�याथX स�ंयेबरोबर oथंालय 
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आ%ण प�ुतकांची स�ंया वरचेवर वाढत होती मा= oथंालय अपरेु पडत होत.े यासाठF सन 2001 म	ये 

oथंालय �व�तार0करण करEयाचा +�ताव मांडEयात आला. यजूीसीPया �व*तीय सहा§यतनू �शवाजी 

oथंालयाच े�व�तार0करण पणूK झाले.  

नॅक मVूयांकन : 

 रा(u0य म�ूयांकन व अqधि�वकृती पWरषद (नॅक) बगंळूर, यांचे माफK त महा�व�यालयांच े

म�ूयांकन करEयात येत.े ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयाच े नॅककडून दोन वेळा म�ूयांकन झाले. 

पRहले म�ूयांकन तीन सद�यीय स�मतीने Rद. 27 व 28 फेxवुार0 2004 रोजी केले. पRह�या 

नॅक म�ूयांकनाम	ये महा�व�यालयास अqधि�वकृती �मळाल0 आ%ण B++ हा दजाK �मळाला. 

महा�व�यालयाच े दसुरे पनुKम�ूयांकन सन 2014 म	ये झाले. नॅक स�मतीने Rद. 8, 9 आ%ण 10 

{डसlबर 2014 या कलावधीत भेट देवनू महा�व�यालयाच े दसुरे पनुमूK�यांकन केले. याम	ये 

महा�व�यालयास  B दजाK +ा,त झाला. (CGPA 2.61)  

1यवसायाBभमखु कोसWसची सरुवात :  

 Rद. 15 जून 1985 रोजी महा�व�यालयाम	ये वा%णtय �वभागाचा पदAय*ुतर (एम.कॉम.) 

अzयासgम सQु झाला. या अzयासgमाच ेउ�घाटन �शवाजी �व�यापीठाच ेत*काल0न कुलगQु +ा. के. 

भोगीशयन यांPया ह�त ेसपं8न झाले. कायKgमाPया अ	य$�थानी मा. नामदेवराव कांबळे होत.े या 

+सगंी +ाचायK डॉ. Aह0. डी. कटांबळे यांनी �शवाजी �व�यापीठाने नAयाने सQु केले�या ल�लत कला 

�वभागासाठF +ा	यापक व कमKचार0 यांनी जमा केलेला 2001 kपयाचा 1नधी कुलगQंुPयाकड े सपुदूK 

केला. जून 1998 म	ये बी.कॉम. इंoजी मा	यमाच ेवगK �वनाअनदुान त*वावर सQु केले, मा= शासन 

�तरावQन अनदुान +ा,त न झा�याने पढेु काह0 वषाKनी त े बदं केले. सन 2009 म	ये यजुीसीPया 

मा	यमातनू महा�व�यालयाम	ये Travel and Tourism हा कोसK सQु करEयात आला. सन 2008-09 या 

श$ै%णक वषाKम	ये महा�व�यालयाम	ये बीसीए �वभाग सQु झाला. सन 2011 पासनू यशवतंराव 

चAहाण म4ुत �व�यापीठाPया मा	यमातनू महा�व�यालयाम	ये एमबीए अzयासgम सQु करEयात 

आला असनू सन 2014-15 पासनू �वनाअनदुानीत त*वावर �वJान �वभाग सQु करEयात आला आहे.  

महाव�यालयास माMयवरांHया भेट+ : 

 महा�व�यालयाPया �थापनेपासनू राजकhय, सामािजक, श$ै%णक, सां�कृ1तक $=ेातील अनेक 

नामवतंांनी �व�वध कायKgम +सगंी भेट0 Rद�या. मा. यशवतंराव चAहाण, मा. बाळासाहेब देसाई, मा. 

वसतंदादा पाट0ल, मा. वसतंराव नाईक, मा. बाळासाहेब भारदे, मा. शरद पवार, मा. शा�लनीताई 

पाट0ल, मा. यशवतंराव मोRहत,े मा. मोहन धाWरया, मा. तकK तीथK ल¦मणशा�=ी जोशी, साRहि*यक मा. 

�शवाजी सावतं, मा. रणिजत देसाई, मा. रा. रं. बोराड,े मा. ना. गो. गोरे, मा. सुदंरलाल बहुगणुा, मा. 

मधु मगेंश क%णKक, मा. गो. नी. दांडकेर, मा. ग. ©य.ं माडखोलकर, +ा. के. भोqगशयन, मा. राम 

गबाळे, +ा. आर. के. कणबरकर, बॅ. पी. जी. पाट0ल, मा. �शवाजीराव भोसले, मा. प{ंडत भीमसेन 

जोशी, मा. शकंर पाट0ल, +ा. फ. म.ु �शदें, +ा. अkण 1नगवेकर, मा. 1न�शगधंा वाड, +ा. शरणकुमार 

�लबंाळे, +ा. द*ता भगत, +ा. बाबरुाव बागलू, मा. ग. बा. बेहेरे, डॉ. भा. श. भणगे, मा. +ा. त.ु का. 

