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वावषशक अहवाल सन २०१९-२०२० 

 गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोलीशी संलवननत श्री वशवाजी कला, वाविज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय राजरुा, वज.िंद्रपरू येथे राष्ट्रीय सेवा योजना पथक मागील २९ वर्ाापासनू कायारत आह.े 

या पथकाच्या माध्यमातनू सामावजक पररवतान, जनजागतृी, स्वच्छता, आरोनय, पयाावरि संरक्षि, 

मतदार जागतृी, कायदेववर्यक जनजागतृी आवि व्यविमत्व ववकास इ. कायाक्रम घेण्यात येतात. 

ग्रामीि भागात वशविराच्या माध्यमातनू ववकास साधण्यािे काम रासेयो पथकाद्वारे सरुु आह.े मा. डॉ. 

नरेश मडावी, संिालक (प्र.) रासेयो गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोली, यांच्या मागादशानाखाली व 

प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड यांच्या नेततृ्वात महाववद्यालयाअंतगात वनयवमत कायाक्रमािे आयोजन 

करून ववद्यार्थयाामध्ये समाजािद्दल आपलुकी, आस्था, राष्ट्रप्रेम वनमााि करतानाि व्यविमत्व 

ववकासािे काया या पथकाद्वारे सतत होत आह.े 

 सन २०१९-२०२० सत्रािी सरुवात वदनांक १७ जनू २०१९ पासनू झाली. १९ जलैु २०१९ 

ला राष्ट्रीय सेवा योजना पथकािी सभा प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात 

आली. यामध्ये २०१९-२० या पिूा सत्राकररता कायाप्रिालीिी आखिी करण्यात आली. ववववध 

कायाक्रमािी रूपरेर्ा ठरवनू कायाक्रम कसे रािवायिे, स्वरूप काय असेल यावर सववस्तर ििाा 

करण्यात आली तसेि कायाक्रम यशस्वीरीत्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने वनयोजनावर ििाा करण्यात 

आली, त्यांनतर रासेयो स्वयंसेवकांिे यवुनट ठरववण्यात येऊन नवीन स्वयंसेवकांिे नामांकन अजा 

भरण्याववर्यी ििाा करण्यात आली. 

वदनांक २१ जून २०१९ (पािवा आंतरराष्ट्रीय योग वदवस) 

 वदनांक २१ जनू २०१९  रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथक, पतंजली योग 

सवमती राजरुा यांच्या संयिु ववद्यमाने “आंतरराष्ट्रीय योग वदवस” िे आयोजन करण्यात आले होते, 

कायाक्रमाला अध्यक्ष म्हिनू ॲड. अरुि धोटे (तालकुा िार असोवसएशन) तसेि उद्घाटक म्हिनू 

ॲड.वामनराव िटप (माजी आमदार राजुरा), प्रमखु मागादशाक म्हिनू आनंददेव महाराज तसेि प्रमुख 

पाहुिे म्हिनू सौ. कंुदाताई जेनेकर सभापती पं.स. राजरुा, श्री सतीश धोटे, सौ. मेघाताई नलगे सदस्य 

वज.पं. िंद्रपरू, मा. पाििडेु सहा. गटववकास अवधकारी, मा. ववजय परिाके गट वशक्षिावधकारी 

पं.स.राजरुा,मा. वकरि सयूावंशी िाल ववकास प्रकल्प अवधकारी, मा. जसववंदर वसंह घोत्रा, सावजद 

हुसेन वियािानी, प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. खेरानी इ. मान्यवर व महाववद्यालयातील 



 

प्राध्यापकवृंद तसेि राजरुा गावातील नागररक एकूि १२५ नागररक उपवस्थत होते. सदर कायाक्रमािे 

प्रास्ताववक डॉ. वारकड यांनी केले यानंतर उपवस्थतांना प्रमखु मागादशाकांिे मागादशान लाभले. व एक 

तासािे योग प्रात्यवक्षक करण्यात आले. 

कायाक्रमािे सतू्रसंिालन प्रा. गरुुदास िल्की रासेयो कायाक्रम अवधकारी तर आभार श्री उराडे यांनी 

केले. शेवटी राष्ट्रगीत घेऊन कायाक्रमािी सांगता करण्यात आली. 

 

 

वदनांक ११ जुलै २०१९ (जागवतक लोकसंख्या वदन) 

वदनांक ११ जलैु २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे “जागवतक 

लोकसंख्या वदन”  साजरा  करण्यात आला. या कायाक्रमाला अध्यक्ष म्हिनू महाववद्यालयािे प्रािाया 

डॉ. एस. एम.  वारकड उपवस्थत होते. प्रमखु पाहुिे म्हिनू डॉ. खेरानी, डॉ. विलके, डॉ. मदु्दमवार, प्रा. 

दधुे, डॉ. लाटेलवार इ. मान्यवर उपवस्थत होते. सदर कायाक्रमािे प्रास्ताववक िेतना भोंगाडे  यांनी 

केले यानंतर स्वयंसेवकांना पाहुण्यािे मागादशान लाभले. त्यांनतर अध्यक्ष महोदयांनी आपल्या 

अध्यक्षीय भार्िातून स्वयंसेवकांना मागादशान केले. 

कायाक्रमािे सतू्रसंिालन  प्रवतक डाखरे तर आभार कु. आरती भालेराव वहने केले. शेवटी राष्ट्रगीत 

घेऊन कायाक्रमािी सांगता करण्यात आली. 

