
  

 

 

शाहू क्लब (Shahu Club) 

शाहू क्लबची संकल्पना:  

 शाहू क्लब हा उपक्रम महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासनू सरुू आह.े शाहू क्लबला खर् या ्थाेने 

प्राध्यापक प्रबोधनी म्हणता येईल. कारण शाहू क्लबचा मळू उद्दशे महाविद्यालयातील वशक्षकाांच्यासाठी 

प्रबोधनात्मक उपक्रमाांचे आयोजन करणे हा आह.े केिळ प्रबोधनात्मक व्याख्यानाांचे ्थिा उपक्रमाांच े

आयोजन करणे हा उद्दशे नसनू महाविद्यालयातील प्राध्यापकानी आपल्या आिडीच्या विषयािर ्थिा 

त्याांनी स्ित: केलेले सांशोधन आपल्या सहकार् याांच्या समोर व्य कर करािे, माांडािे हा दहुरेी उद्दशे आह.े शाहू 

क्लबच्या माध्यमातनू महाविद्यालयातील प्राध्यापकाांच्या व्यवतरर कर विविध के्षत्रातील आवण विषयातील तज्ञ 

मान्यिर व्य करींची मागेदशेनपर व्याख्यानेही शाहू क्लबच्या माध्यमातनू आयोवजत केली जातात.   

उदे्दश:  

१. शैक्षवणक क्षेत्रातील बदलाांच्या बरोबरच  सामावजक, साांस्कृवतक, आवथेक आवण राजकीय 

समकालीन विषयािर चचाे घडिनू आणणे.  

२. विविध विषयािरील उद्बोधनपर  व्याख्यानाांचे आयोजन करणे.  

३. महाविद्यालयातील वशक्षकाांना त्याांचे सांशोधन आवण विचार माांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून 

दणेे.    

आयोजित उपक्रम अथवा व्याख्याने: 

 शाहू क्लबच्या माध्यमातनू गेल्या पाच िषाेत खालील विषयािर व्याख्याने आयोवजत केली गेली. 

यामध्ये प्र. प्राचाये डॉ. एच. एस. िनमोरे, प्रा. सधुाकर मानकर, डॉ. बी. एस. माळी, डॉ. मकरांद ऐतिडे, 

प्राचाये डॉ. वि. एस. पोिर, श्रीमती सीमा पाटील, प्राचाये डॉ. आर. के. शानेवदिाण, डॉ. भालबा विभतेू, प्रा. 



  

गौतम जाधि, डॉ. सौ. एस. एस. पाटील, डॉ. सौ. एन. डी. कावशद-पाटील, डॉ. आर. डी. माांडनीकर 

इत्यादीची विविध विषयािर व्याख्याने आयोजन करण्यात आली आहते.       

शाहू क्लबची उपलब्धी:  

 शाहू क्लब ्थाेत प्राध्यापक प्रबोधनीच्या माध्यमातनू आयोवजत केलेले उपक्रम ्थिा व्याख्याने 

शैक्षवणक के्षत्रातील बदलाांच्या बरोबरच  सामावजक, साांस्कृवतक, आवथेक आवण राजकीय आवद समकालीन 

विषयािर चचाे घडिनू आणण्याचे महत्िाचे व्यासपीठ ठरलेले आह.े महाविद्यालयातील विविध विषयाांच्या 

प्राध्यापकाांच्या बरोबरच विविध के्षत्रातील मान्यिर तज्ञ व्य करींनी या व्यासपीठाच्या माध्यमातनू आपले 

विचार मांथन केलेले आह े याांचा वनवितच महाविद्यालयातील प्राध्यापकाांना फायदा झालेला आह.े ्नेक 

वशक्षकाांनी त्याांच्या आिडीच्या विषयािर ्थिा त्याांनी केलेल्या सांशोधनािर या व्यासपीठाच्या माध्यमातून 

आपले विचार आवण सांशोधन माांडलेले आह.े शाहू क्लबच्या उपक्रमाांना वशक्षकाांनी मोठ्या सांख्येने उपवस्थत 

राहून उत्तम प्रवतसाद वमळत आह.े 

  



  

 

काययक्रम अहवाल : 2018-2019 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२  जदवस (Day):                 जदनांक (Date):  ०७ िुलै २०१८ 

१) जवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश वशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान:  राजवषे शाहू महाराजाांच्या विचाराांची प्रस्ततुता 

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : प्राचायय डॉ. विलास पोिार    

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचाये डॉ. आर. के. शानेवदिाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी जवद्याथी/जवद्याथीनी संख्या : ७० हून ्वधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 महाविद्यालयातील शाहू क्लबचे उद्घाटन वद. ०७ जलैु २०१८ रोजी प्राचाये डॉ. विलास पोिर याांच्या 

हस्ते झाले. त्याांनी  ‘राजषी शाहू महाराजाांच्या विचाराांची प्रस्ततुता’ या विषयािर आपले विचार माांडले. 