सतं, +ा. अनतं काणेकर, मा. नारायण सवुs, मा. भालजी पlढारकर, मा. qच*तरंजन को�हटकर, मा. 

अkण साधू, मा. कुमार स,त�षK, डॉ. �शवराम भोजे, मा. मोहन जोशी, डॉ. नायर वासदेुवन, मा. तारा 

भावळकर, मा. सरेुश भट, डॉ. अ. रा. कुलकणX, मा. राम मेघे, डॉ. नीरज हा*तकेर, डॉ. बी. एल. 

पाट0ल, +ा. डॉ. मा%णकराव साळंुख,े डॉ. भा�कर धाटवकर, डॉ. जी. ट0. कुलकणX, +ा. डॉ. सरेु8[ राव 
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(मगंलोर �व�यापीठ), +ा. डॉ. अशोक भोईटे, +ा. डॉ. एन. ज.े पवार, डॉ. �टुअटK गोडKन (अमेWरका),   

+ा. डॉ. देवानदं �शदें यांPयासह इतर अनेक मा8यवरानी महा�व�यालयास भेट0 Rद�या आहेत.  

�ी शहाजी छ	पती महाव�यालय �थापनेपासनू राबवलेले उप<म :  

1) कम वीर वYल रामजी Bशदे सशंोधन क[ \ (महारा)*ातील प4हले क[ \) : 

 सामािजक समतचेा आ%ण समानतचेा सदेंश देणारय्ा tया महान �वभतूींनी महारा(uाPया अन ्

देशाPया सामािजक सधुारणा चळवळीत मोलाचे योगदान Rदले, *या महान �वभतूीPंया �वचारांचा अखंड 

जागर Aहावा, *यांच े �वचार �व�याथX आ%ण समाजापयLत पोहचावेत यासाठF स�ंथा आ%ण 

महा�व�यालयाने अनेक उपgम सQु केले. याम	ये 1 {डसlबर 1974 रोजी सQु झाले�या कमKवीर �वªल 

रामजी �शदें सशंोधन कl [ाचा आवजूKन उ�लेख करावा लागतो. सशंोधन कl [ाचा उ�घाटन समारंभ 

देशाच ेथोर नेत े;ी. यशवतंरावजी चAहाण यांPया ह�त ेव महारा(uाच ेमाजी म�ुयम=ंी ;ी. वसतंरावजी 

नाईक यांPया उपि�थतीत महा*मा फुले (श�लनी पॅलेस) सदनात झाला. या +सगंी खा. कै. शकंरराव 

मोरे यांच ेलेखन व प=Aयवहार *यांचे qचरंजीव आ. रवी[ं मोरे आ%ण *यांPया बधंूंनी कl [ास Rदले.  

2) मलु+ंHया श_ै�णक शVुक माफ?चा महारा)*ातील प4हला /योग:  

 सन 1974-75 या राज�षK शाहू छ=पती महाराजांPया ज8मशताVद0 वषाKच े औqच*य साधून 

महा�व�यालयातील सवK मलु0ंना श$ै%णक श�ुक माफhचा 1नणKय घेतला. मलु0ंPया श$ै%णक श�ुक 

माफhचा उपgम र�बवणारे ;ी शहाजी महा�व�यालय महारा(uातील एकमेव महा�व�यालय होत.े  

3) कै. �ीपतराव बb\े दादा �पधा  पर+_ा माग दश न क[ \ :  

 महा�व�यालयाची �थापना होत असताना oामीण भागातील �व�याmयाLना अ%खल भारतीय 

�तरावर0ल �पधाK पर0$ांची माRहती Aहावी यासाठF महा�व�यालयाने जाणीवपवूKक +य*न करावेत असे 

उRद(ट ठेवले होत.े याच '(ट0कोणातनू सन 1976 म	ये �पधाK पर0$ा आ%ण Aयवसाय मागKदशKन कl [ 

महा�व�यालयामाफK त सQु करEयात आले. सन 2014 म	ये �पधाK पर0$ा कl [ाच े कै. ;ीपतराव ब�[े 

(दादा) �पधाK पर0$ा मागKदशKन कl [  असे नामकरण करEयात आले.  

