
  

 
 
 

कै. श्रीपतराव बोंदे्र (दादा) स्मृती व्याख्यानमाला 

Lat. Shripatrao Bondre (Dada) Memorial Lecture Series 

कै. श्रीपतरव बोंदे्र (दादा) स्मृती व्याख्यानमालेची संकल्पना:  

 आधनुनक महाराष्ट्राच्या राजकारण आनण समाजकरणातील कै. श्रीपतरव शंकराव बोंद्रे (दादा) ह ेएक 

मोठे नाव. कोल्हापरू नगरपानलकेचे नगरसेवक ते महाराष्ट्र राज्याचे कृनषराज्य मंत्री अशी स्वकतूूत्वावर 

ओळख ननमाूण केलेल्या कै. बोंद्रेदादांनी राजकारण आनण समाजकारण करत असताना छ्त्त्रपती नशवाजी 

महाराज, महात्मा फुले, छ्त्त्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण आनद थोर 

व्यक्तींचे नवचार अंगीकृत केलेले होते. त्यांनी श्री शाहू छ्त्त्रपती नशक्षण संस्थेच्या माध्यमातनू या थोर 

व्यक्तीच्या नवचारांची प्रभावी अंमलबजावणी करत बहुजन समाजातील वंनचत घटकांना नशक्षणाच्या 

प्रवाहामध्ये आणण्याचे महत्वाचे कायू केले. कै. बोंद्रेदादांचे श्री शहाजी छ्त्त्रपती महानवद्यालयाच्या जडण-

घडणीमध्ये मोलाचे योगदान आहे, त्यांच्या प्रयत्नामळेु महानवद्यालय नावारूपाला आले आह.े सन २०१९-

२०२० ह े कै. बोंद्रे दादांचे जन्मशताब्दी वष.ू कै. बोंद्रे दादांच्या जन्मशताब्दी वषाूचे औनचत्य साधत 

महानवद्यालयाने सन २०१७-२०१८ पासनू कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमाला सरुू केली.   

उदे्दश: 

१. कै. श्रीपतरव बोंद्रे (दादा) यांच्या जीवनकायाूवर प्रकाश टाकणे.  

२. छ्त्त्रपती नशवाजी महाराज, महात्मा फुले, छ्त्त्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, 

यशवंतराव चव्हाण आनद थोर व्यक्तींच्या नवचारांची समकालीन प्रस्ततुता मांडणे.   

३. समकालीन सामानजक, राजकीय, संस्कृनतक के्षत्रातील नवनवध नवषयावर उद्बोधनपर व्याख्यानांचे 

आयोजन करणे.  

  



  

आयोजित व्याख्याने: 

 कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या माध्यमातनू गेल्या दोन वषाूत खालील मान्यवर 

व्यक्तींची नवनवध नवषयावर व्याख्याने आयोनजत केली गेली. यामध्ये प्रा. डॉ. अरुण भोसले,  श्रीमती डॉ. 

मंजशु्री पवार, डॉ. चंद्रकुमार नलगे, मा. वसंत भोसले, प्रा. डॉ. मनलकाजुून माळगी, मा. डॉ. श्रीमंत कोकाटे, 

मा. डॉ. बी. एम. नहडेकर, मा. डॉ. आलोक जत्राटकर इत्यादीं मान्यवारांचा समावेश आह.े          

कै. श्रीपतराव बोंदे्र (दादा) स्मृती व्याख्यानमालेची उपलब्धी:  

 कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमालेच्या माध्यमातनू गेल्या दोन वषाूत आयोनजत केलेल्या 

नवनवध व्याख्यानांतून समकालीन सामानजक, सांस्कृनतक आनण राजकीय नवषयावर चचाू घडवनू आणण्याच े

महत्वाचे व्यासपीठ ठरलेले आह.े नवनवध क्षेत्रातील मान्यवर आनण तज्ञ व्यक्तींनी या व्यासपीठाच्या 

माध्यमातनू आपले नवचार मंथन केलेले आह े यांचा नननितच महानवद्यालयातील प्राध्यापक, नशक्षकेेत्तर 

कमूचारी आनण नवद्यार्थयाांना फायदा झालेला आह.े कै. बोंद्रे दादांच्यावर ज्या थोर व्यक्तीच्या नवचारांचा 

