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Name of the Department – History
Name of the Committee – Internal Complaints Committee

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनितीिार्ग त आयोनित
ननर्गया पथक िार्गदर्गन कायगक्रि
२८ निसेंबर २०१९

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनिती िार्गत आयोनित
ननर्गया पथक िार्गदर्गन कायगक्रि
२८ / १२ / २०१९

Participants

Report-

Male
----

Female
203

Total
203

Name of the Department – History
Name of the Committee – Internal Complaints Committee

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनितीिार्ग त आयोनित
क्रांतीज्योती सानवत्रीबाई र्ुले यांच्या ियंती नननित्य
नवर्ेष व्याख्यान
३ िानेवारी २०२०

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनितीिार्गत,
क्रांनतज्योती सानवत्रीबाई र्ुले यांची १८९ वी ियतं ी ियंती नननित्य
आयोनित नवर्ेष व्याख्यान कायगक्रि, ३ िानेवारी २०२०

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनितीिार्गत,
क्रांनतज्योती सानवत्रीबाई र्ुले यांची १८९ वी ियतं ी नननित्य
आयोनित नवर्ेष व्याख्यान कायगक्रि, ३ िानेवारी २०२०

Participants
Male
38

Female
80

Total
118

अंतर्गत तक्रार ननवारण सनितीिार्गत
क्रांनतज्योती सानवत्रीबाई र्ुले यांची १८९ वी ियतं ी नननित्य
आयोनित नवर्ेष व्याख्यान कायगक्रि
३ िानेवारी २०२०

अहवाल
रयत शिक्षण संस्थेच्या चंद्राबाई – िांताप्पा िेंडुरे कॉलेज हुपरी येथे अतं गगत तक्रार शनवारण सशमती मार्ग त क्रांशतज्योती
साशवत्रीबाई र्ुले याचं ी १८९ वी जयतं ी साजरी करण्यात आली. या शनशमत्य सामाशजक कायगकत्याग अचगना मगदमु यांच्या व्याखानाचे
आयोजन करण्यात आले. साशवत्रीबाई र्ुले यानं ी के लेल्या िैक्षशणक कायागचे शववेचन करताना आजच्या मल
ु ींनी, मशहलानं ी त्याच्ं या
सारखे धाडस दाखवत त्याचं े अनक
ु रण करणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे समाजात घसरत चाललेली नैशतक पातळी सावरण्याची
जबाबदारी मशहलांची आहे असे अचगना मगदमु यांनी सांशगतले. क्रांशतज्योती साशवत्रीबाई र्ुले या भारतातील पशहल्या मशहला
शिशक्षका आशण पशहल्या मख्ु याध्याशपका होत्या, त्यांच्या आशण महात्मा जोशतराव र्ुले यांच्या प्रयत्नामळ
ु े स्त्री शिक्षणाची वाट मोकळी
झाली. यामळ
ु े च आज सवग क्षेत्रात शस्त्रया मोठ्या धडाडीने काम करताना शदसत आहेत. शस्त्रयांना लढण्याची ताकद व प्रेरणा ही
क्रांशतज्योती साशवत्रीबाई र्ुले यांच्यापासनू शमळाली. स्त्री शिक्षणाचा पाया या जोडीने रोवला. असे प्रशतपादन सामाशजक कायगकत्याग
अचगना मगदमु यांनी के ले.
अध्यक्षीय मनोगतात कॉलेजच्या प्राचायाग डॉ. पी.बी.पाटील यांनी साशवत्रीबाई र्ुले , महात्मा जोशतराव र्ुले, र्ाशतमा िेख
यांच्या िैक्षशणक कायागचा शवस्तृत आढावा घेतला. आज आपण सवगजण के वळ यांनी के लेल्या कायागमळ
ु े च येथे आहोत असे प्रशतपादन
के ले.
या कायगक्रमाचे औशचत्य साधनू िैक्षशणक क्षेत्रात यि शमळशवलेल्या प्रा. शवलास चौगल
ु े, प्रा.तेजश्री पाटील , डॉ.अमोल
चदं नखेडे , प्रा. शनशकता शभलारे , कॉलेजचे माजी शवद्याथी ताशलब मल्ु ला , शनलेि काबं ळे याच
ं ा नेट परीक्षा उत्तीणग झाल्याबद्दल सत्कार
करण्यात आला. कायगक्रमाच्या शपठासन अशधकारी डॉ. सशु प्रया खोले यानं ी प्रास्ताशवक के ले . आभार प्रदिगन प्रा. सध्ं या माने तर
सत्रू सच
ं ालन डॉ.साररका मोरे यानं ी के ले .या कायगक्रमास उपप्राचायग डॉ. एस.व्ही. चदं नशिवे याच्ं यासह महाशवद्यालयातील शिक्षकशिक्षके तर कमगचारी, शवद्याथी - शवद्याशथगनी मोठ्या संख्येने उपशस्थत होते.
डॉ. सशु प्रया चंद्रिेखर खोले,
शपठासन अशधकारी,
अतं गगत तक्रार शनवारण सशमती

th

189 Birth anniversary of Krantijyoti Savitribai Phule
Special lecture - Organized by Internal Complaint Committee
3 January 2020
Report
th