4) ववधगणु दश न वभाग :  

 �व�याmयाLPयाम	ये सां�कृ1तक अ�भkqच 1नमाKण होणेसाठF महा�व�यालयाने अनेक�वध 

नवनवीन उपgम सQु केले. �व�याmयाLना +ो*साहन Rदले. �व�याmयाLPया कला गणुांना वावा �मळवा 

यासाठF 1974 पासनू Annual Social हा उपgम सQु करEयात आला. याम	ये काAयवाचन, कथा 

कथन, ना)य वाचन, अ�भनय RदwदशKन, 1नवेदन, गायन, वादन, न*ृय, ह�तकला, ना)यकला, नकला, 

qच=कला, फोटोoाफh इ*याद0Pया मा	यमातनू एक Aयासपीठ उपलVध कQन Rदले. नसुत े Aयासपीठच 

उपलVध कQन Rदले नाह0 तर *या *या $े=ातील अनेक नामवतं कलाकार, गायक, वादक, आ%ण 

�वचारवतंाचंी Aया�याने व +ा*य¬$के आयोिजत केल0.  

5) सॉ<े4टक 7लब    आ�ण शाहू 7लब    (म7ुत 1यासपीठ) : 

 +ाचायK डॉ. �शदें यांनी महा�व�यालयाम	ये अ1तशय मह*वाचे दोन उपgम सQु केले. याम	ये, 

'शाहू 4लब' आ%ण 'सॉgेRटक 4लब' या दोन मह*वाPया Aयासपीठाचंा समावेश होतो. Rद. 20 स,टlबर 

1974 रोजी डॉ. �शदें यांनी महा�व�यालयात शाहू 4लब आ%ण सॉgेRटक 4लब सQु कQन �व�याmयाLची 

श$ै%णक गणुव*ता वाढ�वEयासाठF जाणीवपवूKक +य*न केले. �व�याmयाLPयाबरोबर +ा	यापकांPयाम	ये 

आ*म�वशव्ास वाढावा आ%ण *यांचे Aयि4तम*व समGृ Aहावे या हेतनेू सQु झालेला उपgम आजह0 

उ*साहाने राब�वEयात येतो. 
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6) कमवा व Bशका योजना : 

 'कमवा व �शका' ह0 योजना गर0ब व होतकQ �व�याथाLPयासाठF सQु केल0. स�ंथेने आqथKक 

झळ सोसनू ह0 योजना कायाKि8वत केल0 आ%ण पढेु अनेक वषs यश�वीपणे राब�वल0. या योजनेअतंगKत 

�श$णापासनू वqंचत असले�या गरजू व गर0ब 25 �व�याmयाLची वस1तगहृात राहोEया-जेवEयाची सोय 

स�ंथेने केल0 आहे. या �व�याmयाLPयाकडून बांधकाम, बागकाम, भोजनगहृातील Aयव�था इ*याद0 कामे 

ठरवनू Rदले�या वेळेत कQन घेEयात येत. 

7) �	ी 1यि7तम.व वकास सBमती : 

 महा�व�यालयातील �व�याqथKनींसाठF सन 1982-83 म	ये  मRहला �वभाग  सQु करEयात 

आला. +ारंभापासनू डॉ. मीना कुलकणX *याचे कामकाज पाहत हो*या. �व�याqथKनींना आपलेAयि4तम*व 

�वक�सत करता यावे, आपले आरोwय नीट नेटके ठेवता यावे, मRहलांच े इतर अनेक +शन् 

सोड�वEयासाठF मदत Aहावी यासाठF या �वभागातफs  �व�याqथKनींसाठF �व�वध कायKgम केले जात. सन 

1998-99 म	ये मRहला �वभागाच ेनामांतर  �=ी Aयि4तम*व �वकास स�मती  असे करEयात आले. 

+1तवषX या �वभागाPया मा	यमातनू मह�व�यालयातील �व�याqथLनीचंी मोफत आरोwय तपासणी होत 

असनू मलु0ंनी �वावलबंी आ%ण आ*म1नभKर Aहावे यासाठF �व�वध कोसK सQु आहेत. 

8) �ी शाहू छ	पती Bश_ण स�ंथेHया कम चाi याची पतस�ंथा : 

 ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयातील �श$क आ%ण �श$के*तर कमKचार0 यांPया आqथKक 

सम�या 	यानात घेवनू +ाचायK डॉ. Aह0. डी. कटांबळे यांPया कारaकदyत +ा. चं[कुमार नलगे यांPया 

पढुाकाराने ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया कमKचारय्ांची पतस�ंथा सQु केल0. 25 ऑग�ट 1983 

रोजी �व. यशवतंराव चAहाण यांPया शभुह�त ेया पतस�ंथेच ेउ�घाटन झाले आहे. 

