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संत ज्ञानेश्वर महाववद्यालय सोयगाव सन २०१६ – २०१७ या शैक्षणिक वर्ााच्या 

प्रारंभिच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवक सभमतीने ववदयार्थयाांच्या मुलाखती घेऊन 

२५० स्वयंसेवकांच्या प्रवेशाला मान्यता ददली. २५ स्वयंसेवकाच्या पाठीमागे एक 

गटप्रमुख आसे एकूि दहा गटप्रमुख नेमण्यात आले. दहा गटप्रमुखामध्ये पाच मुले व 

पाच मुलीचा समावेश आहे. तसेच ववद्यापीठाच्या वेळोवेळी आलेल्या आदेशाप्रमािे 

कायाक्रमाची अमंलबजाविी करण्यात आली. 

जुन :  

आंतरराष्ट्रीय योग दिवस : ददनांक २१ जून २०१६ रोजी सकाळी ७ ते ८ यावेळेत 

महाववद्यालयात जागततक योगददन साजरा करण्यात आला. या कायाक्रमाचे उदघाटन 

महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. तयांनी योग 

ददनाचे महतव, योगाचे उपयोग या संदिाात मागादशान केले. यावेळी ववज्ञान वविागाचे 

उपप्राचाया डॉ. आर.के. बारोटे, कतनष्ट्ठ वविागाचे प्रमुख प्रा.गिेश काळे, पदव्युततर 

वविागप्रमुख डॉ.एल. यु. मेश्राम व महाववद्यालयातील सवा भशक्षक- भशक्षकेतर कमाचारी 

उपस्स्ित होते. या कायाक्रमासाठी उपस्स्ित सवाांचे आिार कायाक्रमाधिकारी डॉ. हेमलता 

कांचनकर यांनी मानले तर सूत्रसंचालन कायाक्रमाधिकारी डॉ. पंकज भशदें यांनी केले. 

 



 

 

राजर्षी शाहू महाराज जयंती : २६ जून रोजी अस्जठंा भशक्षि संस्िेचे अध्यक्ष       

मा.रंगनािनाना काळे यांनी प्रततमा पूजन करून राजर्ी शाहू महाराज यांच्या 

कायाासंबंिी आपले ववचार व्यक्त केले. यावेळी अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे सधचव 

प्रकाशदादा काळे, कोर्ाध्यक्ष अशोक पाटील, सद्स्य सुिार् चौिरी महाववद्यालयाचे 

प्राचाया गिेश अस्ननहोत्री राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अधिकारी डॉ. पंकज भशदें, डॉ. 

हेमलता कांचनकर  व इतर प्राध्यापक उपस्स्ित होते. 

 

राजर्ी शाहू महाराज प्रततमा पूजन करतांना मान्यवर 

जुलै : 

वन महोत्सव सप्ताह : ०१ जुलै ते ०७ जुलै २०१६ हा आठवडा वनमहोतसव सप्ताह 

म्हिून साजरा करण्यात आला. या आठवड्यामध्ये एकूि ३०० वकृ्षाची लागवड 

करण्यात आली. यापैकी २५० वकृ्ष हे महाववद्यालयाच्या पररसरामध्ये तर ५० वकृ्ष हे 

दततक गाव कंकराला येिे लावण्यात आले. या वनमहोतसवाचे उद्घाटन सोयगावाचे 

तहसीलदार श्री. बनकर साहेब यांच्या हस्ते वकृ्ष लावून करण्यात आले. या वेळी 

अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे अध्यक्ष रंगनािनाना काळे, उपस्जल्हाधिकारी गौरी सावंत, 

सोयगाव नगर पंचायतचे नगराध्यक्ष कैलास काळे, महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. गिेश 



 

 

अस्ननहोत्री, भशवज्योती भशक्षि संस्िेच्या सधचव देवीना काळे, उपप्राचाया डॉ. भशरीर् 

पवार, उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बरोटे यांची प्रमुख उपस्स्िती होती.  महाववद्यालयाचे 

प्राध्यापक, प्रशासकीय कमाचारी व राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकानी वकृ्ष लावून 

या वनमहोतसवासाठी पररश्रम घेतले. 

ित्तक गाव कंकराळा येथे वनसप्ताह साजरा : अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे अध्यक्ष मा. 