वदनांक ११ जुलै २०१९ (तंबाखू वनयतं्रणासाठी सामुवहक र्पथ) 

 वदनांक ११ जलैु २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथक व  संिंध हले्थ 

फौंडेशनच्या संयिु ववद्यमाने तंिाख ूव्यसनमिुीसाठी महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना शपथ दणे्यात 

आली, यावेळी सवा ववद्यार्थयाांना तंिाख ूमिुी िे स्टीकर ववद्यार्थयाांद्वारा िनवनू लावण्यात आली. वह 



 

शपथ कायाक्रम अवधकारी प्रा. गरुुदास िल्की यांनी वदली. यावेळी महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस. 

एम.  वारकड उपवस्थत होते तसेि महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा 

स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

वदनांक १९ जुलै २०१९ (सभा) 

राष्ट्रीय सेवा योजना पथकामध्ये सहभागी होऊ इवच्छिाऱ्या स्वयंसेवकांसाठी नामांकन अजा 

भरून घेण्यािी प्रवक्रया सरुु करण्यात आली व नामांकन अजा भरून महाववद्यालयात सादर करण्यािी 

अंवतम तारीख १४ ऑगस्ट ठरववण्यात येऊन तशी सिूना फलकावर लावण्यात आली, त्याप्रमािे 

अजा घेऊन प्रवक्रया समाप्त करण्यात आली. त्याििरोिर महाववद्यालय स्तरावर राष्ट्रीय सेवा योजना 

सल्लागार सवमती गठीत करण्यात आली. या सवमतीमध्ये डॉ. संभाजी एम. वारकड, अध्यक्ष 

(प्रािाया), प्रा. गरुुदास िल्की सविव, डॉ. साररका सािळे सहसविव, डॉ. रवींद्र होळी तहसीलदार 

सदस्य, डॉ. लहूजी कुळमेथे आरोनय अवधकारी ग्रा.रु. राजरुा सदस्य प्रा. डॉ. िेतना भोंगाडे, प्रा. 

ववठ्ठल आत्राम, ववशाल शेंडे, कु. नवमरा सय्यद ह ेहोते. 

वदनांक २६ जुलै २०१९ (कारवगल ववजय वदवस) 

 वदनांक २६ जलैु २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथक व  इवतहास ववभाग 

याच्या संयिु ववद्यमाने कारवगल यदु्धात भारताला वमळालेल्या ववजयािी तसेि भारतािा गौरवशाली 

इवतहास ववद्यार्थयाांना मावहती व्हावा, सैवनकांच्या िवलदानािी जािीव करून देण्यासाठी हा कायाक्रम 

आयोवजत करण्यात आला. यावेळी इवतहास ववभागप्रमखु तसेि रासेयो कायाक्रम अवधकारी प्रा. 

गरुुदास िल्की यांनी कारवगल यदु्धािा इवतहास समजावनू सांवगतला. यावेळी महाववद्यालयािे 

प्रािाया डॉ. एस. एम.  वारकड उपवस्थत होते तसेि महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि 

वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 



 

 

 

वदनांक २९ जुलै २०१९ (वृक्षारोपण) 

वदनांक २९ जलैु २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे  

महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छता तसेि वकृ्षारोपनािा कायाक्रम आयोवजत करण्यात आला. या 

कायाक्रमाला ववशेर् अवतथी म्हिनू गोंडवाना ववद्यापीठािे सन्माननीय कुलगरुू डॉ. नामदवेराव 

कल्यािकर तसेि प्रमखु उपवस्थती डॉ. श्रीराम कावळे अवधष्ठाता मानव्यशास्त्रे ववभाग गोंडवाना 

ववद्यापीठ गडविरोली, डॉ. एस. गोरे वसनेट सदस्य गोंडवाना ववद्यावपठ गडविरोली, श्री अववनाश 

जाधव (सविव) श्री. दौलतराव भोंगळे, डॉ. एस. एम. वारकड, डॉ. खेरानी, डॉ. विलके, डॉ. 

मदु्दमवार, प्रा. दधुे, डॉ. लाटेलवार, प्रा. आत्राम, डॉ. साररका सािळे इ. मान्यवर उपवस्थत होते. 

महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ करून पररसरात  वकृ्षारोपन करण्यात आले. स्वच्छता व वकृ्षारोपि िे 

महत्व पाहुण्यानी पटवनू वदले. 



 

 

एक स्वयंसेवक एक वकृ्ष: 

 महाववद्यालयातील िाल ू वर्ाात नोंदिी केलेले व जनेु स्वयंसेवक या सवाांनी आपल्या 

घरी/शेतात/कायाालयात अशा अनेक वठकािी एक वकृ्ष लावनू त्यािे संगोपन करण्यािी जिािदारी 

घेतली. यातनू वकृ्षारोपिसोिति वकृ्ष संवधानािा संकल्प या 150 स्वयंसेवकांनी केला. 

 

 



 

वदनांक १ ते १५ ऑगस्ट २०१९ (स्वच्छता पंिरवडा) 

वदनांक १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या पंधरवड्यात महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना 

पथकाद्वारे  महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ करून, स्वच्छतेवर जनजागतृीसाठी स्वच्छता शपथ 

घेतल्या गेली, स्वच्छतेवर सेवमनार, राजरुा शहरात स्वच्छता रॅली काढण्यात आली, तसेि राजुरा 

येथील िस स्थानक, ग्रामीि रुनिालय येथे स्वच्छता करून तसेि महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ 

करून हा पंधरवाडा साजरा केल्या गेला. या पंधरवड्यात घेतलेल्या ववववध कायाक्रमास प्रमखु 

उपवस्थती  श्री अववनाश जाधव (सविव) श्री. दौलतराव भोंगळे, डॉ. एस. एम. वारकड, डॉ. खेरानी, 

डॉ. खेरानी, डॉ. विलके,  डॉ. मदु्दमवार, प्रा. दधुे, डॉ. लाटेलवार इ. मान्यवर उपवस्थत होते. 175 

 

 

 

वदनांक २० ऑगस्ट २०१९ (पूरग्रस्तांना मदतीसाठी रॅली) 

 वदनांक २० ऑगस्ट २०१९ ला राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाने राजरुा शहरात फेरी काढून 

महाराष्ट्रात आलेल्या परू परीवस्थतीत मदतीसाठी रोख रकमेसह सावहत्य जमा केले.  यावेळेस ३२ 

हजार रुपये रोख रक्कम जमा झाली तसेि अन्य सावहत्य सदु्धा जमा झाले, या जमा झालेल्या रकमेतनू 

परूग्रस्तांना िादर, कपडे असे जीवनोपयोगी वस्तू घेऊन ववद्यापीठातील रासेयो कक्षाकडे  जमा केल्या 

गेले. यावेळेस संपिूा महाववद्यालयातील 375 ववद्याथी व कमािारी नी मदत केली. 



