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वावषशक अहवाल सन २०१८-२०१९ 

 गोंडवाना धवद्यापीठ गडधिरोली संलधननत श्री धिवाजी कला, वाधिज्र् व धवज्ञान 

महाधवद्यालर् राजरुा, धज.िंद्रपरू रे्थे राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथक मागील २८ वर्ायपासनू कार्यरत आह.े 

र्ा पथकाच्र्ा माध्र्मातनू सामाधजक पररवतयन, जनजागतृी, स्वच्छता, आरोनर्, पर्ायवरि संरक्षि, 

मतदार जागतृी, कार्देधवर्र्क जनजागतृी आधि व्र्धिमत्व धवकास इ. कार्यक्रम घेण्र्ात र्ेतात. 

ग्रामीि भागात धिधिराच्र्ा माध्र्मातनू धवकास सािण्र्ािे काम रासेर्ो पथकाद्वारे सरुु आह.े मा. डॉ. 

नरेि मडावी, संिालक (प्र.) रासेर्ो गोंडवाना धवद्यापीठ गडधिरोली, र्ांच्र्ा मागयदियनाखाली व 

प्रािार्य डॉ. एस.एम. वारकड र्ांच्र्ा सहकार्ाांनी महाधवद्यालर्ाअंतगयत धनर्धमत कार्यक्रमािे 

आर्ोजन करून धवद्यार्थर्ायमध्रे् समाजािद्दल आपलुकी, आस्था, राष्ट्रपे्रम धनमायि करतानाि 

व्र्धिमत्व धवकासािे कार्य र्ा पथकाद्वारे सतत होत आह.े 

 सन २०१८-२०१९ सत्रािी सरुवात धदनांक १५ जनू २०१८ पासनू झाली. १९ जलैु 

२०१८ला राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकािी सभा प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड र्ांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली 

घेण्र्ात आली. र्ामध्र्े २०१८-१९ र्ा पिूय सत्राकररता कार्यप्रिालीिी आखिी करण्र्ात आली. 

धवधवि कार्यक्रमािी रूपरेर्ा ठरवनू कार्यक्रम कसे रािवार्िे, स्वरूप कार् असेल र्ावर सधवस्तर 

ििाय करण्र्ात आली तसेि कार्यक्रम र्िस्वीरीत्र्ा पार पाडण्र्ाच्र्ा दृष्टीने धनर्ोजनावर ििाय 

करण्र्ात आली, त्र्ांनतर रासेर्ो स्वरं्सेवकांिे र्धुनट ठरधवण्र्ात रे्ऊन नवीन स्वरं्सेवकांिे नामांकन 

अजय भरण्र्ाधवर्र्ी ििाय करण्र्ात आली. 

वदनांक ९ जुलै २०१८ 

 धदनांक ९ जलैु २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे “मानधसक 

ताितािाव-व्र्सनािीनता व ससंुस्कृत धविार” र्ा धवर्र्ावर एकधदवसीर् कार्यिाळेिे आर्ोजन 

करण्र्ात आले होते, कार्यक्रमाला प्रमखु मागयदियक म्हिनू आनंददवे महाराज तसेि प्रमखु पाहुिे 

म्हिनू, श्री सतीि िोटे, सौ. मेघाताई नलगे, ॲड. मलुीिर िोटे, प्रािार्य डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. 



 

 

खेरानी, डॉ. िेतना भोंगाडे इ. मान्र्वर व महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद तसेि राजरुा गावातील 

नागररक उपधस्थत होते.सदर कार्यक्रमािे प्रास्ताधवक डॉ. वारकड र्ांनी केले र्ानंतर उपधस्थतांना 

प्रमखु मागयदियकांिे मागयदियन लाभले. 

कार्यक्रमािे सतू्रसंिालन प्रा. िेतना भोंगाडे तर आभार डॉ. वधनता वंजारी र्ांनी केले. िेवटी राष्ट्रगीत 

घेऊन कार्यक्रमािी सांगता करण्र्ात आली. 

 

 

वदनांक ११ जुलै २०१८ (जागधतक लोकसंख्र्ा धदन) 

धदनांक ११ जलैु २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे “जागधतक 

लोकसंख्र्ा धदन”  साजरा  करण्र्ात आला. र्ा कार्यक्रमाला अध्र्क्ष म्हिनू महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य 

डॉ. एस. एम.  वारकड उपधस्थत होते. प्रमखु पाहुिे म्हिनू प्रा. वामन उलमाले, डॉ. खेरानी, डॉ. 

धिलके, डॉ. मदु्दमवार, प्रा. दिुे, डॉ. लाटेलवार इ. मान्र्वर उपधस्थत होते.सदर कार्यक्रमािे 

प्रास्ताधवक िेतना भोंगाडे  र्ांनी केले र्ानंतर स्वरं्सेवकांना पाहुण्र्ािे मागयदियन लाभले. त्र्ांनतर 

अध्र्क्ष महोदर्ांनी आपल्र्ा अध्र्क्षीर् भार्िातनू स्वरं्सेवकांना मागयदियन केले. 

कार्यक्रमािे सतू्रसंिालन  िभुम धदकोंडवार  तर आभार कु. आरती भालेराव धहने केले. िेवटी 

राष्ट्रगीत घेऊन कार्यक्रमािी सांगता करण्र्ात आली. 

वदनांक १९ जुलै २०१८ 

राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकामध्रे् सहभागी होऊ इधच्छिाऱ्र्ा स्वरं्सेवकांसाठी नामांकन अजय 

भरून घेण्र्ािी प्रधक्रर्ा सरुु करण्र्ात आली व नामांकन अजय भरून महाधवद्यालर्ात सादर करण्र्ािी 

अंधतम तारीख १४ ऑगस्ट ठरधवण्र्ात रे्ऊन तिी सिूना फलकावर लावण्र्ात आली, त्र्ाप्रमािे 

अजय घेऊन प्रधक्रर्ा समाप्त करण्र्ात आली. त्र्ाििरोिर महाधवद्यालर् स्तरावर राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना 

सल्लागार सधमती गठीत करण्र्ात आली. र्ा सधमतीमध्रे् डॉ. संभाजी एम. वारकड, अध्र्क्ष  

(प्रािार्य ), प्रा. गरुुदास िल्की सधिव, डॉ. साररका सािळे सहसधिव, डॉ. रवींद्र होळी तहसीलदार 

सदस्र्, डॉ. लहूजी कुळमेथे आरोनर् अधिकारी ग्रा.रु. राजरुा सदस्र् प्रा. डॉ. िेतना भोंगाडे, प्रा. डॉ 

धविाल दिुे, िभुम धदकोंडवार, कु. पल्लवी वऱ्हाटे ह ेहोते. 



