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कार्यक्रमअहवाल : 2022-2023 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time)            : १० ते १२.३०    

दिवस (Day)            : दिनाांक (Date):  शदनवार  दि. ३ दिसेंबर २०२२   

१) दवभाग व दवभाग प्रमुख   : इतिहास तिभाग- डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department &HoD)    

२) कार्यक्रमाचे स्वरूप   : सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील व्याख्यानमाला  

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे (Chief Guest)  : प्राचायय डॉ. सुनीलकुमार लिटे, कोल्हापूर  

४) कार्यक्रमाचे अध्र्क्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण  

(Chairperson of the Programme) 

५) लाभार्थी दवद्यार्थी/दवद्यार्थीनी सांख्र्ा : १२५ हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) कार्यक्रमाचागोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 तशिाजी तिद्यापीठ, कोल्हापरू आतण इतिहास तिभाग ि कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंि ेसिंशोधन कें द्र, 

श्री शहाजी छत्रपिी महातिद्यालय, कोल्हापूर यािंच्या सिंयकु्त तिद्यमाने ति. ३ तडसेंबर २०२२ रोजी सकाळी 

९.४५ िाजिा ‘सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील व्याख्यानमाला’ सिंपन्न झाली. या व्याख्यानमालेसाठी 

प्रमखु िके्त म्हणनू जेष्ठ सातहतत्यक ि राजकीय तिचारििंि मा. प्राचायय डॉ. सुनीलकुमार लिटे ह ेउपतथिि होिे. 

अध्यक्षथिानी महातिद्यालयाचे प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण होि.े प्राचायय लिटे यािंनी ‘महर्षी ति. रा. 

तशिंि ेयािंच्या तिचारािंची प्रथििुिा’ या तिर्षयािर मागयिशयन केले.  



 काययक्रमाच्या प्रारिंभी महर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि े यािंच्या प्रतिमेचे पजून करून त्यािंना अतभिािन 

काययक्रमाला सुरिाि झाली. डॉ. लिटे यािंनी ‘महर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि े यािंच्या तिचारािंची प्रथििुिा’ या 

तिर्षयािर मािंडणी केली. यामध्ये त्यािंनी समकालीन असलेले शेिकर यािंचे प्रश्न, ििंतचिािंचे प्रश्न, मतहलािंचे प्रश्न 

आजही गिंभीर थिरूप धारण करून आहिे असे प्रतिपािन केले. महर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि े यािंनी 

एकोतणसाव्या शिकाच्या उत्तराधायिील या ि इिर समथयािंसाठी कृिीयकु्त लढा तिला. धमय, जाि, पिंि, ििंश 

यािंच्या पलीकडे जाऊन समाजािील शेिटच्या शोतर्षि-ििंतचि घटकािंपयंि जाऊन त्यािंनी अखिंडपणे त्यािंच्या 

न्यायहक्कासाठी लढा तिला. त्यािंनी समाजासमोर जी ित्त्िे मािंडली त्याप्रमाणे िे अखिंडपणे िागल.े अमेररकेि 

जाऊन त्यािंनी सिय धमांचा तचतकत्सक अभ्यास केला. सिय धमांनी चािंगलीच ित्त्िे सािंतगिली आहिे. त्याचे 

आचरण करून मानिकल्याण साधले पातहजे. परिंि ुधमयमािंड आपल्या थिािायसाठी समाजाला अिंधश्रद्धाळू 

बनिनू त्यािंचे शोर्षण करिाि. आजच्या यगुाि धमायच्या जोखडाि गुिंिुन न पडिा सियसमािेशक जीिन जगले 

पातहजे ि समाजािील सिय घटकािंची सिांगीण प्रगिी होईल यासाठी प्रयत्नशील रातहल े पातहजे. िसेच 

समकालीन प्रश् न सोडतिण्यासाठी महर्षी ति. रा. तशिंि े यािंच े तिचार कृिीिनू अिंमलाि आणण्याची गरज 

असल्याच ेप्रतिपािन डॉ. सुनीलकुमार लिटे यािंनी केले.   

 प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण यािंनी, महर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि े सिंशोधन कें द्रािील तितिध 

उपक्रमािंची मातहिी तिली. त्यािंचे तिचार तिद्यार्थयांपयंि पोहचतिण्याचा प्रयत्न होि असल्याचे सािंतगिले. फुले, 

शाहू, आिंबेडकर, महर्षी तशिंि,े िाभोलकर यािंचे तिचारच समाजाला िारिील. या सिय तिभिूींच ेतिचार सिांनी 

आपल्या िनैिंतिन जीिनाि अिंतगकारािे असे आिाहन त्यािंनी केल.े  

 थिागि ि प्राथिातिक समन्ियक डॉ. एस. व्ही. तशखरे यािंनी केल.े पाहुण्यािंचा पररचय प्रा. डॉ. सौ. 