9) 1यसनम7ुत महाव�यालय उप<म (Addiction Free Campus) : 

 ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया पWरसरात सन 1998 पासनू 'Aयसनम4ुत महा�व�यालय 

पWरसर' हा उपgम राब�वEयास सQुवात झाल0. अशा +कारची सकं�पना राब�वणारे ;ी शहाजी छ=पती 

महा�व�यालय हे महारा(uातील पRहलेच महा�व�यालय आहे. या उपgमाच े शासन�तरावQन कौतकु 

करEयात आले.  

10) 'शहाजीयन' माजी व�याथ> सघं :  

 महा�व�यालयाने आजी-माजी �व�याmयाLPयाम	ये एक बधं 1नमाKण Aहावा, मह�व�यालयातनू 

�श$ण घेवनू बाहेर पडलेले �व�याथX महा�व�यालयाPया कायम�वQपी सलंwन रहावेत, जोडले जावेत 

आ%ण मह�व�यालयाशी *यांची नाळ कायमची जोडल0 जावी या उvेशाने सन 1998 म	ये  शहाजीयन 

माजी �व�याथX सघं  सQु करEयात आला. या मडंळाची Rद 8 जुल ै 2008 रोजी र0तसर न�दणी 

(MAHA/24922/KO) करEयात आल0 असनू सघंाPया �थापनेपासनू ;ी बाबासो पाट0ल-आसलुsकर 

मडंळाच ेअ	य$ eहणून कायKरत आहेत. 

11) दरू Bश_ण क[ \: 

 जे �व�याथX महा�व�यालयात 1नय�मत +वेश घेवनू आपले �श$ण पणूK कQ शकत नाह0त 

*यांPयासाठF �शवाजी �व�यापीठाने दरू �श$ण कl [ाची सोय केलेल0 असनू सन 2007 पासनू 

महा�व�यालयात �शवाजी �व�यापीठाPया दरू �श$ण कl [ाची सरुवात केल0. 
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12) अ'णी महाव�यालय :  

 �शवाजी �व�यापीठाने सन 2006 पासनू अoणी महा�व�यालय योजना राब�वEयास सQुवात 

केल0. महा�व�यालयाने या योजने अतंगKत आजतागायत 30 इत4या अ�भनव �वkपाPया कायKशाळाचं े

यश�वी आयोजन केले आहे. सन 2015-16 त े 2018-19 या काळात मह�व�यालयाची �शवाजी 

�व�यापीठाने अoणी महा�व�यालय (ल0ड कॉलेज) eहणून 1नवड केल0. याकाळात मह�व�यालयाने 20 

कायKशाळांच े�व�वध महा�व�यालयांPया मा	यमातनू उ*तम आयोजन केले आहे. 

महाव�यालयHया सवुण  महो.सवी वषा Hया 0नBम.ताने काह+ ठळक नbद+ पढु+ल /माणे आहेत.  

1) महा�व�यालयातील +ा	यापकांशी सबंधीत अडीअडचणी सोडवणूक करEयासाठF सन 1974 �टाफ 

वेलफेअर स�मती सQु करEयात आल0. 

2) सन 1975-76 पासनू �व�याmयाLना �व�यापीठ पर0$ेPया अगोदर 'Mini Question Bank' 

देEयाचा उपgम सQु केला.याPया पWरणाम �वQप �व�याmयाLचा �व�यापीठ �तरावर0ल 1नकाल 

वाढEयास झाल0. 

3) महा�व�यालयातील �व�वध कायKgम आ%ण उपgमांच े योwय पGतीने 1नयोजन आयोजन 

करEयासाठF सन 1980 म	ये +थम िजमखाना स�मती नेमEयात आल0. +ा. आनदं वरैाट हे या 

स�मतीच ेपRहले +मखु होत.े 

4) सन 1981-82 म	ये 'शहाजी हायकसK' �वभाग सQु करEयात आला. या �वभागाPया मा	यमातनू 

+ा	यापक आ%ण �व�याmयाLPयासाठF सायकल सफार0च े+तीवषX आयोजन केले जात असे. 

5) महा�व�या�याम	ये वा%णtय �वभागाPया मा	यमातनू Rद. 20 स,टेबर 1982 रोजी 'कॉमसK 

फोरम'ची सरुवात करEयात आल0. 

6) अथKशा�= �वषयाPया �वभागासाठF Rद. 5 जानेवार0 1984 रोजी नवीन 1नयोजन मडंळाची सरुवात 

करEयात आल0.  

7) सन 1984 म	ये इंoजी �वभागाने  'मेघदतू', Rह8द0 �वभागाने 'आराधना' ह0 �भि*तप=के सQु 

केल0.  