प्रभाव होता आनण ज्या नवचारांच्या माध्यमातनू त्यांची जडण घडण झाली त्या नवचारांची समकालीन 

प्रस्ततुता मांडण्याचा योग  कै. बोंद्रेदादांच्या जन्मशताब्दी वषाूच्या नननमत्ताने आनण औनचत्याने होतो आह.े 

कै. बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमालेच्या उपक्रमांना नशक्षक आनण नवद्यार्थयाूनी मोठ्या संख्येने उपनस्थत 

राहून उत्तम प्रनतसाद नदलेला आह ेही याची जमेची बाज ूआह.े  

 

 
 
 
 
 
 
  



  

 

काययक्रम अहवाल : 2017-2018 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १                   जदवस (Day):                   जदनांक (Date):  ११ माचय २०१८   

१) जवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृी व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश नशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा. डॉ. अरुण भोसले, कोल्हापरू      

(Chief Guest) 

४) काययक्रमाचे अध्यक्ष   : मा. प्राचायू डॉ. डी. आर. मोरे 

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी जवद्याथी/जवद्याथीनी संख्या : १०० हून अनधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 सन २०१७-२०१८ या शैक्षनणक वषाूमध्ये कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमाला सरुू 

करण्यात आली. या स्मतृी व्याख्यानमालेचे पनहले पषु्ट्प मा. डॉ. अरुण भोसले, माजी इनतहास नवभाग प्रमुख, 

नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापरू ह े होते. त्यांनी ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे जीवन व कायू’ या नवषयावर 

आपले नवचार व्यक्त केले. कायूक्रमाचे अध्यक्ष मा. प्राचायू डॉ. डी. आर. मोरे, शैक्षनणक सल्लागार, नशवाजी 

नवद्यापीठ, कोल्हापरू ह ेहोते. या प्रसंगी श्री शाहू छत्रपती नशक्षण संस्थेचे मा. सनचव, मा. नवजयराव (बाप)ू 

बोंद्रे, महानवद्यालयाचे प्राचायू डॉ. आर. के. शाणेनदवाण, आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. एस. जाधव, 



  

श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृी व्याख्यानमालेचे संयोजन डॉ. व्ही. जे. दठेे. डॉ. एस. डी. जाधव, श्री. पी. के. 

पाटील यांनी केले. याप्रसंगी महानवद्यालयातील ७० हून अनधक नवद्याथी-प्राध्यापक उपनस्थत होते.  

७) स्वागत व प्रास्ताजवक   : डॉ  .सरेुश नशखरे  

८) पाहुणयांचा पररचय   : डॉ. सौ. एस. एस. पाटील  

९) आभार     : डॉ. एस. डी. जाधव   

८) प्रजतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचेी प्रारंभ आनण अनभवादन व प्रनतमेचे पजून करताना संस्थेचे 

मा. सनचव, मा. नवजयराव (बाप)ू बोंद्रे, मा. डॉ. अरुण भोसले, मा. प्राचायू डॉ. डी. आर. मोरे, प्राचायू डॉ. आर. 

के. शाणेनदवाण व मान्यवर आनण मान्यवर 



  

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या पनहल्या पषु्ट्पाचे प्रमखुा पाहुणे मा. डॉ. अरुण भोसले यांचा 

सत्कार करताना संस्थेचे मा. सनचव, मा. नवजयराव (बाप)ू बोंद्रे,  मा. प्राचायू डॉ. डी. आर. मोरे, प्राचायू डॉ. 

आर. के. शाणेनदवाण, समन्वयक प्रा. सरेुश नशखरे   
 

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या पनहल्या पषु्ट्पाचे प्रमखुा पाहुणे मा. डॉ. अरुण भोसले, स्व. 

यशवंतराव चव्हाण यांचे जीवन व कायू या नवषयावर नवचार व्यक्त करताना. 



  

 
श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या पनहल्या पषु्ट्पाचा अध्यक्षीय समारोप करताना प्राचायू डॉ. डी. 

आर. मोरे, शैक्षनणक सल्लागार, नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापरू  

  

श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या 

पनहल्या पषु्ट्प प्रसंगी प्रास्तानवक करताना समन्वयक 

प्रा.सरेुश नशखरे   

श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या 

पनहल्या पषु्ट्प प्रसंगी आभार व्यक्त करताना डॉ. एस. 