कायेक्रमाचे ्ध्यक्ष प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण ह ेहोते.  समन्ियक डॉ. एन. एस. जाधि, शाहू क्लबचे 

सदस्य डॉ. एस. एस. राठोड, डॉ. विजय दठेे, डॉ. डी. पी. गिाडे याांच्यासह महाविद्यालयातील ७० हून 

्वधक प्राध्यापक उपवस्थत होते.  

  



  

७) आभार (Vote of Thanks)  : डॉ. विजय दठेे     

८) प्रजतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

प्रमखु पाहुण्याांचे स्िागत करताना प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण. 

 

‘राजषी शाहू महाराजाांच्या विचाराांची प्रस्ततुता’ या विषयािर आपले विचार माांडताना प्राचाये डॉ. विलास 

पोिार आवण कायेक्रमाचे ्ध्यक्ष प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण. 
 

  



  

 

 

कायेक्रमाचे प्रास्ताविक आवण पाहुण्याांचा पररचय करून दतेाना समन्ियक प्रा. एस. व्ही. वशखरे 

 

उपवस्थत प्राध्यापक बांध ुभवगनी  

 

  



  

 

काययक्रम अहवाल : 2018-2019 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२  जदवस (Day):                 जदनांक (Date):  २५ ऑगष्ट २०२१ 

१) जवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश वशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याांचे ा्ंधश्रद्धा वनमूेलन विषयक काये 

(Nature of the Programme)                 व्याख्यान  

३) प्रमुख पाहुणे    : श्रीमती सीमा पाटील, कोल्हापरू  

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचाये डॉ. आर. के. शानेवदिाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी जवद्याथी/जवद्याथीनी संख्या : ८०  हून ्वधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 शाहू क्लब ा्ंतगेत ‘डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याांचे ा्ंधश्रद्धा वनमूेलन विषयक काये’ या विषयािर श्रीमती 

सीमा पाटील याांचे व्याख्यान आयोवजत केले होते. कायेक्रमाचे ्ध्यक्ष प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण ह े

होते. या प्रसांगी श्रीमती पाटील याांनी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याांचे ा्ंधश्रद्धा वनमूेलन विषयक काये ि विचार 

याची विस्ततृ मावहती वदली. समन्ियक डॉ. एन. एस. जाधि, शाहू क्लबचे सदस्य डॉ. एस. एस. राठोड, डॉ. 

विजय दठेे, डॉ. डी. पी. गिाडे याांच्यासह महाविद्यालयातील ८० हून ्वधक प्राध्यापक उपवस्थत होते.  

  



  

७) आभार (Vote of Thanks)  : डॉ. विजय दठेे     

८) प्रजतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

‘डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याांचे ा्ंधश्रद्धा वनमूेलन विषयक काये’ या विषयािर श्रीमती सीमा पाटील आवण 

कायेक्रमाचे ्ध्यक्ष प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण. 

 

प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण याांनी ‘डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याांचे ा्ंधश्रद्धा वनमूेलन विषयक काये ि 

िैचाररकता’ याची विस्ततृ माांडणी केले. 



  

 

उपवस्थत प्रमखु पाहुण्याांची ओळख करून दतेाना समन्ियक डॉ. एस. व्ही. वशखरे 

 

प्रमखु पाहुण्याांचे स्िागत करताना प्राचाये डॉ. आर. के. शाणेवदिाण 

 

उपवस्थत प्राध्यापक बांध ूभवगनी 

 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2019-2020 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १२  ददवस (Day):                   ददनाांक (Date):  २० जुलै २०१९ 

१) दवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान:   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : प्रा. डॉ. भालबा शिभतेू  

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदिाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ७० हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 महाशिद्यालयातील शाहू क्लबचे उदघाटन प्रा. डॉ. भालबा शिभतेू याांच्या हस्ते झाले. डॉ. शिभतेू याांनी 

‘ निीन शैक्षशणक धोरण- २०१९’ या शिषयािर मागयदशयन केले. काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. 