189 Birth anniversary of Krantijyoti Savitribai Phule was celebrated by the Internal
Complaint Committee at Chandrabai - Shantappa Shandure College, Hupari . A lecture was
delivered by social activist Archana Magadum on this occasion. While discussing the
educational work done by Savitribai Phule, Archana Magadum said that it is the responsibility
of today's girls to show courage and imitate work of Savitribai. Krantijyoti Savitribai Phule was
the first female teacher and first headmistress of India and with the efforts of her and Mahatma
Jyotirao Phule, the path to female education was liberated. Because of this, women in all fields
are seen today working hardly. The strength and motivation for women to fight was inspired by
the revolutionary Savitribai Phule. The foundation of women's education in India was laid by
this pair.
Chairperson of the programme Principal of the college, Dr.Smt. P.B. Patil gave a
detailed overview of the academic work of Savitribai Phule, Mahatma Jyotirao Phule, Fatima
Shaikh. She said that today we are here only because of their work.
On this occasion students and Professors who have achieved success in the field of
education were honored. Prof.Vilas Chaugule, Prof. Tejashree Patil, Dr. Amol Chandkhanade,
Prof. Nikita Bhilare, college alumni Talib Mulla and Nilesh Kamble were honored for passing
the NET exams. Organizer of the program Dr.Supriya Khole introduced the programme. Vote
of thanks was given by Smt. Sandhya Mane. Programme was anchored by Dr. Sarika More.
Vice Principal S.V. Chandanshive, teaching and non-teaching staff, students of college were
present in large numbers on this occasion.

Dr. Supriya Khole,
Presiding officer,
Internal Complaint Committee

नर्वािी नवद्यापीठ अग्रणी िहानवद्यालय योिने अंतर्गत
अंतर्गत तक्रार ननवारण सनिती आनण सिान संधी
कक्षद्वारे आयोिीत
एक नदवसीय कायगर्ाळा
नलंर्र्ाव सिानता ( Gender Equality )
१८ िानेवारी २०२०

नर्वािी नवद्यापीठाच्या अग्रणी िहानवद्यालय योिनेअंतर्गत
तक्रार ननवारण सनिती आनण सिान सध
ं ी कक्षद्वारा आयोनित कायगर्ाळा
नलंर्र्ाव सिानता ( Gender Equality) नदनांक १८ – १ – २०२०

नर्वािी नवद्यापीठाच्या अग्रणी िहानवद्यालय योिनेअंतर्गत
तक्रार ननवारण सनिती आनण सिान सध
ं ी कक्षद्वारा आयोनित कायगर्ाळा
नलंर्र्ाव सिानता ( Gender Equality) नदनांक १८ – १ – २०२०

Participants
Male
32

Female
61

Total
93

नर्वािी नवद्यापीठाच्या अग्रणी िहानवद्यालय योिनेअंतर्गत
तक्रार ननवारण सनिती आनण सिान सध
ं ी कक्षद्वारा आयोनित कायगर्ाळा
नलंर्र्ाव सिानता ( Gender Equality) नदनांक १८ – १ – २०२०