 

 

वदनांक २८ जुलै २०१८ (वृक्षारोपण) 

धदनांक २८ जलैु २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे  

महाधवद्यालर्ीन पररसर स्वच्छता तसेि वकृ्षारोपनािा कार्यक्रम आर्ोधजत करण्र्ात आला. र्ा 

कार्यक्रमाला प्रमखु अधतथी म्हिनू धनवतृ्त वनपररके्षत्राधिकारी मा. मेडपल्लीवार तसेि प्रमखु 

उपधस्थती  श्री अधवनाि जािव (सधिव ) श्री. दौलतराव भोंगळे, डॉ. एस. एम.  वारकड, डॉ. खेरानी,  

प्रा. वामन उलमाले, डॉ. खेरानी, डॉ. धिलके, डॉ. मदु्दमवार, प्रा. दिुे, डॉ. लाटेलवार इ. मान्र्वर 

उपधस्थत होते. महाधवद्यालर्ीन पररसर स्वच्छ करून पररसरात  वकृ्षारोपन करण्र्ात आले. स्वच्छता 

व वकृ्षारोपि िे महत्व पाहुण्र्ानी पटवनू धदले. 

वदनांक ३० जुलै २०१८ (कायदेववषयक मागशदर्शन व जनजागृती) 

 धदनांक ३० जलैु २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

“कार्दधेवर्र्क मागयदियन व जनजागतृी ” र्ा धवर्र्ावर एकधदवसीर् कार्यिाळेिे आर्ोजन करण्र्ात 

आले होते, कार्यक्रमाला प्रमखु मागयदियक म्हिनू राजरुा न्र्ार्ालर्ािे धदवािी तथा प्रथम शे्रिी 

न्र्ार्ािीि एम. के. सोरते, न्र्ा. व्ही.एम. मेंढे, उपधवभागीर् पोलीस अधिकारी िेखर दिेमखु, संवगय 

धवकास अधिकारी रामावत, ॲड. लांडे, ॲड. जेनेकर, ॲड. िोटे, सौ. मेघाताई नलगे, श्री. अधवनाि 

जािव, प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. खेरानी, डॉ. िेतना भोंगाडे इ. मान्र्वर व 

महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद तसेि राजुरा गावातील नागररक उपधस्थत होते. 

 सदर कार्यक्रमािे प्रास्ताधवक डॉ. वारकड र्ांनी केले र्ानंतर उपधस्थतांना प्रमखु मागयदियकांिे 

मागयदियन लाभले. र्ात िाललैधगक अत्र्ािार प्रधतिंि कार्दा, िालहक्क संरक्षि कार्दा, 

मधहलाधवर्र्क कार्द,े ग्राहक संरक्षि कार्द ेइ. अश्र्ा धवधवि कार्द्यांिी माधहती दणे्र्ात आली. 

कार्यक्रमािे सतू्रसंिालन प्रा. धवठ्ठल आत्राम  तर आभार प्रा. गरुुदास िल्की  र्ांनी मानले. िेवटी 

राष्ट्रगीत घेऊन कार्यक्रमािी सांगता करण्र्ात आली. 

वदनांक १ ते १५ ऑगस्ट २०१८ (स्वच्छता पंधरवडा) 

धदनांक १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट र्ा पंिरवड्र्ात महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना 

पथकाद्वारे  महाधवद्यालर्ीन पररसर स्वच्छ करून, स्वच्छतेवर जनजागतृीसाठी स्वच्छता िपथ 

घेतल्र्ा गेली, स्वच्छतेवर सेधमनार, राजरुा िहरात स्वच्छता रॅली काढण्र्ात आली, तसेि राजुरा 

र्ेथील िस स्थानक, ग्रामीि रुनिालर् र्ेथे स्वच्छता करून तसेि महाधवद्यालर्ीन पररसर स्वच्छ 



 

 

करून हा पंिरवाडा साजरा केल्र्ा गेला. र्ा पंिरवड्र्ात घेतलेल्र्ा धवधवि कार्यक्रमास प्रमखु 

उपधस्थती  श्री अधवनाि जािव (सधिव) श्री. दौलतराव भोंगळे, डॉ. एस. एम. वारकड, डॉ. खेरानी,  

प्रा. वामन उलमाले, डॉ. खेरानी, डॉ. धिलके,  डॉ. मदु्दमवार, प्रा. दिुे, डॉ. लाटेलवार इ. मान्र्वर 

उपधस्थत होते. 

वदनांक १८ ऑगस्ट २०१९ (भारतरत्न अटलवबहारी वाजपेयी यांना श्रद्ांजली ) 

 धदनांक १८ ऑगस्ट  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे “भारतरत्न 

अटलधिहारी वाजपेर्ी” र्ांच्र्ा स्मतृीस श्रद्ांजली िे  आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ावेळी 

महाधवद्यालर्ातील धवद्याथी व संपिूय प्राध्र्ापकवृंद  व धिक्षकेत्तर कमयिारी उपधस्थत होते. 

वदनांक २३, २४ व २५ ऑगस्ट २०१८ (व्यविमत्व ववकास वर्बीर) 

 धदनांक २३, २४, व २५ ऑगस्ट २०१८ ला  महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

“तीन धदवसीर् व्र्धिमत्व धवकास धििीर  ” आर्ोजन करण्र्ात आले होते, कार्यक्रमाला प्रमुख 

मागयदियक म्हिनू श्री. हरीि इथापे विाय, तसेि प्रमखु अधतथी म्हिनू  श्री. अधवनाि जािव, सौ. 

मेघाताई नलगे, प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. खेरानी, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, 

डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. मान्र्वर व महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते. 

र्ा तीन धदवसात धवद्यार्थर्ाांना व्र्धिमत्व धवकासािे िडे दणे्र्ात आले. 

 

वदनांक २९ ऑगस्ट २०१८ (वृक्षाना राखी बांधून रक्षाबंधन साजरा)  

 धदनांक २९  ऑगस्ट  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे रक्षािंिन 

धनधमत्त महाधवद्यालर्ातील धवद्यार्थर्ायनी वकृ्षाना राखी िांिनू वकृ्षसंगोपनािी व संवियनािी िपथ 

घेतली. र्ाप्रसंगी महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. खेरानी, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. 

साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. मान्र्वर व महाधवद्यालर्ातील 

प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते.  

वदनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ (नेत्रदान) 

 धदनांक ३१ ऑगस्ट  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

“नेत्रदानािे महत्व व एडस िद्दल जनजागतृी ” र्ा धवर्र्ावर कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले 



 

 

होते, कार्यक्रमाला प्रमखु मागयदियक म्हिनू डॉ. िऱु्हाि, तसेि धपपरीकर  र्ांनी उपधस्थत धवद्यार्थर्ाांना 

मागयदियन केल े प्रमखु अधतथी म्हिनू श्री. अधवनाि जािव, प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. 

खेरानी, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. मान्र्वर व 

महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद तसेि राजुरा गावातील नागररक उपधस्थत होते.सदर कार्यक्रमात 

उपधस्थतांना प्रमखु मागयदियकांिे मागयदियन लाभले. महाधवद्यालर्ातील १५० धवद्यार्थर्ाांनी नेत्रदानािा 

संकल्प केला. 

कार्यक्रमािे सतू्रसंिालन प्रा. मल्लेि रेड्डी  तर आभार कु. प्रिाली मोधहतकर धहने मानले. िेवटी 

राष्ट्रगीत घेऊन कार्यक्रमािी सांगता करण्र्ात आली. 

वदनांक ५ सप्टेंबर २०१८ (वर्क्षकवदन)   

 धदनांक ०५  सप्टेंिर  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे डॉ. 