एस. एस. पाटील यािंनी करून तिला. सतु्रसिंचलन प्रा. पी. के. पाटील यािंनी िर आभार प्रा. एस. डी. अपराध 

यािंनी मानले. या काययक्रमाचे सिंयोजन डॉ. एस. डी. जाधि यािंनी केल.े  

 या काययक्रमास सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील यािंच ेनाि ूहिंबीरराि पाटील, सनुील नागािकर, 

प्रकाश आमटे, प्रबिंधक रिींद्र भोसल,े ग्रिंिपाल डॉ. पािंडुरिंग पाटील, आयक्यूएसी समन्ियक डॉ. एन. एस. 

जाधि, थटाफ सेके्रटरी डॉ. आर. डी. मािंडणीकर यािंच्यासह सिय प्राध्यापक ि प्रशासकीय िृिंि आतण तिद्यािी 

मोठ्या सिंख्येने उपतथिि होि.े या काययक्रमास सिंथिेचे चेअरमन मा. मानतसिंग बोंद्र,े मानि सतचि मा. श्री. 

तिजयराि बोंद्र,े प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण यािंचे प्रोत्साहन ि मागयिशयन लाभले. 

७) आभार (Vote of Thanks)  : प्रा. एस. डी. अपराध  

८) प्रदतसाि (Feedback)   : उत्तम   

 

 



  

सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील व्याख्यानमाले प्रसिंगी महर्षी ति. रा. तशिंि ेयािंच्या प्रतिमेचे पजून ि प्राचायय डॉ. 

सतुनलकुमार लिटे यािंचा सत्कार करण्याि आला.  

  

सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील व्याख्यानमालेमध्ये 

‘महर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि े यािंच्या तिचारािंची प्रथििुिा’ या 

तिर्षयािर मािंडणी केली. 

व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण 

अध्यक्षीय मनोगि व्यक्त करिाना ि मान्यिर .  

  

सत्यशोधक कृष्णाजी रामजी पाटील व्याख्यानमाले प्रसिंगी उपतथिि मान्यिर, प्राध्यापक ि तिद्यािी.   

 

  



 
ितैनक सकाळ  

 





 
 

 



 
 

 

 

 



 

कार्यक्रमअहवाल : 2022-2023 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time)            : १० ते ४.००    

दिवस (Day)           : दिनाांक (Date):  मिंगळिार ति. ३१ जानेिारी २०२३ 

१) दवभाग व दवभाग प्रमुख   : इतिहास तिभाग- डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department &HoD)    

२) कार्यक्रमाचे स्वरूप   : ‘कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंि ेजीिन ि कायय’ 

एक तििसीय काययशाळा 

 (Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे (Chief Guest)  : १) प्राचायय डॉ. सनुीलकुमार लिटे, कोल्हापरू  

        २) प्राचायय डॉ. टी. एस. पाटील  

        ३) प्रा. डॉ. अरुण तशिंि े 

४) कार्यक्रमाचे अध्र्क्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण  

(Chairperson of the Programme) 

५) लाभार्थी दवद्यार्थी/दवद्यार्थीनी सांख्र्ा : १४५ हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) कार्यक्रमाचागोषवारा (Brief Summary of the Programme):   

  कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंि े यािंच्या शिकोत्तर सुिणय जयिंिी िर्षायतनतमत्त तशिाजी तिद्यापीठ 

अग्रणी महातिद्यालय योजना डी. आर. के. कॉलेज ऑफ कॉमसय क्लथटर, कोल्हापरू अिंिगयि इतिहास तिभाग 

ि कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंि ेसिंशोधन कें द्र यािंच्या सिंयकु्त तिद्यमाने ‘कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंिे: जीिन ि 

कायय’ या तिर्षयािर एक तििशी काययशाळा सिंपन्न झाली. काययशाळेच्या प्रारिंभी महर्षी  तिठ्ठल रामजी तशिंि े



यािंच्या प्रतिमेस पषु्पहार अपयण करून  काययक्रमाची सरुिाि झाली. थिागि ि प्राथिातिक या काययशाळेच े

समन्ियक डॉ. एस. व्ही. तशखरे यािंनी केल.े डॉ. तशखरे यािंनी काययशाळेचा उद्देश आतण भूतमका मािंडली. प्रा. 

डॉ. एस. एस. पाटील यािंनी प्रमखु पाहुण्यािंची ओळख आतण पररचय करून तिला. काययशाळेसाठी प्रमखु 

पाहुणे ि बीज भार्षक मा. प्राचायय डॉ. सनुीलकुमार लिटे हे उपतथिि होिे. डॉ. लिटे यािंनी ‘सियजनिािी 

महर्षी ति. रा. तशिंि’े या तिर्षयािर अतिशय अभ्यासपुणय मािंडणी केली. डॉ. लिटे यािंनी आपल्या भार्षणाि ििे 

ििेळाि नाही, िो माणसा-माणसािंमध्ये आह ेह ेमहर्षी तिठ्ठल रामजी तशिंि ेयािंनी जाणल ेहोि. त्यािंनी अतभजन, 

हररजन, बहुजन समाजापलीकडे जाऊन िशे जोडण्याच,े माणसू जोडण्याचे काम केल.े त्यािंचे तिचार 

समाजाला आज ही प्रेरक आहिे असे प्रतिपािन केले. काययक्रमािंच्या अध्यक्षथिानी महातिद्यालयाचे प्राचायय 

डॉ. आर. के. शानेतििाण ह ेहोि.े त्यािंनी आपल्या भार्षणाि कमयिीर तिठ्ठल रामजी तशिंि ेसिंशोधन कें द्राच्या 

तितिध उपक्रमािंची मातहिी तिली.  