 

 

 

वदनांक २९ ऑगस्ट २०१९ (सुदृढ भारत/विट इवंडया र्पथ) 

वदनांक २९ ऑगस्ट २०१९ला राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे  मा. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, 

भारत सरकार यांच्या सदुृढ भारत (वफट इवंडया) या संकल्पनेला वास्तवात उतरववण्यासाठी 

महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना सदुृढ भारतािी शपथ रासेयो कायाक्रम अवधकारी प्रा. गरुुदास िल्की 

यांनी वदली. शपथ वदल्यानंतर सवा ववद्यार्थयाांना महाववद्यालयाच्या पटांगिावर एक वकलोमीटर 

िालवनू सदुृढ भारतासाठी जनजागतृी करण्यात आली. यावेळी महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस. 

एम.  वारकड उपवस्थत होते तसेि महाववद्यालयातील सवा प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व 

सवा स्वयंसेवक आवि 325 इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

वदनांक ५ सप्टेंबर २०१९ (वर्क्षकवदन) 

वदनांक ०५  सप्टेंिर  २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे डॉ. 

सवापल्ली राधाकृष्ट्िन यांच्या जयंती वनवमत्याने “वशक्षक वदन” िा कायाक्रम आयोवजत केला होता. 



 

डॉ. खेरानी, प्रा. िारइ यांिे ववद्याथाांना मागादशान लाभले. याप्रसंगी सौ. मेघाताई नलगे, प्रा. गरुुदास 

िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. मान्यवर व महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

वदनांक १५ सप्टेंबर २०१९ (जागवतक लोकर्ाही वदवस)   

 वदनांक १५ सप्टेंिर  २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे जागवतक 

लोकशाही वदवस कायाक्रम साजरा करण्यात आला. कायाक्रमाला प्रमखु मागादशाक म्हिनू डॉ. 

मदु्दमवार सर यांिे ववद्याथाांना मागादशान लाभले. याप्रसंगी प्रमखु उपवस्थती  डॉ. दठेे, डॉ. लाटेवार, प्रा. 

गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

वदनांक २४ सप्टेंबर २०१९ (राष्ट्रीय सेवा योजना वदवस-स्वच्छता वह सेवा) 

 वदनांक २५ सप्टेंिर  २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे राष्ट्रीय 

सेवा योजना वदवस, स्वच्छता वह सेवा म्हिनू साजरा केला  गेला. या प्रसंगी महाववद्यालयीन पररसर 

स्वच्छ करून स्वच्छतेिे महत्व ववद्यार्थयाांना समजावनू सांगण्यात आले, सदर कायाक्रमास वज.पं. 

सदस्य सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. वारकड, डॉ. मदु्दमवार सर, 

प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा 150 स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

 

 



 

वदनांक २५ सप्टेंबर २०१९ (उदबोिन वगश) 

 वदनांक २५ सप्टेंिर २०१९ रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे राष्ट्रीय 

सेवा योजना पथकात नोंदिी झालेल्या स्वयंसेवकासाठी उदिोधन वगाािे आयोजन करण्यात आले, 

यावेळी राष्ट्रीय सेवा योजना पथकािे काया, उद्दशे व जिािदारी तसेि राष्ट्रीय सेवा योजना 

ववभागाद्वारे रािवीत असलेले उपक्रम या सवा िािींिी मावहती ववद्यार्थयाांना प्रा. गरुुदास िल्की यांनी 

वदली.  सदर कायाक्रमास डॉ. मदु्दमवार, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम व 

सवा स्वयंसेवक उपवस्थत होते. 

वदनांक २४ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर २०१९ (म. गांिीजीिी १५० वी जयंती) 

 वदनांक २४  सप्टेंिर ते ०२ ऑक्टोंिर २०१९ या कालावधीत महाववद्यालयातील राष्ट्रीय 

सेवा योजना पथकाद्वारे स्वच्छता वह सेवा म्हिनू पररसर स्वच्छ, स्वच्छतेिाित जागतृी,म. 

गांधीजीच्या जीवनिररत्रावर आधाररत भजन-गीतगायन अश्या ववववध कायाक्रमािे आयोजन या 

कालावधीत केल्या गेले. म. गांधीजीच्या वविारावर व्याख्यान  आयोवजत करण्यात आले. या प्रसंगी 

महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ करून स्वच्छतेिे महत्व ववद्यार्थयाांना समजावनू सांगण्यात आले, सदर 

कायाक्रमास वज.पं. सदस्य सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. वारकड, 

डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. 

महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी 

उपवस्थत होते. 

वदनांक ०२ ऑक्टोबर २०१९ (प्लोवगंग रन) 

 वदनांक ०२ ऑक्टोिर २०१९ ला महाववद्यालयातील रासेयो पथकाद्वारे स्वच्छ भारत 

संकल्पनेवर आधाररत सदुृढ भारतासाठी सवााना स्वच्छ भारत, सदुृढ भारत िी शपथ देऊन 

महाववद्यालयीन पररसरापासनू राजरुा शहरातील मखु्य रस्त्याने िसस्थानक पयांत प्लोवगंग रन घेण्यात 

आले, यावेळी जमा झालेला किरा नगरपररर्दच्या किरा व्यवस्थापन घंटागाडी कडे दणे्यात आला. 