सवयपल्ली रािाकृष्ट्िन र्ांच्र्ा जरं्ती धनधमत्र्ाने “धिक्षक धदन” िा कार्यक्रम आर्ोधजत केला होता. 

डॉ. खेरानी, प्रा. िारइ र्ांिे धवद्याथाांना मागयदियन लाभले. र्ाप्रसंगी सौ. मेघाताई नलगे, प्रा. उलमाले,  

प्रा. िेंडे, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. मान्र्वर 

व महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते.  

वदनांक १५ सप्टेंबर २०१८ (जागवतक लोकर्ाही वदवस)   

 धदनांक १५ सप्टेंिर  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे जागधतक 

लोकिाही धदवस कार्यक्रम साजरा करण्र्ात आला. कार्यक्रमािे अध्र्क्ष प्रा. उलमाले सर, प्रमखु 

मागयदियक म्हिनू डॉ. मदु्दमवार सर र्ांिे धवद्याथाांना मागयदियन लाभले. र्ाप्रसंगी प्रमखु उपधस्थती  डॉ. 

दठेे, डॉ. लाटेवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. 

महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी  उपधस्थत होते.  

 

वदनांक २४ सप्टेंबर २०१८ (राष्ट्रीय सेवा योजना वदवस-स्वच्छता वह सेवा)   

 धदनांक २४ सप्टेंिर  २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ात राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे राष्ट्रीर् 

सेवा र्ोजना धदवस, स्वच्छता धह सेवा म्हिनू साजरा केला  गेला. र्ा प्रसंगी महाधवद्यालर्ीन पररसर 

स्वच्छ करून स्वच्छतेिे महत्व धवद्यार्थर्ाांना समजावनू सांगण्र्ात आले, सदर कार्यक्रमास धज.पं. 



 

 

सदस्र् सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. मदु्दमवार सर, 

प्रा. उलमाले सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. 

महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते.  

वदनांक २६ सप्टेंबर २०१८ (आपत्ती व्यवस्थापन प्रात्यवक्षक)    

 धदनांक २६ सप्टेंिर  २०१८ रोजी SDRF व तहसील कार्ायलर् राजरुा च्र्ा संर्िु धवद्यमाने 

तहसील कार्ायलर् राजरुा रे्थे आपत्ती व्र्वस्थापन प्रात्र्धक्षक प्रधिक्षि कार्यक्रमािे आर्ोजन 

करण्र्ात आले होते, सदर कार्यक्रमास राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकािे स्वरं्सेवक  घेऊन प्रा. गरुुदास 

िल्की व डॉ. साररका सािळे उपधस्थत राहून प्रधिक्षनािे िडे घेतले.  

वदनांक २४ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर २०१८ (म. गांधीजीिी १५० वी जयंती) 

 धदनांक २४  सप्टेंिर ते ०२ ऑक्टोंिर २०१८ र्ा कालाविीत महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् 

सेवा र्ोजना पथकाद्वारे स्वच्छता धह सेवा म्हिनू पररसर स्वच्छ, स्वच्छतेिाित जागतृी,म. 

गांिीजीच्र्ा जीवनिररत्रावर आिाररत भजन-गीतगार्न अश्र्ा धवधवि कार्यक्रमािे आर्ोजन र्ा 

कालाविीत केल्र्ा गेले. म. गांिीजीच्र्ा धविारावर व्र्ाख्र्ान  आर्ोधजत करण्र्ात आले. र्ा प्रसंगी 

महाधवद्यालर्ीन पररसर स्वच्छ करून स्वच्छतेिे महत्व धवद्यार्थर्ाांना समजावनू सांगण्र्ात आले, सदर 

कार्यक्रमास धज.पं. सदस्र् सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, 

डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. उलमाले सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. 

धवठ्ठल आत्राम इ. महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते. 

वदनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ (संववधान वदवस) 

 धदनांक २६ ऑक्टोंिर २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

महाधवद्यालर्ात संधविान धदवस साजरा करण्र्ात आला. र्ा प्रसंगी संधविानाच्र्ा प्रास्ताधवकेिे 

वािन करण्र्ात आले. र्ा कार्यक्रमास धज.पं. सदस्र् सौ. मेघाताई नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे 

प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. उलमाले सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका 

सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते. 

वदनांक १८ वडसेंबर २०१८  (रिदान वर्बीर) 



 

 

 धदनांक १८ धडसेंिर २०१८ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे मा. 

प्रभाकरराव मामलुकर अध्र्क्ष, आ. धि. प्र.म. राजरुा र्ांच्र्ा वाढधदवसाच्र्ा धनधमत्ताने रिदान 

धिधिरािे आर्ोजन करण्र्ात आले. धजल्हा रिपेढी सामान्र् रुनिालर् िंद्रपरू र्ांच्र्ा सहकार्ायने 

धिधिरािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ावेळी ५० िॉटल रि संकधलत करण्र्ात आले व 

रिपेढीला जमा करण्र्ात आले. कार्यक्रमास श्री. अधवनाि जािव (सधिव), श्री. धदलीपराव नलगे, 

श्री. दौलतराव भोंगळे, धज.पं. सदस्र् सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. 

वारकड, डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. दिुे, डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका 

सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते. 

वदनांक ०३ जानेवारी  २०१९  (साववत्रीबाई फुले जयतंी ) 

 धदनांक ०३ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

साधवत्रीिाई फुले  जरं्तीधनधमत्त अधतथी व्र्ाख्र्ानािा कार्यक्रम आर्ोधजत केलेला होता. र्ावेळी 

प्रमखु मागयदियक म्हिनू सामाधजक कार्यकत्र्ाय कधवता गेडाम उपधस्थत होत्र्ा. कार्यक्रमािे अध्र्क्ष 

म्हिनू श्री दौलतराव भोंगळे उपधस्थत होते. मागयदियकानी साधवत्रीिाई र्ांच्र्ा जीवनावर प्रकाि 

टाकला. र्ाप्रसंगी महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य डॉ. एस.एम. वारकड, प्रा. िारइ, डॉ. िेतना भोंगाडे,प्रा. 

गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत 

होते. 

वदनांक ७ जानेवारी २०१९  (सायबर क्राईम कायशर्ाळा) 

 धदनांक ०७ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथक व 

उपधवभागीर् पोलीस अधिकारी कार्ायलर् राजुरा र्ांच्र्ा संर्िु धवद्यमाने रस्ते सरुक्षा, सार्िर क्राईम, 

मधहला सरुक्षा कार्दा र्ा धवर्र्ावर एक धदवसीर् कार्यिाळेिे आर्ोजन करण्र्ात आले. र्ा 

कार्यिाळेसाठी प्रमखु मागयदियक म्हिनू उपधवभागीर् पोलीस अधिकारी श्री िेखर दिेमखु, राजुरा 

पोलीस ठाण्र्ािे ठािेदार श्री गार्गोले उपधस्थत होते. उपधस्थत पाहुण्र्ांनी धवद्यार्थर्ाांना मागयदियन 

केले.  सदर कार्यक्रमास महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. दिुे, 

डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, प्रा. धवठ्ठल आत्राम इ. महाधवद्यालर्ातील 

प्राध्र्ापकवृंद उपधस्थत होते. 