शाणेशदिाण ह ेहोते. या प्रसांगी आयक्यएुसी समन्ियक डॉ. नामदिे जाधि, शाहू क्लबचे सदश्य डॉ. एस. एस. 

राठोड, डॉ. डी. पी. गािडे, डॉ. शिजय दठेे याांच्यासह महाशिद्यालयातील ७० हून अशधक प्राध्यापक  

उपशस्थत होते.   



  

७) स्वागत व प्रास्तादवक    : डॉ. सरेुश शशखरे  

८) पाहुणयाांचा पररचय    : डॉ. सौ. एस. एस. राठोड   

९) आभार     : डॉ. पी. बी. पाटील   

१०) प्रदतसाद (Feedback)    : उत्तम   

 

शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगी छ्त्रपती शाहू महाराज याांच्या पतुळ्यास अशभिादन करताना प्रा. डॉ. भालबा 

शिभतेू, काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदिाण, आयक्यएुसी समन्ियक डॉ. नामदिे जाधि, 

डॉ. पाांडुरांग पाटील ि मान्यिर  

 
शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगी प्रा. डॉ.   भालबा शिभतेू याांचे स्िागत करताना  प्राचायय डॉ. आर. के. 

शाणेशदिाण ि मान्यिर  



  

 

महाशिद्यालयातील शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगीप्रा. डॉ. भालबा शिभतेू याांनी ‘ निीन शैक्षशणक धोरण - 

२०१९’ या शिषयािर मागयदशयन करताना.  

 
काययक्रमाचा अध्यक्षीय समारोप करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदिाण 

 
शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगी स्िागत ि प्रास्ताशिक करताना समन्ियक डॉ. सरेुश शशखरे  

 



  

 

 
शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगी प्रा. डॉ. भालबा शिभतेू याांचा पररचय करून दतेाना डॉ. सौ. एस. एस. राठोड  

 
शाहू क्लबच्या उदघाटन प्रसांगी आभार व्यक्त करताना डॉ. पाांडुरांग पाटील  

 
शाहू क्लबच्या काययक्रमास उपशस्थत प्राध्यापक बांध-ुभशगनी  

 

  



  

 

 

 

काययक्रम अहवाल : 2019-2020 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२  ददवस (Day):                 ददनाांक (Date):  ६ दिसेंबर २०१९ 

१) दवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : शाहू क्लब उदघाटन ि व्याख्यान  

(Nature of the Programme)                 व्याख्यान  

३) प्रमुख पाहुणे    : प्रा. गौतम जाधि  

 (Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदिाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ६५  हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 डॉ बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या महापररशनिायण शदनाशनशमत्त शाहू क्लबचे अांतगयत प्रा. गौतम जाधि 

याांनी डॉ बाबासाहबे आांबेडकर याांच्या शिचाराांची समकालीन प्रस्ततुता या शिषयािर अत्यांत मदु्दसेदू, 

माशहतीपणूय व्याख्यान शदले. काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदिाण ह ेहोते. या प्रसांगी त्याांनी 

शाहू क्लबच्या माध्यमातनू प्राध्यापकानी आपले शिचार आपल्या लोकाांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करािा, 

आशण आदरणीय श्रीपतराि बोन्रे दादा याांच्या जन्मशताब्दी िषायच्या शनशमत्ताने शिशिध समाजसेिक, 

सधुारक, राज्यकते याांच्या सबांधाने आपल्यातील सन्माननीय प्राध्यापक महोदयाांनी तयारी करािी असे मत 



  

व्यक्त केले. अनेकिेळा प्राध्यापकाना सांधी शमळत नाही अशी तक्रार असते शाहू क्लबच्या व्यासपीठािनन 

अशी सांधी आपण घेऊया.  