डी. जाधव    



  

 
श्रीपतराव बोंद्रे ( दादा) स्मतृी व्याख्यानमालचे्या पनहल्या पषु्ट्पप्रसंगी उपनस्थत प्राध्यापक बंध ूभनगनी  

 
 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2018-2019 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १२             ददवस (Day):                   ददनाांक (Date):  ०३ सप्टेबर २०१८  

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा. डॉ. श्रीमती मंजशु्री पवार    

(Chief Guest) 

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

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ७० हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमाले अंतगयत श्रीमती डॉ. मंजशु्री पवार यांचे ‘राजतषय शाहू 

महाराज यांचे स्त्री सधुारणा तवषयक कायय’ या तवषयावर  व्याख्यान आयोतजत केले होत. काययक्रमाचे अध्यक्ष 

प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेतदवाण ह े होते. या प्रसंगी श्रीमती पवार यांनी राजतषय शाहू महाराज यांचे स्त्री 

सधुारणा तवषयक कायय व तवचार याची तवस्ततृ मांडणी केली. या प्रसंगी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. 

एस. जाधव, श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे संयोजन डॉ. व्ही. जे. दठेे. डॉ. एस. डी. जाधव, श्री. 

पी. के. पाटील यांनी केले. याप्रसंगी महातवद्यालयातील ७० हून अतधक तवद्याथी-प्राध्यापक उपतस्थत होते.  



  

७) स्वागत व प्रास्तादवक   : डॉ. सरेुश तशखरे  

८) पाहुणयाांचा पररचय   : डॉ. सौ. सरोज पाटील  

९) आभार     : डॉ. व्ही. जे. दठेे.  

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) यांच्या प्रततमेचे पजून करताना मान्यवर 

 

श्रीमती डॉ. मंजशु्री पवार ‘राजषी शाहू महाराज यांचे स्त्री सधुारणा तवषयक कायय’ या तवषयावर  मागयदशयन 

करताना, सोबत काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेतदवाण व मान्यवर. 
 



  

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमालेचा अध्यक्षीय समारोप करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतदवाण 

  
पाहुणयांची ओळख करून दतेाना डॉ. एस. एस. पाटील  काययक्रमाचे आभार व्यक्त करताना डॉ. व्ही. जे. दठेे. 

 
उपतस्थत प्राध्यापक बंध ुभतगनी 

  



  

 

काययक्रम अहवाल : 2020-21 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १२             ददवस (Day):सोमवार     ददनाांक (Date):  १९ दिसेंबर २०१९   

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान  

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा. डॉ. चंद्रकुमार नलगे 

(Chief Guest) 

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

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ९० हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

  श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमाला पषु्प ततसरे व गौरव समारंभ आयोतजत केला होता. या 

अंतगयत प्रा. डॉ. चंद्रकुमार नलगे यांनी उपतस्थतांसी मकु्तसंवाद साधला. काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. 

के. शाणेतदवाण ह ेहोते. या प्रसंगी डॉ. चंद्रकुमार नलगे यांनी तयांच्या जीवनातील अनेक पैलवुर प्रकाश टाकत 

शहाजी महातवद्यालयातील अनेक आठवणी नमदू केल्या.या प्रसंगी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. एस. 

जाधव, श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे संयोजन डॉ. व्ही. जे. दठेे. डॉ. एस. डी. जाधव, श्री. पी. 

के. पाटील यांनी केले. याप्रसंगी महातवद्यालयातील ९० हून अतधक तवद्याथी-प्राध्यापक उपतस्थत होते. 



  

७) स्वागत     : डॉ. दीपकुमार वळवी   

८) प्रास्तादवक    : डॉ. सरेुश तशखरे  

९) पाहुणयाांचा पररचय   : डॉ. सौ. सरोज पाटील  

१०) आभार     : डॉ. स्वप्नील बचुडे    

११) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे (दादा) स्मतृी व्याख्यानमालेमध्ये मकु्तसंवाद साधताना मा. प्रा. डॉ. चंद्रकुमार नलगे, 

काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेतदवाण व मान्यवर 

 
  



  

 
 
 

 

काययक्रम अहवाल : 2019-2020 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १                   ददवस (Day):                   ददनाांक (Date):  ३१ जुलै २०१९   

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृी व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा  .श्री वस त सवसले , कवल्हापरू      

(Chief Guest) 

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

(Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ७५ हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 कै .श्रीपतराव बोंद्रे  (दादा )स्मतृी व्याख्यानमाले अ तगयत मा  .श्री वस त सवसले या चे ‘छ्त्रपती राजाराम 

महाराज या चे कवल्हापरू स स्थानच्या शवकासातील यवगदान’ या शवषयावर व्याख्यान आयवशजत केले हवते .

काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण ह ेहवते. या प्रस गी श्री सवसले या नी छ्त्रपती महाराज 

या च्या शवशवध कायायची व शवचारा ची शवस्ततृ मा डणी केली .प्रा  .पी.के .पाटील  या नी सरूस चालन केले. 



  

आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. एस. जाधव, श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृी व्याख्यानमालेचे स यवजन डॉ. व्ही. 

जे. दठेे. डॉ. एस. डी. जाधव, श्री. पी. के. पाटील या नी केले. याप्रस गी महाशवद्यालयातील ७० हून अशधक 

शवद्याथी-प्राध्यापक उपशस्थत हवते.  

७) स्वागत व प्रास्तादवक   : डॉ  .सरेुश शशखरे  

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

९) आभार     : डॉ. व्ही. जे. दठेे    

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या प्रस गी उपशस्थत मा. वस त सवसले, स पादक द.ै लवकमत 

छरपती राजाराम महाराज या च्या जय ती शनशमत्त अशसवादन करताना, प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण   

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या प्रस गी उपशस्थत मा. वस त सवसले कै. दादा च्या प्रशतमेला 

अशसवादन करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण व मान्यवर    



  

 

 

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या प्रस गी उपशस्थत मा. वस त सवसले या चा सत्कार करताना 

करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण  व मान्यवर  

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेमध्ये मा. वस त सवसले, ‘छ्त्रपती राजाराम महाराज या चे जीवन 

व कायय’ या शवषयावर शवचार व्यक्त करताना. 



  

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे )दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेचा अध्यक्षीय समारवप करताना प्राचायय डॉ. आर. के. 

शाणेशदवाण  

  
श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या 

पाहुणया चा पररचय करून देताना डॉ. एस. एस. पाटील    

श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या 

पाहुणया चे आसार व्यक्त करताना डॉ. व्ही. जे. दठेे     

 
  



  

 

 

काययक्रम अहवाल : 2019-2020 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  ११ ते १                   ददवस (Day):                 ददनाांक (Date):  २८ दिसेंबर २०१९   

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृी व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश शशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप    : व्याख्यान   

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : प्रा  .राजा उनय  माशलकाजुयन माजगी , वाजवा  

(Chief Guest) 

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

(Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी सांख्या : ८५ हून अशधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 कै  .श्रीपतराव बोंद्रे (दादा)  या च्या जन्मशताब्दी वषायशनशमत्ताने कै  .श्रीपतराव बोंद्रे (दादा  )स्मतृी 

व्याख्यानमाले अ तगयत पाचवे पयुप प्रा .राजा उनय  माशलकाजुयन माजगी या चे ‘स त साशहत्याची प्रस्ततुता’ या 

शवषयावर व्याख्यान स पन्न झाले   .कै .दादा , दत्ताचे सक्त हवते  .त्या ची परमे रावर शनता त श्र ा हवती .त्या ना 

अशसवादन करणयाचे हतेूने सदरचे व्याख्यान आयवशजले केले.  प्रा  .माजगी या नी समकालीनचे स दसय घेत 

समाजाला स त साशहत्याची शकती उपयकु्तता आह ेयाचे अनेक दाखले दते स त साशहत्याची गरज शवशद केली .



  

दमदार वकृ्तत्व शैली, नमयशवनवद, साषेवरील पकड व सहजता यामजेु व्याख्यानाला उ ची प्राप्त झाली  .प्रा .

पी.के .पाटील या नी सरूस चालन केले .या प्रस गी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ .नामदवे जाधव या च्यासह 

महाशवद्यालयातील ८५ हून अशधक प्राध्यापक , शशक्केतर कमयचारी उपशस्थत हवते  . 

७) स्वागत व प्रास्तादवक   : डॉ  .सरेुश शशखरे  

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

९) आभार     : डॉ. व्ही. जे. दठेे    

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या प्रस गी प्रा  .राजा उनय माशलकाजुयन माजगी, वाजवा ह ेकै. 