वदनांक १२ जानेवारी  २०१९  (युवावदन ) 



 

 

 धदनांक १२ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे स्वामी 

धववेकानंद र्ांच्र्ा जरं्तीधनधमत्त राष्ट्रीर् र्वुा धदन िा कार्यक्रम आर्ोधजत केलेला होता. र्ावेळी 

प्रमखु मागयदियक म्हिनू प्रा. व्रं्कटरमना उपधस्थत होते. मागयदियकानी स्वामी धववेकानंद र्ांच्र्ा 

जीवनावर प्रकाि टाकला. र्ाप्रसंगी धज.पं. सदस्र् सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे 

उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे 

तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

 

वदनांक १२ जानेवारी  २०१९  (युवा मावहती दूत कायशर्ाळा) 

 धदनांक १२ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

िासकीर् र्ोजनांिी माधहती प्रस्ताधवत लाभार्थर्ाांपर्ांत पोहिधवण्र्ासाठी राज्र् सरकारने सरुु केलेल्र्ा 

“र्वुा माधहती दतू” कार्यिाळेिे आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ा कार्यिाळेस प्रमखु मागयदियक 

म्हिनू प्रा. गरुुदास िल्की र्ांनी  धवद्यार्थर्ाांना मागयदियन केले. र्ाप्रसंगी धज.पं. सदस्र् सौ मेघाताई 

नलगे तसेि  महाधवद्यालर्ािे उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. व्रं्कटरमना, डॉ. 

लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व 

धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक २५ जानेवारी  २०१९  (नववा राष्ट्रीय मतदार वदवस) 

 धदनांक २५ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथक व तहसील 

कार्ायलर् राजरुा र्ांच्र्ा सर्िु धवद्यमाने नवव्र्ा राष्ट्रीर् मतदार धदवसािे आर्ोजन करण्र्ात आले 

होते. र्ाप्रसंगी मतदारासाठी िपथ घेण्र्ात आली.  र्ाप्रसंगी डॉ. रवींद्र होळी तहसीलदार राजरुा, सौ. 

अधिनी कोंडावार नार्ि तहसीलदार (धनवडिकू धवभाग) उपधस्थत राहून धवद्यार्थर्ाांना मागयदियन 

केले.र्ावेळी महाधवद्यालर्ािे उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास 

िल्की,  डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक २५ जानेवारी  २०१९  (EVM/VVPAT जनजागृती कायशर्ाळा) 

 धदनांक २५ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथक व तहसील 

कार्ायलर् राजरुा र्ांच्र्ा सर्िु धवद्यमाने EVM/VVPAT प्रात्र्धक्षक व जनजागतृीसाठी 

कार्यिाळेिे आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ाप्रसंगी डॉ. रवींद्र होळी तहसीलदार राजरुा व त्र्ांच्र्ा 



 

 

िमनेू EVM/VVPAT मिीनिे  प्रात्र्धक्षक करून दाखधवले. सोित  सौ. अधिनी कोंडावार नार्ि 

तहसीलदार (धनवडिकू धवभाग) उपधस्थत होत्र्ा. र्ाप्रसंगी महाधवद्यालर्ािे उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, 

डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व 

धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक २६ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी  २०१९  (लोकर्ाही पंधरवडा) 

 धदनांक २६ जानेवारी ते १० फेब्रवुारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना 

पथकाद्वारे लोकिाही पंिरवड्र्ािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ावेळी महाधवद्यालर्ात धनिंि 

स्पिाय/ उत्कृष्ट सेल्फी स्पिाय घेण्र्ात आल्र्ा, तसेि लोकिाही िद्दल जागतृी होण्र्ासाठी िहरात 

धवधवि धठकािी तसेि महाधवद्यालर्ात िॅनर लावनू जागतृी करण्र्ात आली, तसेि मतदार जागतृी 

साठी रॅली काढण्र्ात आली व पथनाट्र् सादर केल्र्ा गेले.   र्ा पंिरवाड्र्ाप्रसंगी डॉ. रवींद्र होळी 

तहसीलदार राजरुा वेळोवेळी उपधस्थत राहून मागयदियन केले. र्ाप्रसंगी महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. 

एस.एम. वारकड, डॉ. उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, 

डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक २९ जानेवारी  २०१९  (परीक्षा पे ििाश २.० ) 

 धदनांक २९ जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे मा. 

पंतप्रिान र्ांच्र्ा “परीक्षा पे ििाय २.०” र्ा कार्यक्रमािे थेट प्रक्षेपि सकाळी ११.०० वाजता 

महाधवद्यालर्ात केल्र्ा गेले. र्ाप्रसंगी महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, उपप्रािार्य डॉ. 

खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. तुम्मावार, प्रा. रेड्डी, डॉ. वंजारी, डॉ. डांगे, डॉ. भोंगाडे, प्रा. नलगे, प्रा. 

गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत 

होते. 

वदनांक ३० जानेवारी  २०१९  (म. गांधी पुण्यवतथी ) 

 धदनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे 

राष्ट्रधपता म. गांिी र्ांच्र्ा पणु्र्धतथीधनधमत्त म. गांिीच्र्ा धविारावर प्रकाि टाकण्र्ात रे्ऊन 

श्रद्ांजली अपयि केल्र्ा गेली, म. गांिी र्ांिे धप्रर् भजन “वैष्ट्िव जन ते” ऐकधवण्र्ात आले. र्ाप्रसंगी 

महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. 



 

 

तमु्मावार, प्रा. रेड्डी, डॉ. वंजारी, डॉ. डांगे, डॉ. भोंगाडे, प्रा. नलगे, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका 

सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक १९ फेब्रुवारी  २०१९  (वर्वजयंती) 

 धदनांक २० फेब्रवुारी २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे छत्रपती 

धिवाजी महाराज र्ांच्र्ा जरं्ती धनधमत्र्ाने अधतथी व्र्ाख्र्ानािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, सदर 

कार्यक्रमास प्रमखु विे म्हिनू डॉ.  िालाजी जािव परभिी र्ांनी उपधस्थत राहून मागयदियन केले. 

र्ाप्रसंगी प्रमखु अधतथी म्हिनू श्री दौलतराव भोंगळे, सौ मेघाताई नलगे उपधस्थत होते,  

महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. 

लाटेलवार, प्रा. तुम्मावार, प्रा. रेड्डी, डॉ. वंजारी, डॉ. डांगे, डॉ. भोंगाडे, प्रा. नलगे, प्रा. गरुुदास 

िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक ०२ मािश २०१९  (SVEEP कायशक्रम) 

 धदनांक  ०२ मािय २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे मतदार 

जागतृी साठी SVEEP कार्यक्रमांतगयत  “लोकिाहीच्र्ा िळकटीसाठी नवमतदारािी भधूमका” र्ा 

धवर्र्ावर वादधववाद  स्पिाय घेण्र्ात  आली. 

तसेि लोकसभा सावयधत्रक धनवडिकुा २०१९ साठी मतदान कें द्रावर सहाय्र्क म्हिनू मदतीसाठी ६४ 

स्वरं्सेवकांिी र्ादी तहसील कार्ायलर् राजरुा रे्थे पाठधवण्र्ात आली. 