8) सन 1984-85 म	ये �व�याथX आ%ण +ा	यापकांPयासाठF 'qगर0³मतंी' हा नवीन उपgम सQु 

केला. याच ेउदघाटन tये(ठ इ1तहास गो. नी. दांडकेर यांPया ह�त ेझाले होत.े 

9) 1998 म	ये इंoजी �वभागाने English Language and Literary Association (ELLA)Pया 

मा	यमातनू 'Raincow' नावाच े�भि*तप=क सQु केले. 

10) सन 1998 म	ये �श$क-पालक योजना सQु केल0. 

11) सन 1998 म	ये स�ंथेPया मा	यमातनू महा�व�यालयातील कायाKलयीन कमKचा� यासाठF आधु1नक 

पGतीचे Jान +ा,त Aहावे आ%ण सगंणक आधु1नकhकरण करEयासाठF "Training Programme 

for Office Workers" घेEयात आला. 

12) सन 2012-13 पासनू 2014-15 पयLत मह�व�यालयात  रेड र0बन 4लब  ह0 सकं�पना अ1तशय 

+भावीपणे र�ब�वEयात आल0.  

13) �शवाजी �व�यापीठाPया मा	यमातनू पRहल0 छा= सभा आयोिजत करEयाचा बहुमान �मळाला 

आहे. (2014)  

14) �व�याmयाLPया म	ये सशंोधन चालना वाढावी यासाठF कुलपती महोदयांPया सकं�पनेतनू सQु 

झाले�या आ�व(कार �पधाK (सन 2015) महा�व�यालयाने यश�वीWर*या सपं8न के�या. 
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* नवोप<म * 

 1 फेxवुार0 2018 रोजी महा�व�यालयाच ेनव1नय4ुत +ाचायK eहणून डॉ. आर. के. शानेRदवाण 

यांनी स=ु े सांभाळल0. +ाचायK पदाचा कायKभार सांभाळEयाअगोदर +ाचायK डॉ. शानेRदवाण हे 

महा�व�यालयाPया अतंगKत हमी क$ (आय.4य.ुए.सी.)चे सम8वयक होते. *या काळापासनू 

महा�व�यालयीन �तरावर अनेक वेगवेगळे उपgम, नवोपgम सQु झाले आहेत. *यांचा �वभाग�तरावर 

आढावा पढु0ल+माणे मांडता येईल.  

1) महा�व�यालयीन �तरावर अ	यापन व अ	यापनपरूक उपgमांम	ये ससु=ूता 1नमाKण होEयाPया 

'(ट0ने �वय�ंप(ट, पWरपणूK 'Academic Calender' ह0 सकं�पना राब�वEयात येत आहे. 

2) महा�व�यालयाPया +शासनाने महा�व�यालयाच े 'शहाजी वाताK' =मैा�सक सQु झाले. या 

मा�सकाम	ये तीन मRह8याPया कालावधीत महा�व�यालयात सपं8न झाले�या �व�वध कायKgमांचा 

तपशील, छायाqच= े+�सG करEयात येतात. सदरच ेअकं �व�याथX व पालकांना �वतWरत करEयात 

येतात. 

3) ;ी शाहू छ=पती �श$ण स�ंथेPया सचूनेनसुार महा�व�यालयातील क1न(ठ, वWर(ठ व +शासकhय 

सहकारय्ांसाठF '¾सेकोड' ह0 सकं�पना राब�वEयात येऊन *याची अमंलबजावणी सQु आहे. 

4) महा�व�यालयातील वWर(ठ �वभागाकडील सवK +ा	यापकांसाठF 'Academic Diary' सQु असनू 

श$ै%णक, +शासकhय �तरावर सवK दैनRंदन न�द0 सकं�लत होEयास मदत होत आहे.  

5)  महा�व�यालयातील माजी +ाचायK, +ा	यापक, �व�याथX आ%ण आजी +ा	यापक व Rहतqचतंकांना 

आवाहन कQन सवK �वषयांसाठF 88 पाWरतो�षके सQु करEयात यश आले. 

6) �शवाजी �व�यापीठ आजीवन, अ	ययन आ%ण 1नरंतर अzयास कl [ाPया सहकायाKने 

महा�व�यालयाम	ये 15 +माणप= अzयासgम सQु आहेत.  

7) महा�व�यालयाम	ये ';ीपतराव ब�[ेदादा �मतृी Aया�यानमाला' सQु करEयात आल0 असनू डॉ. 

अQण भोसले, ;ीमती डॉ. मजंू;ी पवार, डॉ. चं[कुमार नलगे, ;ी. वसतं भोसले, डॉ. बी. एम. 

Rहडsकर यांची Aया�याने आयोिजत करEयात आल0. 

8) शाहू 4लब Pया मा	यमातनू +ाचायK डॉ. �वलास पोवार, ;ीमती सीमा पाट0ल यांची +बोधनपर 

Aया�याने झाल0. 