दादा च्या प्रशतमेला अशसवादन करताना, प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेशदवाण   

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेच्या प्रस गी प्रा  .राजा उनय  माशलकाजुयन माजगी , वाजवा ‘स त 

साशहत्याची प्रस्ततुता’  या शवषयावर शवचार व्यक्त करताना,    
 



  

 

 
कै. श्रीपतराव बोंद्रे )दादा( स्मतृी व्याख्यानमालेचा अध्यक्षीय समारवप करताना प्राचायय डॉ. आर. के. 

शाणेशदवाण व मान्यवर  

 
श्रीपतराव बोंद्रे ) दादा( स्मतृी व्याख्यानमाले प्रस गी उपशस्थत प्राध्यापक व शवद्याथी 

 
 

 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2020-21 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२             ददवस (Day):मंगळवार     ददनांक (Date):  १२ जानेवारी २०२१ 

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप   : व्याख्यान (स्वराज्य जननी तजजाऊ व जगजेत्ते स्वामी तववेकानंद)  

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा. डॉ. श्रीमंत कोकाटे   

(Chief Guest) 

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

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी संख्या : २०० हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 महातवद्यालयातील श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे ६ वे पषु्प मा. डॉ. श्रीमंत कोकाटे 

यांच्या हस्ते संपन्न झाले. मा. डॉ. कोकाटे यांनी राष्रमाता तजजाऊ व स्वामी तववेकानंद यांच्या 

जन्मतदनातनतमत्त ‘स्वराज्य जननी तजजाऊ व जगजेत्ते स्वामी तववेकानंद’ या तवषयावर मागयदशयन केले. 

काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेतदवाण ह ेहोते. या प्रसंगी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. 

एस. जाधव, श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे संयोजन डॉ. व्ही. जे. दठेे. डॉ. एस. डी. जाधव, श्री. 



  

पी. के. पाटील यांनी केले. याप्रसंगी महातवद्यालयातील २०० हून अतधक तवद्याथी-प्राध्यापक उपतस्थत होते.  

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

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

 

स्वराज्य जननी तजजाऊ व जगजेत्ते स्वामी तववेकानंद या तवषयावर मागयदशयन करणाताना मा. डॉ. श्रीमंत कोकाटे   

 

स्वराज्य जननी तजजाऊ व जगजेत्ते स्वामी तववेकानंद या तवषयावरील व्याख्यानमालेचा अध्यक्षीय समारोप 

मागयदशयन करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतदवाण 



  

 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2020-21 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२             ददवस (Day):सोमवार     ददनांक (Date):  १ फेबु्रवारी २०२१ 

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप   : व्याख्यान (महातवद्यालयाची भतवष्यकालीन वाटचाल: संधी आतण 

आव्हाने)  

(Nature of the Programme) 

३) प्रमुख पाहुणे    : मा. डॉ. बी. एम. तहडेकर    

(Chief Guest) 

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

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी संख्या : ९० हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 महातवद्यालयातील श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे ७ वे पषु्प मा. डॉ. बी. एम. तहडेकर 

यांच्या हस्ते संपन्न झाले. मा. डॉ. तहडेकर यांनी श्री शहाजी छत्रपती महातवद्यालयाच्या सवुणय महोत्सवी वषाय 

तनतमत्त ‘महातवद्यालयाची भतवष्यकालीन वाटचाल: संधी आतण आव्हाने’ या तवषयावर मागयदशयन केले. 

काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. के. शाणेतदवाण ह ेहोते. या प्रसंगी आयक्यएुसी समन्वयक डॉ. एन. 



  

एस. जाधव, श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे संयोजन डॉ. व्ही. जे. दठेे. डॉ. एस. एस. पाटील, श्री. 

पी. के. पाटील यांनी केले. याप्रसंगी महातवद्यालयातील ९० हून अतधक प्राध्यापक उपतस्थत होते.  

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

८) प्रदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

 

श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेतील ‘महातवद्यालयाची भतवष्यकालीन वाटचाल: संधी आतण 

आव्हाने’ या तवषयावरील ७ वे पषु्प गफुताना मा. डॉ. बी. एम. तहडेकर सर, काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. 