वदनांक २३ मािश  २०१९  (र्हीद वदन) 

 धदनांक २३ मािय २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे थोर 

क्रांधतकारक भगतधसंग, सखुदवे, राजगरुू र्ांच्र्ा हुतात्मा धदनाधनधमत्र् अधभवादन कार्यक्रमािे 

आर्ोजन करून क्रांधतकारकाच्र्ा आर्षु्ट्र्ावर त्र्ांच्र्ा धविारावर प्रकाि टाकण्र्ात आला. 

महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य  डॉ. एस.एम. वारकड, उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. 

लाटेलवार, प्रा. तुम्मावार, प्रा. रेड्डी, डॉ. वंजारी, डॉ. दगें, डॉ. भोंगाडे, प्रा. नलगे, प्रा. गरुुदास िल्की, 

डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

वदनांक २५ मािश २०१९  (SVEEP) 



 

 

 धदनांक  २५ मािय २०१९ रोजी महाधवद्यालर्ातील राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना पथकाद्वारे मतदार 

जागतृी साठी SVEEP कार्यक्रमांतगयत  “C-VIGIL App” धवर्र्ी जागतृी आधि आदिय 

आिारसंधहतेिे पालन करून आिारसंधहतेिे उल्लंघन झाले असे लक्षात आल्र्ास तक्रार करता 

र्ावी र्ासाठी C-VIGIL App  िी माधहती प्रा. गरुुदास िल्की र्ांनी धदली. उपप्रािार्य डॉ. खेरानी, 

डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. लाटेलवार, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  महाधवद्यालर्ातील 

प्राध्र्ापकवृंद व धवद्याथी उपधस्थत होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

सात वदवसीय ववरे्ष श्रमससं्कार वर्बीर 

‘ग्राम स्वच्छतेसाठी यवुार्िी’ 

वदनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेबु्रवारी २०१९ 

 धदनांक ३१ जानेवारी ते ०६ फेब्रवुारी २०१९ दरम्र्ान मौजा टेंिरूवाही रे्थे ‘ग्राम 

स्वच्छतेसाठी युवार्िी’ र्ा धवर्र्ावर सात धदवसीर् धविेर् श्रमसंस्कार धिधिरािे आर्ोजन केल्र्ा 

गेले. र्ा सात धदवसािा धदनक्रम व रािधवलेल्र्ा धवधवि उपक्रमािी तपिीलवार माधहती 

खालीलप्रमािे सांगता रे्ईल.   

वदनांक ३१ जानेवारी २०१९: 

 गरुुवार धदनांक  ३१ जानेवारी २०१९ ला सकाळी सवय स्वरं्सेवक महाधवद्यालर्ात गोळा 

झाल्र्ानंतर धििीर स्थळी जाण्र्ासाठी सवय साधहत्र्ािी जमवा-जमव करून राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना 

स्वरं्सेवकांिे पथक सकाळी ठीक ११.०० वाजता टेंिरूवाही ता. राजरुा धज. िंद्रपरू र्ा गावात 

आगमन झाले.  

 टेंिरूवाही रे्थे आगमन झाल्र्ानंतर स्वरं्सेवकांिी नोंदिी करण्र्ात आली. त्र्ानंतर 

स्वरं्सेवकांनी ग्रामस्थांिी भेटी घेऊन वातायलाप सािला. तसेि गावात असलेल्र्ा समस्र्ा आधि 

सात धदवसात करावर्ाच्र्ा श्रमदानािी रूपरेर्ा जािनू घेऊन त्र्ादृष्टीने श्रमदानािे धनर्ोजन करण्र्ात 

आले. दपुारी ३.०० वाजता पासनू पररसर स्वच्छ करण्र्ात आला. धिधिरस्थळ  व आसपासिा 

पररसर साफ झाल्र्ानंतर सारं्काळी रंगमंिािी सजावट तसेि इतर सवय तर्ारी पिूय करण्र्ात आली. 

सारं्काळी ठीक ६.०० वाजता सारं्कालीन प्राथयना घेण्र्ात आली त्र्ानंतर स्वरं्सेवकािी हजेरी 

घेऊन स्वरं्सेवकांना धिधिराधवर्र्ी माधहती व मागयदियन केले. स्वरं्सेवकांिे गटधनहार् वगीकरि 

करून प्रत्रे्क गटािे नेततृ्व त्र्ाि गटातून धनवडलेल्र्ा स्वरं्सेवकाकडे दणे्र्ात आले.भोजन दणे्र्ात 

आले भोजनानंतर रात्री ९.०० वाजता धवश्रांतीसाठी सटु्टी दणे्र्ात आली.  

वदनांक १ फेबु्रवारी २०१९: 

 िकु्रवार धदनांक ०१ फेब्रवुारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता श्रमदानासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. श्रमदानात गावातील 



 

 

नाल्र्ा, तसेि रस्ते साफ करण्र्ात आले. सोिति  गावातील जनतेमध्रे् स्वच्छतेसाठी जनजागतृी 

सदु्ा करण्र्ात आली. श्रमदान केल्र्ानंतर १०.३० वाजता स्नान करण्र्ासाठी वेळ धदल्र्ा गेला व 

त्र्ानंतर दपुारी १२.०० वाजता भोजन घेण्र्ासाठी धििीर स्थळी जमल्र्ानंतर सवय स्वरं्सेवकांना 

भोजन दणे्र्ात आले. अश्र्ाप्रकारे सकाळिे पधहले सत्र इथे समाप्त करण्र्ात आले. 

दपुारी २.०० वाजता उदघाटन समारंभाच्र्ा कार्यक्रमािी पवूयतर्ारी करण्र्ात आली. 

सारं्काळी ४.०० वाजता धिधिरािे उदघाटन झाले. उदघाटन कार्यक्रमािी सरुुवात  राष्ट्रीर् सेवा 

र्ोजना गीताने करण्र्ात आली. र्ा कार्यक्रमािे अध्र्क्ष मा. प्रभाकरराव मामलुकर साहिे र्ांिी 

प्रकृती स्वास्थ ठीक नसल्र्ामळेु हजर राहू िकले नाही त्र्ामळेु संस्थेिे सधिव मा. अधवनाि जािव 

र्ांनी आपल्र्ा अध्र्क्षीर् भार्िातून धविेर् श्रमसंस्कार धिधिराच्र्ा माध्र्मातनू गावािा धवकास 

सािता रे्तो त्र्ामळेु स्वरं्सेवकांच्र्ा प्रर्त्नांना गावकर्ाांनी साथ द्यावी असे प्रधतपादन केले. 

 उद्घाटक मा. ॲड. संजर् िोटे, आमदार राजरुा व धविेर् अधतथी मा.डॉ. रवींद्र होळी 

तहसीलदार राजरुा, सौ. मेघाताई नलगे धज.पं. सदस्र् िंद्रपरू , महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य डॉ.एस.एम. 