9) महा�व�यालयाम	ये 'आओ भाषा सीखl'  , 'शVद Jान व�ृG' व 'इंिwलश गॅलर0' या सकं�पना सQु 

करEयात आ�या. या अतंगKत दररोज एक शVद मराठF, Rहदं0 व इंoजी भाषमे	ये �लहून *याच े

�व�याmयाLसमोर सादर0करण होत.े या सकं�पनेमळेु �व�याmयाLम	ये एकाचवेळी तीन भाषतेील 

शVदसoंह वाढEयास मदत झाल0 आहे. 

10) महा�व�यालयातील �वJान �वभागाPया वतीने +*येक �वषयातगंKत  'कॉनKर' व 'वॉल' ह0 सकं�पना 

सQु झाल0 आहे. या अतंगKत आठव�याPया सQुवातीला �वषयातगंKत घटकाPया अनषुगंाने 

+ा*य¬$कासह माRहती सादर होत.े 

11) महा�व�यालयातील +ा	यापक व �व�याथX यांनी वेळोवेळी सशंोधनाच े काम केले आहे. सदरच े

काम *या *या �तरावर होत राहत.े *याची माRहती इतरांना होत नाह0. ह0 बाब ल$ात घेऊन 

महा�व�यालयाने +ा	यापक व �व�याथX यांPया सशंोधनाPया कामाला सवाLसाठF खुले करEयाPया 

उvेशाने 'WरसचK कॉनKर' ह0 सकं�पना सQु केल0 आहे. याम	ये, +ा	यापकांचे समकाल0न सदंभाKने 

य4ुत असणारे सशंोधन लेख +द�शKत करEयात येतात.   
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12) वेगवेग�या �वभागातगंKत 21 सामजं�य करार करEयात आले आहेत. 

13) सवK �वषयातगंKत �वभागीय oथंालयाची क�पना +*य$ात राब�वEयात येत आहे. 

14) कॉमसK �वभागाने �व�याmयाLम	ये Aयापार�वषयक जाणीवा 1नमाKण करEयाPया हेतूने खुला Aयापार 

मेळावा आयोिजत करEयाची +agया सQु असनू सलग दोन वषs Aयापार मेळाAयाच ेआयोजन केले 

आहे. पRह�या वषX 23 व दसु� या वषX 30 हून अqधक वेगवेग�या �टॉ�सPया मा	यमातनू 

�व�याmयाLनी खरेद0-�वghचा अनभुव घेतला. 

15) महा�व�यालयातील म�ूयांकनाPया +agयेम	ये सात*याने नवनवीन +योग करEयात येतात. या 

वषX पारंपWरक म�ूयांकन +agयेबरोबरच 'सर+ाय%झगं टे�ट', 'ओपन बकु ए4झाम', 'व�त1ुन(ठ 

पर0$ा' अशा वेगवेग�या �तरावर0ल पर0$ांच ेआयोजन करEयात येत आहे. 

16) कोरोना कालावधीत सवK �वषयांचे ऑनलाईन Rटqचगं सQु राRहले. WhatsApp, Google Meet, 

Zoom, You-Tube, Online Live Aया�यानांच ेआयोजन करEयात आले. 

17) �व�याmयाLम	ये रा(u0य एका*मता, रा(uभ4तीची जाणीव 1नमाKण करEयाPया '(ट0ने 'रा(u0य 

+तीकांची ओळख' हा ना�वEयपणूK उपgम सQु करEयात आला. या अतंगKत रा(uगीत, रा(u	वज, 

घटना, घटनेची +ा�ता�वका अशा बाबींची माRहती दरवषX �व�याmयाLना देEयात येत.े 

18) �व�याmयाLना +*य$ +ा*य¬$कासह अzयास�वषय समजून देEयाPया उvेशाने को�हापरू शहरातील 

ऐ1तहा�सक �थळे व �मारकांची +*य$ भेट0�वारे माRहती कQन देEयात येत.े 

19) गणपती, दसरा, होळी, र$ाबधंन, Rदपावल0 अशा पारंपWरक सणांPया वेळी �व�याmयाLम	ये 

पयाKवरण�वषयक जाणीवा 1नमाKण करEयाPया हेतनेू +*य$ कृती�वारे सदेंश देEयाचा +य*न 

करEयात येतो. 

19) मराठF भाषा Rदन पधंरवडा, लोकशाह0 पधंरवडा अशा मह**वपणूK उपgमांम	ये �व�याmयाLना 

+*य$ सहभागी कQन घेताना Aया�याने, चचाKस=,े �भि*तप=के यांचे आयोजन करEयात येत.े 

20) व�ैश()यपणूK उपgमांनी  �वJान Rदन  साजरा करEयात येतो. 

