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 ी शाहू छत्रपती िशक्षण सं थे या ी शहाजी छत्रपती महािव यालयाची थापना 1971 साली 
झाली. महािव यालया या थापनेपासून यव थापनाने िनशि्चत येय आिण धोरणांचा अंगीकार करीत 
शैक्षिणक व प्रशासनीक वाटचाल केली आहे. महािव यालया या उभारणीम ये त कालीन आमदार कै. 
ीपतराव ब दे्र (दादा) यां या िवचारांचा प्रभाव मह वपूणर् ठरला. यांनी को हापूर या सावर्जिनक 

जीवनात आप या िविश ट मनोधारणे या आधारे आदराचे थान प्रा त केले होते. लौिकक या 
राजकारणाम ये सिक्रय असणारय्ा दादांनी  महा मा फुले, राजषीर् शाहू महाराज, िव. रा. िशदें, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर, महारा ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव च हाण, वसंतराव नाईक यां या 
समाजिवधायक िवचारांचा वसा आिण वारसा जपला. राजकारणाचा पाया समाजकारण असायला हवा ही 
भूिमका मनात बाळगणारय्ा कै. दादांनी िशक्षणाचा प्रसार व सावर्ित्रकीकरण या बाबींना िवशेष प्राधा य 
िदले. यामळेु ी शहाजी महािव यालया या सु वातीपासून  सवार्ंसाठी िशक्षण  हीच भूिमका 
जोपास यात आली.  
 ी शहाजी छत्रपती महािव यालयाची वाटचाल प नासा या वषार्कड े सु  आहे. या दीघर् 
कालावधीत किन ठ, विर ठ व पद यु तर तरावरील िशक्षण प्रिक्रया िव याथीर्स मुख बनिव याचे 
िविवधांगी प्रयोग सात याने होत आहेत. स या या काळात पारंपिरक िशक्षण यव थेम ये आमुलाग्र 
बदल होत असून जागितकीकरणाचा प्रभाव प टपणे जाणवत आहे. नवन या िव याशाखांसह 
कौश याधािरत यावसाियक िशक्षण प्रिक्रया राबव यास प्राधा य िमळत आहे. एकाअथीर् िव याथीर् 
मनाने आिण िवचाराने वयंपूणर् बनावा अशी धडपड सु  असून कला, वािण य, शा त्र यांसह िशवाजी 
िव यापीठा या प्रौढ िनरंतर अ ययन कद्राचे आठ वेगवेगळे कोसर् सु  आहेत. याचबरोबर मुलीं या 
सवार्ंगीण िवकासाचा हेतू नजरेसमोर ठेवून वषर्भर िविवध उपक्रम राबिव यात येतात. याम ये िशवण, 
मूतीर्काम, गीतगायन, नृ य, फॅशन िडझायिनगं, पाकशा त्र आिदचंा समावेश आहे. महािव यालयातून 
पदवी तराचा ट पा पार केले या िव या यार्ने पदवीसह िविवध के्षत्रात कौश य प्रा त करावे ही 
भूिमका गांभीयार्ने िवचारात घेऊन अ ययन प्रिक्रया राबव यात येते. आमचे महािव यालय शहरा या 
म यवतीर् िठकाणी अस याने शहरा या जवळ असणारय्ा खे यांतील मुलांमुलींसाठी मह वाचे शैक्षिणक 
कद्र बनले. कै. दादां या नैितक आचरणाचा दरारा व सावर्जिनक जीवनातील आशव्ासक वावर यांमुळे 
महािव यालयाचा पिरसर सवार्थार्ने सुरिक्षत रािहला आहे. िवशेषत: खे यापा यातील मुली िनभर्यपणे 
िशक्षणा या प्रिक्रयेत सहभागी होत आहेत ही बाब सं था व महािव यालया या िवशव्ासाहर्ते या टीने 
मह वपूणर् आहे.  
 आधुिनक काळात िशक्षणा या प्रिक्रयेम ये माजी िव या यार्ंचा सहभाग आिण योगदान 
मह वाचे ठरत आहे. आम या महािव यालयाला माजी िव या यार्ंची समदृ्ध परंपरा लाभलेली असून 