वारकड, मा. मंगेि गरुनलेु पं.स.सदस्र् राजरुा, सौ. रत्नमाला गेडाम सरपंि ग्रा.प. टेंिरूवाही, श्री िेतन 

जर्परूकर उपसरपंि ग्रा.प. टेंिरूवाही, श्री धवनोद खनके पोधलस पाटील टेंिरूवाही, श्री सरेुि िोंडे 

मखु्र्ाध्र्ापक  धज.प. िाळा टेंिरूवाही इ. मान्र्वर र्ा कार्यक्रमाला उपधस्थत राहून मागयदियन केले. 

 उद्घाटकीर् कार्यक्रमािे प्रास्ताधवक प्रािार्य डॉ.एस.एम. वारकड र्ांनी केले, संिालन डॉ. 

लाटेलवार र्ांनी केले तर मान्र्वरांिे आभार प्रा. गरुुदास िल्की र्ांनी मानले. 

सारं्काळी ८ वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दऊेन त्र्ानंतर ग्राम वाधसर्ांसाठी जनजागतृी आधि 

प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले. र्ा सांस्कृधतक कार्यक्रमासाठी 

पे्रक्षकांिी उपधस्थती उल्लेखनीर् होती, रात्री १०.३० वाजता कार्यक्रम समाप्त करून स्वरं्सेवकांना 

झोपण्र्ासाठी रजा दणे्र्ात आली. 

वदनांक ०२ फेबु्रवारी २०१९ 

 िधनवार धदनांक ०२ फेब्रवुारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता श्रमदानासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. श्रमदानात वाडय क्र. 

०१ मध्र्े  सांडपाण्र्ािा धवल्हवेाट लावण्र्ासाठी व जल-संवियनासाठी िोर्खड्ड्र्ांिी धनधमयती 



 

 

केल्र्ा गेली व गावातील नागररकांना जल-संवियनािे महत्व पटवनू धदल्र्ा गेले.श्रमदान केल्र्ानंतर 

१०.३० वाजता स्नान करण्र्ासाठी वेळ धदल्र्ा गेला व त्र्ानंतर दपुारी १२.०० वाजता भोजन 

घेण्र्ासाठी धििीर स्थळी जमल्र्ानंतर सवय स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. अश्र्ाप्रकारे 

सकाळिे पधहले सत्र इथे समाप्त करण्र्ात आले. 

दपुारच्र्ा सत्रामध्रे् २.०० वाजता  स्वरं्सेवकांसाठी धवधवि खेळािे आर्ोजन केल्र्ा गेले 

होते. सारं्काळी ४.०० वाजता च्र्ा िौधद्क सत्रामध्रे् ग्रामीि स्वच्छता व आजिा र्वुक र्ा 

धवर्र्ावर व्र्ाख्र्ानािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ामध्रे् डॉ. संजर् लाटेलवार, डॉ. राजेंद्र 

मदु्दमवार र्ांिे मागयदियन लाभले. 

   सारं्काळी ठीक ६.०० वाजता प्राथयना व अहवाल वािन  व स्वरं्सेवकांिे मनोगत घेण्र्ात 

आले व नंतर  रात्री ७.०० वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. रात्री ८.०० वाजता समाज 

प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ामध्रे् व्र्सनमिुी, 

हागिदारीमिु गाव, सांडपाण्र्ािी व्र्वस्था, स्वच्छता धह सेवा, अंिश्रद्ा धनमुयलन  अश्र्ा धवधवि 

धवर्र्ावर प्रिोिनात्मक कार्यक्रम सादर करण्र्ात आले. रात्री १०.३० ला सांस्कृधतक कार्यक्रमािी 

सांगता करून स्वरं्सेवकांना धवश्रांती साठी रजा दणे्र्ात आली. 

वदनांक ०३ फेबु्रवारी २०१९ 

 रधववार धदनांक ०३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता श्रमदानासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. श्रमदानासाठी जात 

असतानाि मतदार नोंदिी जनजागतृी साठी संपिूय गावातनू रॅली काढण्र्ात आली सोित 

िौकािौकात पथनाट्र् सादर करण्र्ात आली. र्ा धदविी  श्रमदानात वाडय क्र. ०२ मध्र् े 

सांडपाण्र्ािा धवल्हवेाट लावण्र्ासाठी व जल-संवियनासाठी िोर्खड्ड्र्ांिी धनधमयती केल्र्ा गेली व 

गावातील नागररकांना जल-संवियनािे महत्व पटवनू धदल्र्ा गेले.श्रमदान केल्र्ानंतर १०.३० वाजता 

स्नान करण्र्ासाठी वेळ धदल्र्ा गेला व त्र्ानंतर दपुारी १२.०० वाजता भोजन घेण्र्ासाठी धििीर 

स्थळी जमल्र्ानंतर सवय स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. अश्र्ाप्रकारे सकाळिे पधहले सत्र इथे 

समाप्त करण्र्ात आले. 

दपुारच्र्ा सत्रामध्रे् २.०० वाजता  स्वरं्सेवकांसाठी  तसेि ग्रामवाधसर्ांसाठी प्रामखु्र्ाने 

मधहलांच्र्ा आरोनर्ािी समस्र्ा लक्षात घेऊन “सदुृढ आरोनर्ासाठी सकस आहारािी गरज” र्ा 



 

 

धवर्र्ावर व्र्ाख्र्ानािे आर्ोजन केल्र्ा गेले होते. र्ासाठी मागयदियक म्हिनू गहृअथयिास्त्र 

धवभागप्रमखु प्रा. डॉ. वधनता वंजारी र्ांिे मोलािे मागयदियन लाभले. सारं्काळी ४.०० वाजता च्र्ा 

िौधद्क सत्रामध्र्े सामाधजक प्रसारमाध्र्मे आधि आजिा र्वुक र्ा धवर्र्ावर व्र्ाख्र्ानािे आर्ोजन 

करण्र्ात आले होते, र्ासाठी श्री अधवनाि धपंपळिेंडे व  श्री. आनंद िलाख  र्ांिे मागयदियन 

लाभले. र्ा कार्यक्रमािे अध्र्क्ष म्हिनू टेंिरूवाही िे उपसरपंि श्री िेतन जर्परूकर उपधस्थत होते. 

   सारं्काळी ठीक ६.०० वाजता प्राथयना व अहवाल वािन  व स्वरं्सेवकांिे मनोगत घेण्र्ात 

आले व नंतर  रात्री ७.०० वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. रात्री ८.०० वाजता समाज 

प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ामध्रे् व्र्सनमिुी, 

हागिदारीमिु गाव, सांडपाण्र्ािी व्र्वस्था, स्वच्छता धह सेवा, अंिश्रद्ा धनमुयलन  अश्र्ा धवधवि 

धवर्र्ावर प्रिोिनात्मक कार्यक्रम सादर करण्र्ात आले. रात्री १०.३० ला सांस्कृधतक कार्यक्रमािी 

सांगता करून स्वरं्सेवकांना धवश्रांती साठी रजा दणे्र्ात आली. 