यावेळी 150 रासेयो स्वयंसेवक व महाववद्यालयातील प्राध्यापक, कमािारी, कायाक्रम अवधकारी 

उपवस्थत होते. 



 

 

 

वदनांक १७-१८-१९ ऑक्टोबर २०१९ (मतदार जनजागृती) 

 महाराष्ट्र राज्यात होऊ घातलेल्या ववधानसभा सावावत्रक वनवडिकुासाठी १००% मतदान 

व्हावे, एकही मतदार सटुता कामा नये यासाठी राजरुा ववधानसभा के्षत्रात मतदारात भयािे वातावरि 

राहू नये, भयमिु वातावरिात लोकशाही पद्धतीने, कुठल्याही दिावाला िळी न पडता मतदान व्हावे 

यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या 65 स्वयंसेवकांनी या उपक्रमामध्ये वहरवहरीने भाग घेऊन 

गावोगावी वदनांक १७, १८ व १९ ऑक्टोिर २०१९ या कालावधीत जनजागतृी केली. 



 

 



 

 

 

 

वदनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ (महाराष्ट्र वविानसभा वनवडणूक मतदान कें द्रावर 

साहाय्य) 

 वदनांक २१ ऑक्टोिर २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या ववधानसभा वनवडिकुीच्या 

वदवशी राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या 55 स्वयंसेवकांनी आपल्या आपल्या गावातील मतदान 

कें द्रावर जाऊन वदृ्ध/वदव्यांग मतदारांना मतदान कें द्रावर नेण्यास मदत केली. एकही मतदार सटुता 



 

कामा नये या वनवडिकू आयोगाच्या सिूनेिे पालन करत  जास्तीत जास्त मतदान व्हावे, यासाठी 

प्रयत्न केले.  

 

 

वदनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ (राष्ट्रीय एकता वदवस) 

 वदनांक ३१ ऑक्टोंिर २०१९ रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे 

महाववद्यालयात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीवनवमत राष्ट्रीय एकता वदवस साजरा करण्यात 

आला, यावेळी रासेयो कायाक्रम अवधकारी प्रा. गरुुदास िल्की यांनी ववद्यार्थयाांना एकतेिी शपथ 

वदली. या प्रसंगी प्रा. ववठ्ठल आत्राम, प्रा. वदनेश गोहिे, प्रा. राजेंद्र मालेकर, प्रा. मवलक काझी तसेि 

महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी 

उपवस्थत होते. 185 

 

 

वदनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ (संवविान वदवस) 

 वदनांक २६ ऑक्टोंिर २०१९ रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे 

महाववद्यालयात संववधान वदवस साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी संववधानाच्या प्रास्ताववकेिे 



 

वािन करण्यात आले. यावेळेस मागादशाक तत्वे, मलुभतू हक्क, मलुभतू कताव्ये या ववर्यावर 

राज्यशास्त्र ववभागप्रमखु डॉ. राजेंद्र मदु्दमवार यांिे व्याख्यान आयोवजत करण्यात आलेले होते. या 

व्याख्यानातनू सरांनी भारतीय संववधान वर प्रकाश टाकला. या कायाक्रमास वज.पं. सदस्य सौ. 

मेघाताई नलगे तसेि  महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. वारकड, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. 

साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि 

वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

 

वदनांक १९ वडसेंबर २०१९  (रक्तदान व मोित आरोनय तपासणी वर्बीर) 

 वदनांक १९ वडसेंिर २०१९ रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे मा. 

प्रभाकरराव मामलुकर अध्यक्ष, आ. वश. प्र.म. राजरुा यांच्या जयंती वनवमत्ताने रिदान वशविरािे 

आयोजन वजल्हा रिपेढी सामान्य रुनिालय िंद्रपरू यांच्या सहकायााने करण्यात आले होते. यावेळी 

५६ िॉटल रि संकवलत करून वजल्हा रिपेढीला जमा करण्यात आले. सोिति मोफत आरोनय 

तपासिी वशविरािे आयोजन सदु्धा करण्यात आले होते. कायाक्रमास श्री. अववनाश जाधव (सविव), 

श्री. दौलतराव भोंगळे, वज.पं. सदस्य सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. 

वारकड, डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. दधुे, डॉ. लाटेलवार, कायाक्रम अवधकारी प्रा. गरुुदास 

िल्की, डॉ. साररका सािळे, डॉ. िेतना भोंगाडे प्रा. ववठ्ठल आत्राम इ. महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 



 

 

 

वदनांक ०३ जानेवारी  २०२० (साववत्रीबाई िुले जयतंी ) 

 वदनांक ०३ जानेवारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे 

साववत्रीिाई फुले  जयंतीवनवमत्त अवतथी व्याख्यानािा कायाक्रम आयोवजत केलेला होता. यावेळी 

प्रमखु मागादशाक म्हिनू डॉ. िेतना भोंगाडे उपवस्थत होत्या. कायाक्रमािे अध्यक्ष म्हिनू 

महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड उपवस्थत होते. मागादशाकानी साववत्रीिाई यांच्या 

जीवनावर प्रकाश टाकला. याप्रसंगी प्रा. िारइ, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे तसेि  

महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी 

उपवस्थत होते. 