गे या चाळीस वषार्म ये सावर्जिनक जीवनातील वेगवेग या के्षत्राम ये या महािव यालया या 
िव या यार्ंनी नावलौिकक प्रा त केला आहे. याम ये राजकीय क्षेत्रातील महारा ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री 
आमदार अिजत पवार, माजी आमदार काकासाहेब पाटील, प्रशासन सेवेतील ी. ज्ञानेशव्र मुळे, भूषण 
गगराणी, िवलास पाटील यां यासह सां कृितक, कला, िक्रडा या के्षत्रांशी िनगिडत असणारय्ा अनेक 
माजी िव या यार्ंनी आम या महािव यालयाचा लौिकक वाढिवला असून या सवार्ंना एकित्रत 
आण या या टीने शहाजी माजी िव याथीर् संघाची थापना कर यात आली आहे. 
 को हापरू शहराम ये ी शहाजी छत्रपती महािव यालयाचा लौिकक अनेकांगानी आहे. िवशेषत: 
येथील िव याथीर् िश तिप्रय, अ यासू असून सं थे या येय, धोरणांचे पालन करणारा आहे. यामुळे 
गुणव तसेह चांगला भारतीय नागरीक बन यािवषयीची सजग जाणीव यां या मनात सात याने असत.े 
ही जाणीव सकारा मक िदशेने कायर्रत रहावी, आिण िव या यार्ंनी वेगवेग या के्षत्रात कौश य प्रा त 
कर यासाठी आप यातील उजार् उपयोगात आणावी या िदशेने सात यपूणर् प्रय न व पे्ररणा दे याची 
जबाबदारी सं था व महािव यालया या सवर् घटकांनी वीकारली अस याचा आ हाला साथर् अिभमान 
आहे.  
 कोणतीही यव था उिजर्ताव थेत यायची असेल तर नेतृ व करणारय्ा यक्तीकड ेभिव यवेधी 
टी आिण समाजाला सकारा मक िदशेने पुढे ने यासाठीची धोरणे असावी लागतात. आम या ी शाहू 

छत्रपती िशक्षण सं थेचे नेतृ व करणारी सवर् मा यवर समाजाशी घट्ट नाळ असणारी होती. िवशेषत: 
िशक्षणासंदभार्त यां या मनात अपार कळवळा होता. स यि थतीत सं थे या मा यमातून वेगवेग या 
िव याशाखांतून चार हजाराहून अिधक िव याथीर् िशक्षण घेत आहेत. आज िव तारले या या संकुलाला 
दीघर्काळ कै. ीपतराव ब दे्रदादा यांचे नेतृ व लाभले. यांनी गोरगरीब मुलामुलींना िशक्षणाची संधी 
उपल ध क न देताना िव याथीर् केवळ परीक्षाथीर् न राहाता चांगला नागरीक, चांगला माणूस बनायला 
हवा या टीने प्रय न केले. यां या प्रय नांमुळे ी शाहू िशक्षण सं था व ी शहाजी छत्रपती 
महािव यालयाचा लौिकक िशवाजी िव यापीठ कायर्क्षेत्राम ये कायम आहे. आज कै. ीपतराव ब दे्र 
यां या िवचारांचा वारसा पुढे ने याची जबाबदारी िव यमान चेअरमन ी. मानिसगं िवजयराव ब दे्र व 
मानद सिचव ी. िवजयराव ीपतराव ब दे्र यां या खां यावर असून यां या क पक नेतृ वाने या 
संकुलाचा चेहरामोहरा गुणा मक तरावर िव तारत असून सं थेचे सवर् पदािधकारी, प्रा यापक, 
प्रशासकीय कमर्चारी, पालक, माजी िव याथीर् या सवार्ंचे सकारा मक योगदान मह वपूणर् आहे.   