वदनांक ०४  फेबु्रवारी २०१९ 

 सोमवार धदनांक ०४ फेब्रवुारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता श्रमदानासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. श्रमदानासाठी जात 

असतानाि स्वच्छता धह सेवा हा धवर्र् घेऊन स्वच्छतेिाित जनजागतृी व्हावी र्ासाठी संपिूय 

गावातून स्वच्छतेिे नारे देत रॅली काढण्र्ात आली सोिति  िौकािौकात पथनाट्र् सदु्ा सादर 

करण्र्ात आली. र्ा धदविी  श्रमदानात गावातील सावयजधनक पािीपरुवठा िी सोर् असलेल्र्ा 

पाण्र्ाच्र्ा टाकीिा पररसर तेथील किरा काढून स्वच्छ करून तो पररसर खोदनु िगीिा 

लावण्र्ासाठी समतल करण्र्ात आला. श्रमदान केल्र्ानंतर १०.३० वाजता स्नान करण्र्ासाठी वेळ 

धदल्र्ा गेला व त्र्ानंतर दपुारी १२.०० वाजता भोजन घेण्र्ासाठी धििीर स्थळी जमल्र्ानंतर सवय 

स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. अश्र्ाप्रकारे सकाळिे पधहले सत्र इथे समाप्त करण्र्ात आले. 

दपुारच्र्ा सत्रामध्रे् २.०० वाजता  स्वरं्सेवकांसाठी “लोकर्ाहीच्या बळकटीसाठी 

नवमतदारांिी भूवमका” र्ा धवर्र्ावर विृत्व स्पिेिे आर्ोजन केल्र्ा गेले होते. र्ामध्र्े 

स्वरं्सेवकांनी धहरधहरीने भाग घेऊन आपली मते मांडली. सारं्काळी ४.०० वाजता च्र्ा िौधद्क 

सत्रामध्र्े स्वरं्सेवक व ग्रामवाधसर्ांसाठी  “िेतीपरूक व्र्वसार्” र्ा धवर्र्ावर मागयदियनपर 

व्र्ाख्र्ानािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते. र्ासाठी कृर्ी धवज्ञान कें द्र धसंदवेाही रे्थील समन्वर्क 



 

 

डॉ. सोनाली लोखंडे र्ा उपधस्थत राहून मागयदियन केल्र्ा. र्ा कार्यक्रमािे अध्र्क्ष म्हिनू टेंिरूवाही 

च्र्ा सरपंि सौ. रत्नमाला गेडाम उपधस्थत होते. 

   सारं्काळी ठीक ६.०० वाजता प्राथयना व अहवाल वािन  व स्वरं्सेवकांिे मनोगत घेण्र्ात 

आले व नंतर  रात्री ७.०० वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. रात्री ८.०० वाजता समाज 

प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ामध्रे् व्र्सनमिुी, 

हागिदारीमिु गाव, सांडपाण्र्ािी व्र्वस्था, स्वच्छता धह सेवा, अंिश्रद्ा धनमुयलन  अश्र्ा धवधवि 

धवर्र्ावर प्रिोिनात्मक कार्यक्रम सादर करण्र्ात आले. रात्री १०.३० ला सांस्कृधतक कार्यक्रमािी 

सांगता करून स्वरं्सेवकांना धवश्रांती साठी रजा दणे्र्ात आली. 

वदनांक ०५ फेबु्रवारी २०१९ 

 मंगळवार  धदनांक ०५ फेब्रवुारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता श्रमदानासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. सकाळी आठ 

वाजता गावातील पिूंच्र्ा आरोनर्ािी काळजी व धनगरािी साठी “पि ुधिधकत्सा धिधिर” आर्ोधजत 

केल्र्ा गेला होता. र्ासाठी मा. डॉ. प्रमोद जल्लेवार पििुन धवकास अधिकारी राजुरा, मा.डॉ. 

कैलाि राठोड पििुन पर्यवेक्षक वरूर व त्र्ांिी संपिूय िमिूे सहकार्य लाभले. र्ावेळी गावातील 

पिूंिी तपासिी व और्ि वाटप करण्र्ात आले. र्ाधदविी पाण्र्ाच्र्ा टाकीच्र्ा पररसरात 

फुलझाडे,फळझाडे, िोधभवंत झाडे लावनू िगीिा तर्ार करण्र्ात आला. श्रमदान केल्र्ानंतर १०.३० 

वाजता स्नान करण्र्ासाठी वेळ धदल्र्ा गेला व त्र्ानंतर दपुारी १२.०० वाजता भोजन घेण्र्ासाठी 

धििीर स्थळी जमल्र्ानंतर सवय स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. अश्र्ाप्रकारे सकाळिे पधहले सत्र 

इथे समाप्त करण्र्ात आले. 

दपुारच्र्ा सत्रामध्रे् २.०० वाजता  स्वरं्सेवकांसाठी  िौधद्क स्पिाय व िारीररक खेळािे 

आर्ोजन करण्र्ात आले. सारं्काळी ४.०० वाजता च्र्ा िौधद्क सत्रामध्र्े स्वरं्सेवक आधि 

ग्रामवाधसर्ांसाठी “मधहला व िाल संरक्षि कार्दधेवर्र्क मागयदियन” धवर्र्ावर व्र्ाख्र्ानािे 

आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ासाठी ॲड. साररका जेनेकर राजरुा र्ांिे मागयदियन लाभले. 

सारं्काळी ठीक ६.०० वाजता प्राथयना व अहवाल वािन  व स्वरं्सेवकांिे मनोगत घेण्र्ात 

आले व नंतर  रात्री ७.०० वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दणे्र्ात आले. रात्री ८.०० वाजता समाज 

प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे आर्ोजन करण्र्ात आले होते, र्ामध्रे् व्र्सनमिुी, 



 

 

हागिदारीमिु गाव, सांडपाण्र्ािी व्र्वस्था, स्वच्छता धह सेवा, अंिश्रद्ा धनमुयलन अश्र्ा धवधवि 

धवर्र्ावर प्रिोिनात्मक कार्यक्रम सादर करण्र्ात आले. रात्री १०.३० ला सांस्कृधतक कार्यक्रमािी 

सांगता करून स्वरं्सेवकांना धवश्रांती साठी रजा दणे्र्ात आली. 

वदनांक ०६ फेबु्रवारी २०१९ 

 ििुवार  धदनांक ०६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी उठून धदनिरे्प्रमािे सकाळी ६.०० 

वाजता प्राथयना घेऊन त्र्ानंतर र्ोग व प्रािार्ाम घेण्र्ात आला. त्र्ांनतर ७.०० वाजता अल्पोपहार 

आटोपनू ८.०० वाजता गावािा सवे करण्र्ासाठी धििीर स्थळाहून प्रस्थान करण्र्ात आले. सकाळी 

१०.०० वाजता सवे आटोपनू समारोपीर् कार्यक्रमािी तर्ारी करण्र्ात आली. सकाळी ११.०० 

वाजता समारोपीर् कार्यक्रम आर्ोधजत करण्र्ात आला होता. समारोपीर् कार्यक्रमािे अध्र्क्ष िेतन 

जर्परूकर उपसरपंि ग्रा.प. टेंिरूवाही  ह े होते तर प्रमखु उपधस्थती म्हिनू उपधवभागीर् पोलीस 

अधिकारी मा. िेखर दिेमखु तसेि मा. अधवनाि जािव सधिव आ. धि.प्र. म. राजरुा, सौ. मेघाताई 

नलगे सदस्र् धज.प. िंद्रपरू, मा. साधजद हुसेन धिर्ािानी संिालक आ. धि.प्र. म. राजरुा,  प्रािार्य डॉ. 