 



 

वदनांक १३ जानेवारी  २०२०  (युवावदन ) 

 वदनांक १२ जानेवारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे स्वामी 

वववेकानंद यांच्या जयंतीवनवमत्त राष्ट्रीय यवुा वदन या वदवशी वकृत्व स्पधाा आयोवजत करण्यात आली 

होती. वकृत्व स्पधेिा ववर्य ‘स्वामी वववेकानंद यांच्या स्वप्नानातील यवुक’ हा होता. यावेळी 

महाववद्यालयातील १५ ववद्यार्थयाांनी या स्पधेत सहभाग घेतला. स्पधेनंतर परीक्षक म्हिनू लाभलेले 

डॉ. राजेंद्र मदु्दमवार यांनी स्वामी वववेकानंद यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकला. याप्रसंगी वज.पं. सदस्य 

सौ मेघाताई नलगे तसेि  महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. 

साररका सािळे, प्रा. ववठ्ठल आत्राम, प्रा. मनरेु, प्रा. जांभळूकर तसेि  महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते.175 

 

 

 

वदनांक २५ जानेवारी  २०२०  (दहावा राष्ट्रीय मतदार वदवस) 

 वदनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथक वतीने 

दहाव्या राष्ट्रीय मतदार वदवसािे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मतदारासाठी शपथ घेण्यात 

आली.  याप्रसंगी महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड यांनी ववद्यार्थयाांना मागादशान केले. 

यावेळी महाववद्यालयािे उपप्रािाया डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, डॉ. लाटेलवार प्रा. गरुुदास िल्की,  

डॉ. साररका सािळे, प्रा. ववठ्ठल आत्राम, प्रा. मनरेु, प्रा. जांभळूकर तसेि  महाववद्यालयातील 

प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 



 

वदनांक २६ जानेवारी ते १० िेब्रुवारी  २०२० (लोकर्ाही पंिरवडा) 

 वदनांक २६ जानेवारी ते १० फेब्रवुारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना 

पथकाद्वारे लोकशाही पंधरवड्यािे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाववद्यालयात वनिंध 

स्पधाा घेण्यात आली, तसेि लोकशाही िद्दल जागतृी होण्यासाठी शहरात ववववध वठकािी तसेि 

महाववद्यालयात िॅनर लावनू जागतृी करण्यात आली, तसेि मतदार जागतृी साठी रॅली काढण्यात 

आली व पथनाट्य सादर केल्या गेले. या पंधरवाड्याप्रसंगी डॉ. रवींद्र होळी तहसीलदार राजरुा 

वेळोवेळी उपवस्थत राहून मागादशान केले. याप्रसंगी महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. वारकड, 

डॉ. उपप्रािाया डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. गरुुदास िल्की, डॉ. साररका सािळे, प्रा. ववठ्ठल 

आत्राम, प्रा. मनरेु, प्रा. जांभळूकर तसेि  महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी 

व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

वदनांक ३० जानेवारी  २०२०  (म. गांिी पुण्यवतथी ) 

 वदनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे 

राष्ट्रवपता म. गांधी यांच्या पणु्यवतथीवनवमत्त म. गांधीच्या वविारावर प्रकाश टाकण्यात येऊन 

श्रद्धांजली अपाि केल्या गेली, म. गांधी यांिे वप्रय भजन “वैष्ट्िव जन ते” ऐकववण्यात आले. याप्रसंगी 

महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. वारकड, उपप्रािाया डॉ. खेरानी, डॉ. मदु्दमवार सर, प्रा. 

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

सािळे, प्रा. ववठ्ठल आत्राम, प्रा. मनरेु, प्रा. जांभळूकर तसेि  महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि 

वशक्षकेत्तर कमािारी व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 



 

वदनांक १९ िेब्रुवारी  २०२०  (वर्वजयंती) 

वदनांक १९ फेब्रवुारी २०२० रोजी महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे छत्रपती 

वशवाजी महाराज यांच्या जयंती वनवमत्याने व्याख्यानािे आयोजन करण्यात आले होते, सदर 

कायाक्रमास प्रमखु विे म्हिनू श्री अववनाश जाधव यांनी उपवस्थत राहून मागादशान केले. याप्रसंगी 

प्रमखु अवतथी म्हिनू सौ मेघाताई नलगे उपवस्थत होते,  महाववद्यालयािे प्रािाया  डॉ. एस.एम. 

वारकड, उपप्रािाया 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, प्रा. ववठ्ठल 

आत्राम, प्रा. मनरेु, प्रा. जांभळूकर तसेि  महाववद्यालयातील प्राध्यापकवृंद तसेि वशक्षकेत्तर कमािारी 

व सवा स्वयंसेवक आवि इतर ववद्याथी उपवस्थत होते. 

 

 

एक भारत शे्रष्ठ भारत कायशक्रम (महाराष्ट्र व ओडीसा राज्यातील सांस्कृवतक 

आदानप्रदान): 

 महाववद्यालयातील रासेयो पथकाने यवुा व खेळ मंत्रालय भारत सरकार यांनी एक भारत शे्रष्ठ 

भारत या संकल्पनेवर आधाररत वदलेल्या वनदशेानसुार २०१९-२० या वर्ाभरात अनेक कायाक्रम 

घेण्यात आलीत, त्यामध्ये ओडीसा राज्यािी संस्कृती, खान-पान, भार्ा, लोककला जािनू घेण्यािा 

प्रयत्न केला गेला. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता वशिीर हजारीिाग येथे ओडीसा च्या संघािरोिर ७ 

वदवस घालववताना त्यांिी संस्कृती अवधक जािनू घेण्यात आली. यावेळी  ओडीसा येथील कायाक्रम 

अवधकारी श्री. संतोर् नारायि व त्यांिा संघ उपवस्थत होती. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

राष्ट्रीय सेवा योजना पथकातील स्वयंसेवकांिा इतर वठकाणी घेतलेला 

सहभाग 

िान्सलसश वब्रगेड आव्हान- २०१९ नांदेड 

आव्हान-िान्सलसा वब्रगेड: आपत्ती व्यवस्थापन प्रवशक्षि वशिीर, स्वामी रामानंद तीथा 

मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड येथे वदनांक ०३ जनू ते १२ जनू २०१९ या कालावधीत राष्ट्रीय सेवा 

योजना पथकातील सुवमत कोंडेकर  सहभागी झालेला होता. 