 गेVया तीन वषा Hया काळात महाव�यालयीन �तरावर ववध काय <मांचे आयोजन 

कर~याबरोबर ववधांगी सधुारणा कर~यात आVया आहेत. .याचा सव साधारण तपशील पढु+ल/माणे 

आहे.  

1) श$ै%णक वषK 2017-18 म	ये 175, श$ै%णक वषK 2018-19 म	ये 221, श$ै%णक वषK 2019-

20 म	ये 195 इत4या कायKgमांच ेआयोजन झाले असनू *याचे अ�यावत रेकॉडK ठेवEयात आले 

आहे.  

2) महाव�यालयाHया पMनास वषाRHया काळात /थमच रा�यशा�	 व भगूोल वभागाHया वतीने 

आतंररा)*+य प@रषदांच ेआयोजन कर~यात आले.    

3) कोरोना कालावधीत 12 �व�वध �व�याशखांPया वे�बनारचे आयोजन करEयात आले.  

4) महा�व�यालयाPया भौ1तक +गतीम	ये अनेक बाबींचा समावेश असनू +ाचायK क$ाम	ये राजषX 

शाहू छ=पती महाराज व �टाफQमम	ये राजषX शाहू छ=पती महाराज यांPयासह कै. ;ीपतराव 

ब�[ेदादा यांPया +1तमा लावEयात आ�या.  

5) छ. राजाराम महाराज व ;ी शहाजी छ=पती महाराज यांPया जीवन कायाKसबंधंाने माRहती पतु�या 

शजेार0 लावEयात आल0.  
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6) +शासकhय कामकाज सगंणकhकृत कQन �व�याmयाLना +शासकhय सेवा अqधक गतीमानतनेे 

देEयाचा +य*न सQु आहे. 

7) क1न(ठ, वWर(ठ, +शासकhय सहकार0, महा�व�यालय �वकास स�मती तसेच अ8य नावांच ेफलक 

दशKनी भागात लावEयात आले. 

8) oथंालय सगंणकhकरणाची +agया ग1तमान कQन नवीन 'Coha' सॉÆटवेअर अतंभूKत करEयात 

आले आहे. 

9) पर0$ा क$ अ�ययावत करEयात आला. 

10) �वJान �वभागाकडील सवK �वषयांPया +योगशाळांम	ये शा�=Jांच ेफोटो लावEयात आले. 

11) महा�व�यालयाच ेoीन ऑडीट, वॉटर ऑडीट, जेEडर ऑडीट, फायर ऑडीट करEयात आले.   

 महा�व�यालयाPया प8नास वषाKPया काळाम	ये श$ै%णक, +शासकhय व भौ1तक स�ुवधा 

1नमाKण करEयाबरोबरच �व�याथX �वकासाचा �वचार सात*याने कl [�थानी राRहला आहे. आजह0 हाच 

�वचार घेऊन महा�व�यालयाचे सवK घटक कायKरत आहेत.  

/ा2यापक गौरव व परु�कार : 

 सवुणK महो*सवी वषाKतील वाटचाल नजरेसमोर येत असताना +ा	यापकांPया श$ै%णक व 

+शासकhय कामqगर0चा झालेला गौरवह0 अ�भमान वाटावा असा आहे. यातील काह0 ठळक परु�कारांचा 

उ�लेख पढु0ल+माणे करता येईल. 

1)  +ाचायK डॉ. Aह0. डी. कटांबळे यांना सन 1996 साल0 महारा(u शासनाचा आदशK �श$क 

परु�कार +ा,त झाला. 

2)  +ाचायK डॉ. Aह0. डी. कटांबळे यांPया रामायणावर0ल द0घK लेखासाठF कंुती गोयल u�ट, अमेWरका 

यांPयाकडून जाग1तक �तरावर0ल +थम gमांकाचा परु�कार +ा,त झाला. 

3)  +ाचायK डॉ. डी. आर. मोरे यांना सन 2008-09 म	ये महारा(u शासनाचा आदशK �श$क 

परु�कार आ%ण सन 2010 साल0  गणुवतं �श$क परु�कार +ा,त झाला. 

4)  +ाचायK डॉ. आर. के. शानेRदवाण यांनी बी. जे. पर0$ेत महारा(uात सवK+थम येEयाचा मान 

�मळ�वला. यासाठF यांना लोकमा8य Rटळक परु�कार  व इंदतुाई ज. Rटळक परु�काराने स8मा1नत 

करEयात आले. 

5)  +ाचायK डॉ. आर. के. शानेRदवाण यांना साRह*यातील कामqगर0बvल तांबटकाका oथं परु�कार, 

राधानगर0 साRह*य मचं परु�कार आ%ण म�ुल0म साRह*य पWरषदेPया वाङमय परु�काराने 

स8मा1नत करEयात आले. 