अहवाल
शिवाजी शवद्यापीठाच्या अग्रणी महाशवद्यालय योजने अतं गगत तक्रार शनवारण सशमती आशण समान सधं ी कक्षाद्वारे चद्रं ाबाई िातं ाप्पा िेंडुरे कॉलेजमध्ये शदनाक
ं १८ जानेवारी २०२० रोजी शलगं भाव समानता (Gender Equality ) या शवषयावर एकशदवसीय
कायगिाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कायगिाळे साठी साधन व्यक्ती म्हणनू शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापरू येथील सामाशजकिास्त्रे
शवभागाच्या अशधष्ठाता आशण अतं गगत तक्रार शनवारण सशमतीच्या प्रमख
ु प्रा. डॉ. भारती पाटील आशण छत्रपती िाहू इश्स्टट्यटू ऑर्
शबझनेस एज्यक
ु े िन अँड ररसचग , कोल्हापरू येथील प्रा. अनरु ाधा गायकवाड ( सहाय्यक प्राध्यापक , मास्टर ऑर् शबझनेस
अॅडशमशनस्रेिन ) यांनी मागगदिगन के ले.
भारतीय समाजातील स्त्री – परुु षाबं ाबत के ला जाणारा भेदभाव , शस्त्रयानं ा दय्ु यमत्व देणार्या प्रथा , सामाशजक जबाबदाराच्ं या
नावाखाली घालण्यात येणारी बंधने आशण त्यांचे होणारे दष्ु पररणाम , स्त्री – परुु ष ज्मदरातील तर्ावत आशण त्यामळ
ु े शनमागण झालेले
सामाशजक असंतल
ु न याबाबत त्यांनी शवद्यार्थयाांिी संवाद साधला आशण मागगदिगन के ले. सहभागी शवद्याथी – शवद्याशथगनीनी त्याचप्रमाणे
प्राध्यापक वगागनेही आपली मते मोकळे पणाने मांडली. सामाशजक असमानता दरू होऊन शलंगभाव समानता प्रस्थाशपत होण्यासाठी
आपल्या जबाबदारीची जाणीव यावेळी व्यक्त के ली गेली. कायगक्रमाच्या अध्यक्षपदी असलेल्या महाशवद्यालयाच्या प्राचायाग प्रा.डॉ. पी .
बी. पाटील मॅडम यांनी मल
ु ींनी खबं ीर राहून होणार्या अ्यायाचा मक
ु ाबला के ला पाशहजे असे मत व्यक्त के ले .
समारोप सत्रात, प्रा. डॉ. संघशमत्रा सरवदे ( अण्णासाहेब डांगे महाशवद्यालय , हातकणगं ले ) मॅडम यांनी मागगदिगन करताना
आपल्या समाजातील स्त्री – परुु ष असमानता दरू व्हायला पाशहजे यासाठी प्रत्येकाच्यात शववेकवादी शवचार शनमागण व्हायला पाशहजे
आशण सवाांनीच सामाशजक अ्यायाशवरुद्ध लढले पाशहजे असे सांशगतले.
कायगक्रमाची प्रस्तावना महाशवद्यालयातील अग्रणी योजना शवभागाचे प्रमख
ु डॉ.झेड. एस. कदम यानं ी के ले. पाहुण्याच
ं े स्वागत
– पररचय कायगिाळे च्या सम्वयक डॉ.सशु प्रया खोले यानं ी के ले. कायगक्रमाचे सत्रू सच
ं ालन प्रा. सध्ं या माने यानं ी के ले. कायगक्रमास
महाशवद्यालयातील त्याचबरोबर अग्रणी योजनेअतं गगत इतर महाशवद्यालयातील शवद्याथी, प्राध्यापक उपशस्थत होते. समारोप सत्रात
शवद्यार्थयागनी आपले मनोगत व्यक्त के ले. यावेळी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले .
डॉ.सशु प्रया चंद्रिेखर खोले
कायगिाळा सम्वयक

Under Shivaji University's Lead College Scheme
One Day Workshop organized by
Internal Complaint Committee and Equal Opportunity Cell
Gender Equality, Date 18 - 1 - 2020

Report
th

A one-day workshop on Gender Equality was organized on 18 January 2020 at
Chandrabai-Shantappa Shandure College, Hupari by Internal Complaint Committee and Equal
Opportunity Cell under lead colleges scheme of Shivaji University. As the resource person for
this workshop, Dean of the Social Sciences and Presiding Officer of I.C.C. Shivaji University,
Prof. Dr. Bharti Patil and Prof. Anuradha Gaikwad, C.S.I.B.E.R., Kolhapur guided the
students.
They discussed about the secondary position of women and the discrimination between
men and women in the Indian society. They interacted on practices, restrictions imposed in the
name of social responsibilities and their side effects, variation in male-female birth rate and the
social imbalances created because of this. Participated students and teachers expressed their
views. They expressed sense of responsibility for the elimination of social inequality. College
Principal Dr. P. B. Patil Madam expressed the view that the girls should stand firmly against
injustice.
In the valedictory function Dr. Sanghmitra Sarvade (Annasaheb Dange College,
Hatkanangale) said that there should be conscientious thinking among all of us and all should
fight against social injustice. The student expressed their views about the workshop. At this
time the certificates were distributed.
Introduction of programme was made by Dr. Z.S.Kadam. Guests were introduced by Dr.
Supriya Khole. Programme was anchored by Sandhya Mane. Students and professors from
different colleges attended the program .

Dr. Supriya Chandrasekhar Khole
Workshop coordinator