 

 

ऐवतहावसक नाणे व डाक वतवकटे प्रदर्शनी २०१९ राजुरा 

राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या स्वयंसेवकांनी राजरुा शहरात, िंद्रपरू मदु्रा पररर्द, िंद्रपरू,  

ऐवतहावसक नािे व डाक वतवकटे प्रदशानी सवमती, राजरुा द्वारा आयोवजत वदनांक १२ वडसेंिर ते १५ 

वडसेंिर २०१९ या कालावधीत पार पडलेल्या िार वदवसीय प्रदशानीत वसंगल युज प्लावस्टक फ्री  

इवंडया/ पुनवाशपर/ पुनिशक्रीकरण या संकल्पनेवर आधाररत प्रकल्प तयार करून या प्रदशानीला भेट 

दिेाऱ्या जनतेत जागरूकता वनमााि करण्यािा प्रयत्न केला. यामध्ये ३२ स्वयंसेवकांनी िार वदवस 

आळीपाळीने प्रदशानीत हजर राहून आयोजनात हातभार लावला. 



 

 

 

राज्यस्तरीय ववरे्ष श्रमसंस्कार वर्बीर माणगाव  (मंुबई ववद्यापीठ ) 

 महाववद्यालयातील १) कु.वैष्ट्िवी िांदरुकर २) वसद्धांत कांिळे वह दोन स्वयंसेवक सी.डी. 

दशेमखु कामसा आवि सौ. के.जी. ताम्हािे आटा कॉलेज रोहा द्वारा आयोवजत वदनांक १२ जानेवारी ते 

१८ जानेवारी २०२० या कालावधीत एक भारत शे्रष्ठ भारत संकल्पनेवर राज्यस्तरीय वशविरात 

सहभागी झाले. 

 

 

 

 



 

ववद्यापीठ स्तरीय वर्बीर वरोरा (गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोली) 

 राष्ट्रीय सेवा योजना पथकातील १) प्रिाली मोवहतकर, २) वदपाली वांढरे, ३) वनतेश वगनगरेु, 

४) वसद्धाथा िव्हाि वह िार स्वयंसेवक ववद्यापीठ स्तरीय कौशल्य ववकास व स्वच्छता जनजागतृी 

वशिीर ग्रामपंिायत आनंदवन येथे वदनांक २१ जानेवारी ते २७ जानेवारी २०२० या कालावधीत पार 

पडलेल्या वशविरात सहभागी झालीत. या वशविरादरम्यान झालेल्या वकृत्व स्पधेत वसद्धाथा िव्हाि 

याने प्रथम क्रमांक तसेि वादवववाद स्पधेत वद्वतीय क्रमांक पटकाववला. 

राष्ट्रीय एकता वर्बीर नागपूर 

 भारत सरकार, यवुा कायाक्रम व खेल मंत्रालय & राष्ट्रीय सेवा योजना के्षत्रीय संिालनालय, 

पिुे द्वारा आयोवजत वदनांक १७ फेब्रवुारी २०२० ते २३ फेब्रवुारी २०२० या कालावधीत पार 

पडलेल्या राष्ट्रीय एकता वशिीर रा.त.ुम. नागपरू ववद्यापीठ नागपरू येथे राष्ट्रीय सेवा योजना 

पथकातील कु. वैष्ट्णवी िांदुरकर सहभागी झालेली होती. 

राष्ट्रीय एकता वर्बीर हजारीबाग (झारखंड) 

 भारत सरकार, यवुा कायाक्रम व खेल मंत्रालय & राष्ट्रीय सेवा योजना के्षत्रीय संिालनालय, 

पटना (विहार) द्वारा आयोवजत राष्ट्रीय एकता वशिीर ववनोिा भावे ववश्वववद्यालय हजारीिाग झारखंड 

येथे वदनांक २८ फेब्रवुारी २०२० ते ०५ मािा २०२० या कालावधीत  झालेल्या  वशविरात 

महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकािे एकूि नऊ स्वयंसेवक  सहभागी झालेली होती. 

त्यामध्ये १ ) कु.रुपाली िव्हाि  २ ) कु.नवमरा सय्यद   ३ ) कु.आरती भालेराव ४ ) कु.वदपाली वांढरे 

५ ) कु.प्रतीक्षा पडवेकर ६ ) िालाजी ताजने  ७ ) दीपक राजरूकर  ८ ) प्रवतक डाखरे ९ ) वसद्धांत 

कांिळे इ. स्वयंसेवक सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या ववववधांगी संस्कृतीिे दशान घडवनू राज्यािे 

नावलौवकक केले. 



 

 

 

मेरी सरकार  (My Gov.) द्वारा आयोवजत ऑनलाईन स्पिेत सहभाग 

 राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या स्वयंसेवकांनी मेरी सरकार द्वारा रािववण्यात येत आलेल्या 

ववववध स्पधाा मध्ये वहरवहरीने सहभाग घेऊन ववववध समस्यावर आपले मत मांडून अनेक प्रश्नमंजरु्ा 

मध्ये सहभाग घेत आहते. 