एस.एम. वारकड, श्री सरेुि िोंडे मखु्र्ाध्र्ापक धज.प. िाळा टेंिरूवाही इ. मान्र्वर उपधस्थत होते.  

 सवयप्रथम महापरुुर्ांच्र्ा प्रधतमेला माल्र्ापयि करून कार्यक्रमािी धवधिवत सरुवात करण्र्ात 

आली. पाहुण्र्ािे स्वागत ग्रामगीता भेट देऊन करण्र्ात आले. त्र्ांनतर स्वरं्सेवकांनी सात 

धदवसातील अनभुव  आपल्र्ा मनोगतातनू व्र्ि केले.त्र्ानंतर प्रमखु पाहुण्र्ािे मागयदियनपर भार्िे 

झालीत. 

 स्वरं्सेवकांनी श्रमदानातनू धनमायि केलेल्र्ा सावयजधनक िगीिािे लोकापयि समारोपीर् 

कार्यक्रमाच्र्ा धदविी उपधवभागीर् पोलीस अधिकारी मा. िेखर दिेमखु साहिे र्ांच्र्ा हस्ते केल्र्ा 

गेले. व र्ा िगीिािे पालकत्वािी जिािदारी धज.पं. िाळा टेंिरूवाही ने स्वीकारली. 

 र्ा समारोपीर् कार्यक्रमािे संिालन रासेर्ो िे स्वरं्सेवक कु. काजळ कावळे व सधुमत 

कोंडेकर र्ांनी केले. अहवाल वािन रासेर्ो कार्यक्रम अधिकारी प्रा. गरुुदास िल्की र्ांनी केले  तर 

आभार प्रदियन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. साररका सािळे र्ांनी केले. कार्यक्रमाच्र्ा िेवटी राष्ट्रगीत 

घेऊन कार्यक्रमािी सांगता करण्र्ात आली.  



 

 

दपुारी १२.३० वाजता स्वरं्सेवकांना भोजन दऊेन  संपिूय सात धदवसीर् धिधिरािा समारोप करण्र्ात 

आला.  अश्र्ाप्रकारे धनरोप घेऊन सवय स्वरं्सेवक ठीक २.०० वाजता टेंिरूवाही रे्थनू 

महाधवद्यालर्ाकडे प्रस्थान केले. महाधवद्यालर्ात रे्ऊन स्वरं्सेवक नंतर आपल्र्ा स्वगावी परतले. 

धिधिराच्र्ा माध्र्मातनू गावकऱ्र्ांमध्रे् समाज प्रिोिनात्मक सांस्कृधतक कार्यक्रमािे 

आर्ोजन करून गावामध्र्े सामाधजक एकता, व्र्सनमिुी, हागिदारीमिु गाव, सांडपाण्र्ािी 

व्र्वस्था, स्वच्छता धह सेवा, अंिश्रद्ा धनमुयलन, राष्ट्र धनमायि  अिी धवधवि मलु्रे् रुजधवण्र्ािा प्रर्त्न 

करण्र्ात आला. 

र्ा धिधिराच्र्ा र्िस्वीतेसाठी संस्थेिे अध्र्क्ष मा. प्रभाकरराव मामलुकर, प्रािार्य डॉ. 

एस.एम. वारकड र्ांच्र्ा मागयदियनात कार्यक्रम अधिकारी प्रा. गरुुदास दा. िल्की, डॉ. साररका 

सािळे, प्रा. धवठ्ठल आत्राम र्ांच्र्ा नेततृ्वात सवय रासेर्ो स्वरं्सेवकाच्र्ा व गावकऱ्र्ांच्र्ा सहकार्ायने 

तसेि डॉ. खेरानी,डॉ. मदु्दमवार, डॉ. दिुे, डॉ. लाटेलवार , डॉ. दठेे, डॉ. रार्परेु, डॉ. िेतना भोंगाडे, श्री 

रधव धलपटे, श्री अधनल िाविे, श्रीमती िीला नागोसे तसेि महाधवद्यालर्ातील संपिूय प्राध्र्ापक वृंद, 

धिक्षकेत्तर कमयिारी व गावकरी र्ांच्र्ा सहकार्ायने धििीर संपन्न झाले. 

राष्ट्रीय-राज्य स्तरावर सहभाग 

रासेर्ो पथकातील स्वरं्सेधवका कु. पल्लवी गैधननाथ वऱ्हाटे धह राष्ट्रीर् एकता धििीर रांिी 

र्ेथे आधि  धविाल मनोहर िेंडे हा  गवुाहाटी इथे झालेल्र्ा राष्ट्रीर् एकता धििीर मध्र्े सहभागी 

झाले होते, राज्र्स्तरीर् धिधिर नवरगाव र्ेथे महाधवद्यालर्ातील िभुम धदकोंडवार, अंजेि खवसे, 

नागेि िहारे, धनकेि वाकुडकर धह िार स्वरं्सेवक सहभागी झाले होते. राष्ट्रीर् एकता धििीर रांिी 

व गवुाहाटी रे्थे महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा संघािे संघनार्क म्हिनू कार्यक्रम अधिकारी प्रा.गरुुदास िल्की 

र्ांनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना, उच्ि व तंत्र धिक्षि धवभाग, मंत्रालर् कक्ष, महाराष्ट्र 

िासन, मुंिई आधि राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना साधवत्रीिाई फुले पिुे धवद्यापीठ र्ांच्र्ा संर्िु धवद्यमाने 

राष्ट्रीर् सेवा र्ोजना कार्यक्रम अधिकारी राज्र्स्तरीर् कार्यिाळा २०१९ पिुे रे्थे सहभाग घेतला. 

अश्र्ाप्रकारे िैक्षधिक सत्र २०१८-२०१९  र्ा वर्ायत महाधवद्यालर्ाच्र्ा रासेर्ो पथकाच्र्ा 

वतीने अनेक उपक्रम रािधवण्र्ात आले. र्ासाठी महाधवद्यालर्ािे प्रािार्य डॉ. एस.एम. वारकड 

र्ांच्र्ा मागयदियनात कार्यक्रम अधिकारी प्रा. गरुुदास दा. िल्की, प्रा.डॉ. साररका सािळे, सहाय्र्क 

म्हिनू डॉ. िेतना भोंगाडे, प्रा. धवठ्ठल आत्राम, डॉ. राजेंद्र मदु्दमवार, डॉ. धविाल दिुे, डॉ. संजर् 

लाटेलवार, डॉ.संतोर्  दठेे, डॉ. आनंद रार्परेु, श्री सधिन रे्गीनवार, श्री रधव धलपटे, श्री अधनल 



 

 

िाविे, श्रीमती िीला नागोसे तसेि महाधवद्यालर्ातील संपिूय प्राध्र्ापक वृंद, धिक्षकेत्तर कमयिारी व 

रासेर्ो पथकाच्र्ा सवय स्वरं्सेवकांनी अथक पररश्रम घेतले.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

२०१८-१९ या सत्रामध्ये रासेयो पथकाद्वारे केलेल्या ववववध 

वनयवमत कायशक्रमािी क्षणविते्र 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