6)  tये(ठ +ा	यापक ;ी. चं[कुमार नलगे यांना डॉ. डी. वाय. पाट0ल �व�यापीठाने मानद डॉ4टरेट 

पदवीने स8मा1नत केले. 

7)  डॉ. सरेुश �शखरे यांना उ*कृ(ठ +बधंासाठFचा �शवाजी �व�यापीठातफs  देEयात येणारा �सताबाईK 

कुलकणX परु�कार +ा,त झाला. (सन 2017-18) 

8)  डॉ. एम. एस. वनमोरे यांना रोटर0 4लबतफs   आदशK �श$क परु�कार  +ा,त झाला. 

9)  डॉ. डी. के. वळवी यांना द¬$ण महारा(u साRह*य पWरषदेPया वतीने �वशषे oथं परु�कार आ%ण 

फडकh फाऊंडशेनPया वतीने उ*कृ(ट कादंबर0 लेखन परु�कार +ा,त झाला. 

10)  डॉ. सौ. एस. एस. राठोड यांना लªे एtयकेुशन सोसायट0, �मरज यांPया वतीने  मातो;ी 

परु�कार +ा,त झाला.  
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महाव�यालयाचा मानसMमान :  

 आप�या ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयास सामािजक, श$ै%णक व ghडा $े=ातील उ*तम 

कायाKबvल �व�वध मानस8मान +ा,त झालेले आहेत. याम	ये, 

• सन 1974-75 त े1977-78 म	ये �व�याmयाLची श$ै%णक गणुव*ता वाढ0साठF जे �व�वध अ�भनव 

उपgम राब�वले *याची दाखल घेत �व�यापीठ अनदुान आयोगाने महा�व�यालयास सन 1977-78 

म	ये गणुव*ता कॉलेज (Quality College)चा दजाK बहाल केला.  

• महा�व�यालयाने Aयसनम4ुत महा�व�यालयाPया अतंगKत ज े नवोपgम र�बवले याबvल 

महा�व�यालयास महारा(u शासनाचा परु�कार +ा,त झाला.  

• रा(u0य सेवा योजनेPया मा	यमातनू उ*कृ(ट कायK के�याबदल �शवाजी �व�यापीठाचा सन 2012-

13 व 2013-14 साठF उ*कृ(ट महा�व�यालयचा परु�कार +ा,त झालो.  

• महा�व�यालयाची �व�याqथKनी सीमा गावड ेRहला रा(u0य सेवा योजने म	ये केले�या कायाKबvल कl [ 

सरकारचा इंRदरा गांधी नॅशनल अवॉडK +ा,त झाला. 

• महा�व�यालयाने �व�यापीठ, पि@चम �वभागीय अतंर �व�यापीठ �पधाK आ%ण रा(u0य �व�यापीठ 

�पधाKम	ये उ*कृ(ट कामqगर0 के�या बvल मानाची कै. मेघनाथ नागेशकर uॉफh सलग तीन वषs 

(सन 2014-15, 2015-16, 2016-17) महा�व�यालयाने पटका�वल0 आहे. 

• महा�व�यालयाPया सहा खळेाडू �व�याmयाLना महारा(u शासनाPया �शवछ=पती ghडा परु�काराने 

स8मा1नत करEयात आले. 

 15 जून 1971 रोजी �थापन झाले�या ;ी शहाजी छ=पती महा�व�यालयाने 50 वषाKPया 

काळात श$ै%णक व +शासकhय �तरावर दमदार कामqगर0 केल0 आहे. सQुवातीPया काळात अगद0च 

कमी �व�याथX स�ंयेवर सQु झाले�या या महा�व�यालयाची आजची �व�याथX स�ंया 4000 हून 

अqधक असनू राजषX छ=पती शाहू महाराज यांPया �वचारांवर ;Gा ठेवनू कै. ;ीपतराव ब�[ेदादा यांचा 

कृतीय4ुत वारसा जपEयाचा +य*न स�ंथा व महा�व�यालयाचा +*येक घटक कर0त आहे. याम	ये 

स�ंथेच े चेअरमन मा. ;ी. मान�सगं ब�[े, मानद सqचव मा. ;ी. �वजयराव ब�[े, सवK पदाqधकार0, 

महा�व�यालयाच े +ाचायK डॉ. आर. के. शानेRदवाण, +बधंक ;ी. रवीं[ भोसले, अqध$क ;ी. म1नष 

भोसले, वWर(ठ व क1न(ठ +ा	यापक वृदं, +शासकhय सहकार0 यांच े +य*न व योगदान मह**वपणूK 

आहे.   