महाराष्ट्र वविानसभा सावशवत्रक वनवडणुका २०१९- 

 महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या ववधानसभा सावावत्रक वनवडिकुा २०१९ मध्ये १००% मतदान 

व्हावे, एकही मतदार सटुता कामा नये यासाठी राजरुा ववधानसभा के्षत्रात मतदारात भयािे वातावरि 

राहू नये, भयमिु वातावरिात लोकशाही पद्धतीने, कुठल्याही दिावाला िळी न पडता मतदान व्हावे 

यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या स्वयंसेवकांनी वदनांक १७, १८,१९ ऑक्टोिर २०१९ या 

कालावधीत गावोगावी जनजागतृी केली गेली. 

कोववड-१९ महामारी पासून बिावासाठी जागरूकता अवभयान- 

 संपिूा भारत दशेि नाही तर संपिूा जग सद्यवस्थतीत कोरोना या महामारी च्या ववळख्यात 

सापडले असताना यापासनू ििावासाठी उपाययोजना करताना सामावजक अंतर राखिे, इतरांपासनू, 

गदीपासनू दरू राहिे, आवि यासाठी जनतेत जागरूकता वनमााि करिे गरजेिे आह,े आवि भारत 

सरकार व महाराष्ट्र शासनाच्या आरोनय मंत्रालयाद्वारे ववववध माध्यमातनू हा प्रिार प्रसार करत 

आहते, यािवेळी आम्हच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाद्वारे खेड्यापाड्यात 



 

जागरूकता करण्यािे काया हाती घेतलेले आहे, यासाठी सोशल मीवडयािा पिूा वापर करून 

जनतेपयांत पोहिण्यािा पिूा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी ट्ववटर, फेसिकु, व्हाट्सएप सारख्या 

ववववध सोशल मीवडयातुन प्रिार प्रसार करण्यासाठी प्रा. गरुुदास िल्की कायाक्रम अवधकारी यांनी 

ववववध वडवजटल िॅनर तयार केले आहते, ही सवा मावहती आरोनय मंत्रालयाने शेअर केलेल्या 

मावहतीवर आधाररत आह.े 

आमच्या  महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना पथकाच्या अवधकृत ट्ववटर हडँल                         

( @nss_sscrajura ), फेसिकु पेज ( @nss.sscrajura ) यट्ुयिु ( Nss sscrajura ) वरून 

ही मावहती शेअर केल्या जात आह,े तसेि स्वयंसेवक स्वतः वापरत असलेल्या सोशल मीवडया वरून 

ही मावहती शेअर करत आहते. 

 मा. . नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारत सरकार यांनी २२ मािा २०२० ला जनता कर्फयूा साठी 

केलेल्या आवाहनाला प्रवतसाद दते सवा स्वयंसेवक व दोन कायाक्रम अवधकारी यांनी जनता कर्फयूा 

पाळण्यािा संकल्प केला आवि सोशल वमवडया वरून जागरूकता केली. 

सोिति मा. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, भारत सरकार द्वारा सांवगतलेल्या २१ वदवसािा 

लॉकडाऊन अमलात आित My Gov (मेरी सरकार) द्वारा आयोवजत ‘घर पर रह,े जीवन ििाये’,  

‘Stay At Home, Save Lives Pledge’ https://pledge.mygov.in/stayathome/ या 

वेिसाईटवरून लॉकडाउन च्या वनयमांिे पालन करण्यािा संकल्प केला.  सोिति 

inJNTU.com/pledge या वलंक वरून COVID-19 िद्दल माहीती जािनू घेऊन ही मावहती 

जनतेपयांत पोहिववण्यासाठी संकल्प केला. 

या उपक्रमात महाववद्यालयातील १५० स्वयंसेवक व दोन कायाक्रम अवधकारी सहभागी 

होऊन जागरूकता वनमााि करत आहते. 

 

१२००० मास्क वनवमशती: 

सोशल मीवडयातनू जागरूकता वनमााि करतानाि रासेयो पथकाने कृतीला सदु्धा महत्व वदले 

आह,े रासेयो पथकाने एकूि १२००० (िारा हजार) मास्क तयार करून मोफत ववतरि करण्यािा 

अवभनव उपक्रम हाती घेतला.  ह े मास्क अवतमहत्वाच्या सेवेत असलेल्यांना रक ड्रायव्हर, 

झोपडपट्टीभाग, दनैवदन भाजीपाला माकेट, महाववद्यालयातफे घेतलेल्या दत्तक गावात, तेलंगिा-

महाराष्ट्र वसमाभाग, राजुरा शहर, तसेि राजरुा तालकु्यातील ववववध खेड्यातील दकुानदार, अश्या 

अनेक गरजूंना मास्क वाटप करण्यात आले. 

 

https://pledge.mygov.in/stayathome/


 

 

 

 

 

 



 

राष्ट्रीय सेवा योजना कायशक्रम अविकारी प्रा. गुरुदास बल्की यांनी राज्य, राष्ट्रीय 

स्तरावर घेतलेला सहभाग 

१) आव्हान-िान्सलसा वब्रगेड: आपत्ती व्यवस्थापन प्रवशक्षि वशिीर, स्वामी रामानंद तीथा 

मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड येथे संघ व्यवस्थापक म्हिनू सहभागी, वदनांक ०३ जनू ते १२ 

जनू २०१९. 

२) संिंध हले्थ फाउंडेशन तफे आयोवजत तंिाख ू वनयंत्रि कायाशाळेत उपवस्थत. वदनांक २९ 

नोव्हेंिर २०१९. 

३) राज्यस्तरीय सांस्कृवतक महोत्सव इदं्रधनषु्ट्य -२०१९  च्या आयोजन सवमतीमध्ये मा. कुलगरुू 

गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोली द्वारा वनवड. वदनांक ०२ वडसेंिर ते ०६ वडसेंिर २०१९ 

४) िंद्रपरू मदु्रा पररर्द, िंद्रपरू ऐवतहावसक नािे व डाक वतवकटे प्रदशानी सवमती, राजरुा द्वारा 

आयोवजत िार वदवसीय प्रदशानीत आयोजनात सहभाग व आयोजनात सहकाया. वदनांक १२ 

वडसेंिर ते १५ वडसेंिर २०१९. 