 िसुरया सत्राच ेसिंयोजन डॉ. एस. डी. जाधि यािंनी केल.े डॉ. जाधि यािंनी प्रमखु पाहुणे ि व्याख्यािे 

मा. प्राचायय डॉ. टी. एस. पाटील यािंचा पररचय ि थिागि केल.े  प्राचायय डॉ. पाटील यािंनी ‘महर्षी ति. रा. तशिंि े

यािंच्या तिचारािंची समकालीन प्रथििुा’ या तिर्षयािर मागयिशयन केल.े  

 तिसर या सत्राचे सिंयोजन श्री पी. के. पाटील यािंनी केल.े श्री पाटील यािंनी सत्राचे पाहुणे ि व्याख्यािे 

प्रा. डॉ. अरुण तशिंि े यािंचा पररचय ि थिागि केल.े डॉ. तशिंि े यािंनी ‘महर्षी ति. रा. तशिंि े यािंचे अथपशृिा 

तनमूयलन ि शेिकरी तिर्षयक कायय’ या तिर्षयािर तििेचन केल.े  

 काययशाळेच्या समारोप समारिंभ प्रसिंगी डॉ. एस. व्ही. तशखरे यािंनी सिंपणूय काययशाळेचा आढािा 

घेिला. त्यािंनिंिर  तितिध महातिद्यालयािील सहभागी तिद्यार्थयायनी आपले मनोगिे व्यक्त केली. या प्रसिंगी कु. 

समतृद्ध मान,े रातधका पिार ि इिर मान्यिर सहभागीनी आपले मनोगि व्यक्त केल.े अध्यक्षथिानी 

महातिद्यालयाच ेििा डी. आर. के. कॉलेज ऑफ कॉमसय क्लथटर, कोल्हापूर िकी िंग कोतमटीच ेसिथय प्राचायय 

डॉ. आर. के. शानेतििाण ह ेहोि.े त्यािंनी या प्रसिंगी महर्षी ति. रा. तशिंि ेयािंच्या तिचाररािंचे ि कृिीचे आपण 

आचरण करायला हिे असे प्रतिपािन केल.े काययशाळेि सहभागी प्राध्यापक ि तिद्यािी यािंना उपतथिि 

मान्यिरािंच्या हथिे प्रमाणपत्र िणे्याि आल.े समारोप समारिंभाचे आभार डॉ. पी. बी. पाटील यािंनी व्यक्त केल.े 

या सिंपणूय काययशाळेचे सतू्रसिंचालन प्रा. डॉ. एस. एस. पाटील ि श्री पी. के. पाटील यािंनी केल.े डॉ. तशिाजी 

जाधि, डॉ. पािंडुरिंग पाटील, डॉ. एम. आर. िैराट, आर. डी. माडनीकर, डॉ. व्ही. जे. िठेे यािंनी सिंयोजन 

सतमिीमध्ये सिंयोजक म्हणून कायय केल.े डी. आर. के. कॉलेज ऑफ कॉमसय क्लथटर, कोल्हापरू अिंिगयि 

तितिध १५ महातिद्यालयािील १४५ हून अतधक तिद्यािी ि प्राध्यापक या काययशाळेमध्ये सहभागी झाल े

होि.े  

७) आभार (Vote of Thanks)  : डॉ. एस. डी. जाधि   

८) प्रदतसाि (Feedback)   : उत्तम   

  



  

काययशाळेच्या प्रारिंभी महर्षी ति. रा. तशिंि ेयािंच्या प्रतिमेचे पजून  

करिाना प्राचायय डॉ. सतुनलकुमार लिटे ि मान्यिर.  

‘सियजनिािी महर्षी ति. रा. तशिंि’े या तिर्षयािर मािंडणी 

करिाना प्राचायय डॉ. सतुनलकुमार लिटे ि मान्यिर.   

  

‘महर्षी ति. रा. तशिंि ेयािंच्या तिचारािंची समकालीन प्रथििुा’ या 

तिर्षयािर मािंडणी करिाना प्राचायय डॉ. टी. एस. पाटील ि 

मान्यिर.    

महर्षी ति. रा. तशिंि ेयािंचे अथपशृिा तनमूयलन ि शेिकरी 

तिर्षयक कायय’ या तिर्षयािर मािंडणी करिाना प्रा. डॉ. 

अरुण तशिंि ेि मान्यिर.   

  

काययशाळेलेचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतििाण 

अध्यक्षीय मनोगि व्यक्त करिाना. 

काययशाळे प्रसिंगी उपतथिि मान्यिर, प्राध्यापक ि तिद्यािी 
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