
आपली मातसंृ था ी शाहू छत्रपती िशक्षण सं था 

 
छत्रपती शाहू महाराजांनी थापन केले या ि हक्टोिरया मराठा बोिडर्ंग चा कोनिशला समारंभ 

 
 महारा ट्राम ये वसितगहृांची चळवळ ीमतं शाहू छत्रपती महाराज यांची पे्ररणा व उदार 
दातृ वातून सु  झाली. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजा या उद्धारासाठी जे अनेक प्रय न 
केले, यामधील िवशेष उ लेखनीय बाब हणजे यांनी केले या शकै्षिणक सधुारणा होय. 
बहुजन समाजातील लोकांना िशक्षणाची दारे उघडी के यािशवाय यांची प्रगती होणार नाही 
यावर यांचा ठाम िवशव्ास होता. त कालीन पिरि थतीचा िवचार करता मलुां या राह याची 
यव था राजाराम कॉलेज या वसितगहृा यितिरक्त फारशी कोठे न हती. जी होती ती 
उ चविणर्यांपुरती मयार्िदत अस याने इतरांना याम ये प्रवेश न हता. यामळेु यांनी िविवध 
जाती-धमार् या मलुं या िशक्षणाची सोय हावी या उ ेशाने वसितगहेृ थापन कर याचा िनणर्य 
घेऊन को हापूरात वसितगहेृ सु  केली.  

 
 1901 म ये छत्रपती शाहू महाराजांनी को हापूरातील पिहले वसितगहृ  मराठा 
ए यकेुशन सोसायटीची  थापना क न सु  केले. याचे नाव  ि हक्टोिरया मराठा बोिडर्ंग 
हाऊस  असे होते. हेच वसितगहृ पुढे आधिुनक महारा ट्रा या शैक्षिणक व सामािजक प्रगतीचे 
कद्र हणनू उदयास आले. त कालीन इंग्रज प्रितिनधी सर ड यु. सी. मॉरीस यां या ह ते या 
वसितगहृाचे उ घाटन झाले. शाहू महाराजां या विडलांना इंग्लंडची महाराणी ि हक्योिरयाने 
आप या दरबारी आदराित यपूवर्क स मान व शाहू महाराजांना  महाराजा पदवी िदलेली होती. 
राणीं या काळात बहुजन समाजाला िशक्षणाची दारे खुले झाली हणनू या वसितगहृास 



ि हक्टोिरया राणीचे नाव िदले. पुढे ि हक्टोिरया मराठा बोिडर्ंग हाऊस या वतंत्र वसितगहृा या 
इमारतीचे भिूमपूजन िद. 25 िडसबर 1901 रोजी इंग्रज प्रितिनधी कनर्ल जे. ड यू. िसली 
यां या ह ते झाले. या वसितगहृा या दैनिंदन खचार्साठी शाहू महाराजांनी भरीव आिथर्क 
तरतूद क न ठेवलेली होती. आप या विडलां या सामािजक सधुारणांचा वारसा चालवणारय्ा 
छत्रपती राजाराम महाराजांनी या वसितगहृा या खचार्साठी िविवध िठकाणी जिमनी व 
िमळकती लावून िद या. या वसितगहृास ीमतं सयाजीराव गायकवाड (बडोदा), ीमतं 
तुकोजीराव पवार (देवास), सवाई तुकोजीराव होळकर (इंदोर), ीमंत फ तेिसगं महाराज 
(अक्कलकोट), ीमतं प्रतापिसहं महाराज (बडोदा) यासह अनेक दानशूर यक्तींनी भरीव 
व पा या देणग्या िद या. छत्रपती राजाराम महाराजां या कारिकदीर्त या वसितगहृाचा 
िव तार झाला. िव या यार्ंची सखं्या वाढ याने सन 1935 म ये  राजाराम िवभाग  व 1955 
म ये  शहाजी िवभाग  असे नवीन िव तारीत वसितगहृ तयार कर यात आले.  

 
 ि हक्टोिरया मराठा बोिडर्ंग हाऊसची थापना मराठा समाजातील मलुांसाठी झालेली 
असली तरी पुढील तरी पुढे या वसितगहृाचे व प बहुधािमर्क व बहुजातीय झाले. 
वातं यो तर काळात सन 1952 म ये  मराठा ए यकेुशन सोसायटी चे नाव बदलनू  ी 
शाहू छत्रपती मराठा िशक्षण सं था  व  ि हक्टोिरया मराठा बोिडर्ंग हाऊस चे  ी शाहू 
छत्रपती मराठा िव याथीर् वसितगहृ  असे नामकरण झाले. ी शाहू छत्रपती मराठा िशक्षण 
सं थेचे कायर् मराठा समाजाबरोबरच तळागाळात या बहुजन समाजापयर्ंत िव तारले होते. 
वसितगहृा या मा यमातून िद या जात असले या िश यवृ यांचा लाभ हजारो मलुांना होत 
होता. ी शहाजी महाराजां या काळात िद. 14 ऑग ट 1973 रोजी सं थश व वसितगहृा या 
नावातील  मराठा  श द वगळून ी शाहू छत्रपती मराठा िशक्षण सं था, ी शाहू छत्रपती 
मराठा िव याथीर् वसितगहृ व राजाराम छत्रपती मेमोिरयल या सं थांचे एकत्रीकरण क न  ी 
शाहू छत्रपती िशक्षण सं था असे नामांतर कर यात आले. 
 
  ी शाहू छत्रपती िशक्षण सं थनेे  आपले कायर् वसितगहृापुरते मयार्िदत न ठेवता सन 
1968 म ये  जवाहरनगर हाय कूल  व  राधानगरी हाय कूल , सन 1970 म ये  साई 
हाय कूल  चालिव यास घेतले. या शाळां या मा यमातून बहुजन समाजातील मलुांना 
िशक्षणाची दारे खुली झाली. माजी कृषी रा यमतं्री कै. ीपतराव ब दे्र (दादा) यां या काळात 



सं थेने उ च िशक्षणा या क्षेत्रात पाऊल टाकत सन 1971 साली कला व वािण य 
महािव यालय सु  केले. पुढे याचे ी शहाजी छत्रपती महािव यालय असे नामांतर झाले. 
आजिमतीस सं थे या मा यमातून कै. शंकरराव ब दे्र बालमंिदर, ी शाहू छत्रपती औ योिगक 
सं था, वेणतूाई च हाण होिमओपॅिथक मेिडकल कॉलेज, राजषी शाहू छत्रपती इि ट यटू ऑफ 
फामर्सी, ीपतराव ब दे्र इंिग्लश मेिडअम हाय कूल, साई हाय कूल व युिन. कॉलेज (िवज्ञान) 
सु  आहेत. 

                   
 चेअरमन मा. मानिसगं िवजयराव ब दे्र मानद सिचव मा. िवजयराव ीपतराव ब दे्र 

 स या ी शाहू छत्रपती िशक्षण सं थे या िविवध शैक्षिणक सकुंलाम ये समुारे 4500 
िव याथीर् िशक्षण घेत आहेत. सपूंणर् महारा ट्रभर नावलौिकक असणारय्ा या सं थेचे नेतृ व 
चेअरमन मा. मानिसगं िवजयराव ब दे्र हे करीत असनू मानद सिचव मा. िवजयराव ीपतराव 
ब दे्र आहेत.        
 