७) स्वागत व प्रास्तादवक    : डॉ. सरेुश शशखरे  

८) पाहुणयाांचा पररचय    : डॉ. एस. एस. राठोड   

९) आभार     : डॉ. डी. पी. गािडे  

१०) प्रदतसाद (Feedback)    : उत्तम 

 

   

 

 

 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2020-21 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२  ददवस (Day): गुरुवार    ददनाांक (Date):  १७ जून २०२१ 

१) दवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : ऑनलाइन व्याख्यान (राष्ट्रमाता शजजाऊ)  

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : डॉ. सौ. सरोज पाटील   

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदवाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ७० हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 महाशवद्यालयातील शाहू क्लबचे उदघाटन डॉ. सौ. सरोज पाटील याांच्या हस्ते झाले. डॉ. पाटील याांनी 

महाराणी शजजाबाई स्मशृत शदनाशनशमत्त ‘राष्ट्रमाता शजजाऊ’ या शवषयावर मागयदशयन केले. काययक्रमाचे अध्यक्ष 

प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण ह ेहोते. या प्रसांगी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. नामदवे जाधव, शाहू क्लबचे 

सदस्य डॉ. एस. एस. राठोड, डॉ. डी. पी. गावडे, डॉ. शवजय दठेे याांच्यासह महाशवद्यालयातील ७० हून 

अशधक प्राध्यापक  उपशस्थत होते.  



  

७) आभार (Vote of Thanks)  : प्रा. शवशाल पुांदीकर    

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

 

शाहू क्लब अांतगयत प्रमखु पाहुणयाांची ओळख करून डॉ. सरेुश शशखरे  

 

राष्ट्रमाता शजजाऊ या शवषयावर मागयदशयन करताना डॉ. सौ. सरोज पाटील, शहांदी शवभाग, श्री शहाजी छ. 

महाशवद्यालय, कोल्हापरू   



  

 

राष्ट्रमाता शजजाऊ या शवषयावर अध्यक्षीय समारोप मागयदशयन करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानशेदवाण, श्री 

शहाजी छ. महाशवद्यालय, कोल्हापरू   

 
 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2021-2022 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२  ददवस (Day): गुरुवार    ददनाांक (Date):  १८ दिसेंबर  २०२१ 

१) दवभाग व समन्वयक    : शाहू क्लब ; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : शाहू क्लब उद्घाटन   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : प्राचायय डॉ. डी. आर. मोरे    

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदवाण  

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ८० हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

६) काययक्रमाचा गोषवारा (Brief Summary of the Programme): 

 शाहू क्लबमध्ये शद. १८ शडसेंबर २०२१ रोजी आपल्या महाशवयालालयाचे माजी प्राचायय डॉ. डी. आर. 

मोरे व्याख्यान झाले. या प्रसंगी डॉ. मोरे सर यांनी भारतातील शैक्षशणक वाटचाल, शिटीशांची भशूमका, 

स्वातंत्र्यानंतरची वाटचाल, राजीव गांधी यांचे योगदान आशा अनेक गोष्टींचा संदभय घेत भारतीय शैक्षशणक 

व्यवस्थेचा आढावा घेतला. सध्याच्या भारतीय शशक्षण व्यवस्थेतील बदल कसे आहते आशण आपणस 

तयांना कसे सामोरे जावे लागेल याचे शववेचन करत महाशवयालालयाच्या NAAC मलू्यांकना बाबत अशतशय 



  

महतवाच्या मयुालावर आपले शवचार मांडले. महाशवयालालयास A दजाय प्राप्त करण्यासाठी सवाांनी एकत्र येऊन 

काम केले पाशहजे असे मत व्यक्त केले. अध्यक्षीय समारोप डॉ. आर. के. शानेशदवाण यांनी NAAC 

मलू्यंकनाची तयारी आशण प्रगती सांशगतली. काययक्रमाचे प्रस्थाशवक डॉ. सरेुश शशखरे, आभार डॉ. सौ. एस. 

एस. राठोड व सतू्रसंचालन श्री पी. के. पाटील यांनी केले. या प्रसंगी वररष्ठ व कशनष्ठ महाशवयालालयातील 

प्राध्यापक मोठया संख्येने उपशस्थत होते. 

 ७) आभार (Vote of Thanks)  :  सौ. एस. एस. राठोड  

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

शाहू क्लब अंतगयत प्रमखु पाहुण्यांचा सतकार करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदवाण व मान्यवर   

 

शाहू क्लब उद्घाटन प्रसंगी मागयदशयन करताना प्राचायय डॉ. डी. आर. मोरे सर  



  

 

शाहू क्लब उद्घाटन प्रसंगी अध्यक्षीय समारोप मागयदशयन करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानेशदवाण 

  
शाहू क्लब उद्घाटन प्रसंगी प्रमखु पाहुण्यांची ओळख 

करताना श्री पी. के. पाटील  

शाहू क्लब उद्घाटन प्रसंगी प्रमखु पाहुण्यांचे आभार 

व्यक्त करताना . सौ. एस. एस. राठोड 



  

 
 