आर. के. शानेतदवाण, प्रबंधक श्री रतवंद्र भोसले  



  

 
 

 



  

 

काययक्रम अहवाल : 2021-2022 

 (Report of the Programme) 

वेळ (Time):  १० ते १२             ददवस (Day):मंगळवार     ददनांक (Date):  १३ एदिल २०२२  

१) दवभाग व समन्वयक   : श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमाला; डॉ. सरेुश तशखरे  

(Department & HoD)     

२) काययक्रमाचे स्वरूप   : डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या तवचारांची समकालीन प्रस्ततुता 

(Nature of the Programme) 

३) िमुख पाहुणे    : मा. डॉ. आलोक जत्राटकर    

(Chief Guest) 

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

 (Chairperson of the Programme) 

५) लाभाथी दवद्याथी/दवद्याथीनी संख्या : १०० हून अतधक  

(Student Beneficiaries in Number) 

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

 महातवद्यालयातील श्रीपतराव बोंद्रे दादा स्मतृत व्याख्यानमालेचे ८ वे पषु्प तशवाजी तवद्यापीठाचे 

जनसंपकय  अतधकारी मा. डॉ. आलोक जत्राटकर यांच्या हस्ते संपन्न झाले. ‚डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या 

तवचारांची समकालीन प्रस्ततुता‛ या तवषयावर डॉ. जत्राटकर यांचे व्याख्यान झाल.े महातवद्यालयाचे प्राचायय 

डॉ. आर. के. शानेतदवाण अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी महातवद्यालयातील कतनष्ठ तवभागातील प्राध्यापक 



  

गौतम जाधव यांनी तलतहलेल्या ‘महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर’ या पसु्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या 

हस्ते करण्यात आल.े 

 डॉ. जत्राटकर म्हणाले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेत जीवन ओतनू काम 

केले. जगभरातील चांगली तवचार तत्त्वे त्यात त्यांनी समातवष्ट केली. म्हणनूच जगातील अनेक दशे 

अराजकतेकडे जात असताना भारत मात्र एकसंघ आह.े या राज्यघटनेची अंमलबजावणी मात्र तवचारांनी 

करणे गरजेचे आह.े तियांच्या, शेतकरय्ांच्या आतण समाजातील सवयच वगायतील लोकांसाठी बाबासाहबेांनी 

मोठे कायय केले आह.े 

 प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतदवाण म्हणाले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सवय धमाांचा वीस वषे 

अभ्यास करूनच बौद्ध धमय तस्वकारला. बौद्ध धमय अहकंारमकु्त आह,े बदु्धीप्रामाण्यवादी आह,े म्हणनू त्यांनी 

त्याचा स्वीकार केला. महात्मा गांधींपेक्षा मोठा संघषय डॉ. बाबासाहबेांच्या वाट्याला आला. मात्र त्यांना 

भारतरत्न दणे्यास खपू उशीर केला. डॉ. बाबासाहबे यांनी दाखतवलेल्या तवचारांनी आपण जाऊन ती मलू्ये 

तवद्यार्थयाांमध्ये रूजतवण्यासाठी प्राध्यापकांनी प्रयत्न केल ेपातहजेत.  

 प्रा. गौतम जाधव यांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्यावरील पसु्तक लेखनाची प्रेरणा त्यांच्या 

तवषयी असलेल्या ग्रंथलेखनातून आतण संशोधनाच्या कामातनू झाल्याच े सांतगतले. समन्वयक डॉ. सरेुश 

तशखरे यांनी स्वागत व प्रास्तातवक केल.े प्रा. डॉ. सौ. सरोज पाटील यांनी पाहुण्यांची ओळख करून तदली. 

प्रा. पी. के. पाटील यांनी सतु्रसंचालन केल.े प्रा. डॉ. तवजय दठेे यांनी आभार मानले.  

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

८) िदतसाद (Feedback)   : उत्तम   

  



  

 

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या तवचारांची समकालीन प्रस्ततुता‛ या तवषयावर मागयदशयन  करताना डॉ. 

आलोक जत्राटकर   

 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या तवचारांची समकालीन प्रस्ततुता‛ या तवषयावरील व्याख्यानमालेचा 

अध्यक्षीय समारोप मागयदशयन करताना प्राचायय डॉ. आर. के. शानेतदवाण 



  

 
महातवद्यालयातील कतनष्ठ तवभागातील श्री गौतम जाधव यांनी तलतहलेल्या ‘महामानव डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर’ या पसु्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. 

 
 