५) राष्ट्रीय एकता वशिीर, ववनोिा भावे ववश्वववद्यालय हजारीिाग (झारखंड) येथे महाराष्ट्र 

राज्यािे संघनायक म्हिनू सहभाग, वदनांक २८ फेब्रवुारी ते ५ मािा २०२०. 

६) मेरी सरकार या राष्ट्रीय ऑनलाईन पोटाल द्वारा आयोवजत ववववध स्पधाा/ कायाक्रमामध्ये 

सहभाग. 

७) सात वदवसीय राज्यस्तरीय वशविरािे सबु्िई आयोजन. वदनांक १७ जानेवारी २०२० ते २३ 

जानेवारी २०२० 

 

 

 

 

 

 

 



 

सात वदवसीय राज्यस्तरीय ववरे्ष श्रमससं्कार वर्बीर व ववरे्ष श्रमसंस्कार वर्बीर 

“स्वच्छता जनजागृती” 

वदनांक १७ जानेवारी ते २३ जानेवारी २०२० 

उच्ि व तंत्रवशक्षि ववभाग राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष, मंत्रालय मुंिई व गोंडवाना ववद्यापीठ 

गडविरोली राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष आवि श्री वशवाजी कला, वाविज्य व ववज्ञान महाववद्यालय, 

राजरुा वज.िंद्रपरू यांच्या संयिु ववद्यमाने वशवाजी प्राथवमक तथा उच्ि माध्यवमक आश्रमशाळा 

सबु्िई ता.राजरुा वजल्हा िंद्रपरू च्या पररसरात वदनांक १७ जानेवारी २०२० ते २३ जानेवारी २०२० 

या कालावधीत सात वदवसीय राज्यस्तरीय ववशेर् श्रमसंस्कार वशविरािे आयोजन करण्यात आले 

होते. या वशविराति महाववद्यालयािे ववशेर् श्रमसंस्कार वशविरािे आयोजन करण्यात आले. या सात 

वदवसीय वशविरात संपिूा महाराष्ट्र राज्यातील ववववध अकरा ववद्यापीठातील १४८ मलेु, १२९ मलुी 

एकूि २७७  स्वयंसेवक सहभागी झालेले होती, यातील ८५ स्वयंसेवक आयोजक 

महाववद्यालयातील होते. 

 यामध्ये राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठ नागपरू, महात्मा फुले कृर्ी ववद्यापीठ 

राहुरी, संत गाडगेिािा ववद्यापीठ अमरावती, कववकुलगरुू संस्कृत ववद्यापीठ रामटेक, मुंिई ववद्यापीठ 

मुंिई, साववत्रीिाई फुले पिुे ववद्यापीठ पिुे,  डॉ. िािासाहिे आंिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 

औरंगािाद, डॉ. पंजािराव दशेमखु कृर्ी ववद्यापीठ अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृर्ी 

ववद्यापीठ परभिी, गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोली अशी ववववध ववद्यापीठे सामील झालेली होती. 

सोिति ववववध ववद्यापीठािे संघनायक सहभागी झालेली होती. 

 वदनांक १७ जानेवारी २०२० ला वशविराच्या उद्घाटनाला राजरुा तहसीलिे तहसीलदार डॉ. 

रवींद्र होळी, तसेि ववशेर् अवतथी म्हिनू डॉ. नरेश मडावी संिालक रासेयो कक्ष गोंडवाना ववद्यापीठ 

गडविरोली, प्रमखु अवतथी म्हिनू आदशा वशक्षि प्रसारक मंडळािे सवा सन्माननीय पदावधकारी 

उपवस्थत होते, वदनांक २३ जानेवारी २०२० ला वशविराच्या समारोपीय कायाक्रमास मखु्य अवतथी 

म्हिनू गोंडवाना ववद्यापीठ गडविरोली िे मा. कुलगरुू डॉ. नामदवेराव कल्यािकर उपवस्थत होते. 

अश्याप्रकारे शैक्षविक सत्र २०१९-२०२० या वर्ाात महाववद्यालयाच्या रासेयो पथकाच्या 

वतीने अनेक उपक्रम रािववण्यात आले. यासाठी महाववद्यालयािे प्रािाया डॉ. एस.एम. वारकड 

यांच्या मागादशानात कायाक्रम अवधकारी प्रा. गरुुदास दा. िल्की, प्रा. डॉ. साररका सािळे, सहाय्यक 



 

कायाक्रम अवधकारी  म्हिनू डॉ. िेतना भोंगाडे, प्रा. ववठ्ठल आत्राम, प्रा. सवुिाा नलगे, डॉ. राजेंद्र 

मदु्दमवार, डॉ. ववशाल दधुे, डॉ. संजय लाटेलवार, डॉ.संतोर्  दठेे, डॉ. आनंद रायपरेु, प्रा. यवुराज 

जांभळूकर, श्री सविन येगीनवार, श्री रवव वलपटे, श्री अवनल िाविे, श्रीमती लताताई िोिडे तसेि 

महाववद्यालयातील संपिूा प्राध्यापक वृंद, वशक्षकेत्तर कमािारी व रासेयो पथकाच्या सवा स्वयंसेवकांनी 

अथक पररश्रम घेतले.  

                

प्रा. गुरुदास दादाजी बल्की, 

 रासेयो कायाक्रम अवधकारी 

                                                              श्री वर्वाजी कला, वावणज्य व ववज्ञान 

                                                              महाववद्यालय, राजुरा (महाराष्ट्र) 