रंगनािनाना काळे यांनी कंकराळा या दततक गावातील स्ज.प. शाळेच्या प्रांगिामध्ये 

वकृ्ष लावून या सप्ताहाचे उद्घाटन केले. यावेळी महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ.गिेश 

अस्ननहोत्री, उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, उपप्राचाया डॉ.रावसाहेब बरोटे गावच्या सरपंच, 

उपसरपंच, शालेय व्यवस्िापन सभमतीचे अध्यक्ष, ग्रामसेवक, गावातील नागररक 

उपस्स्ित होते. दततक गावामध्ये मान्यवर व राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकानी ५० 

वकृ्षाची लागवड केली. या संपूिा सप्ताहाचे तनयोजन करण्यासाठी कायाक्रमाधिकारी    

डॉ. पंकज भशदें यांची नोडल अधिकारी म्हिून तनयुक्ती केली होती. कायाक्रमाधिकरी 

डॉ. हेमलता कांचनकर, वनस्पतीशास्त्राचे डॉ. शंतनू चव्हाि, उद्यानववद्या शाखेचे 

प्रा.ववनोद चव्हाि यांनी तयांना या सप्ताहासाठी सहकाया केले. तर या सप्ताहासाठी 

सहकाया करिाऱ्या सवाांचे कायाक्रमाधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार यांनी आिार मानले. 

 

सोयगावाचे तहसीलदार श्री. बनकर साहेब वकृ्षाला पािी घालतांना. 



 

 

 

अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे अध्यक्ष मा. रंगनािनाना काळे वकृ्ष लागवड करतांना. 

 

महाववद्यालय पररसरामध्ये वकृ्ष लागवड प्रसंगी प्रमुख मान्यवर, प्राध्यापक, सवा    

स्वयंसेवक व कयाक्रमाधिकारी. 

 

भशवज्योती भशक्षि संस्िेच्या सधचव देवीना काळे समवेत गावातील मदहला वकृ्ष 

लागवड करून तयाला पािी घालतांना. 



 

 

 

गावातील प्रततस्ष्ट्ठत नागररक वकृ्ष लागवड करतांना  

 

कायाक्रमानंतर प्रमुख मान्यवर, गावातील नागररक, शाळेतील मुख्याध्यापक व भशक्षक, 

महाववद्यालयाचे प्राचाया व प्राध्यापक, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रमाधिकारी व 

स्वयंसेवक. 

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक उद्बोधन वगग :- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 

स्वयंसेवकासाठी १२ जुलै २०१६ रोजी उद्बोिन वगााचे आयोजन करण्यात आले. 

महाववद्यालयाचे उपप्राचाया व राष्ट्रीय सेवा योजनेचे माजी स्जल्हा समन्वयक डॉ. 

भशरीर् पवार यांनी स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे ध्येय, उदिष्ट्टे समजावून 

सांधगतले. यानंतर रेड ररबन क्लब, आपतती व्यवस्िापन क्लब व पयाटन क्लबचे 



 

 

उद्घाटन करण्यात आले. या कायाक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ. पंकज भशदें यांनी केले तर 

आिार डॉ. हेमलता कांचनकर यांनी आिार मानले. 

 

डॉ. भशरीर् पवार स्वयंसेवकांना मागादशान करतांन 

 

उद्बोदन भशबबरासाठी उपस्स्ित स्वयंसेवक व महाववद्यालयाचा स्टाफ  



 

 

ऑगस्ट : 

लोकमान्य दटळक पुण्यततथी व आण्णाभाऊ साठे जयंती :- ०१/०८/२०१६ रोजी राष्ट्रीय 

सेवा योजना वविागाच्या वतीने लोकमान्य दटळक पुण्यततिी व आण्िािाऊ साठे 

जयंती साजरी करण्यात आली. या वेळी दोन्ही महापुरुर्ाच्या प्रततमेला पुष्ट्पहार अपाि 

करून तयांच्या कायााचा गौरव केला. 

 

प्रततमा पूजन करतांना उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार व डॉ आर. के. बारोटे  

ववभागीय कायगक्रमाधधकारी कायगशाळा :- ०३ ऑगस्ट २०१६ रोजी डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरंगाबाद येिे राष्ट्रीय सेवा योजना वविागाच्या वतीने 

वविागीय कायाक्रमाधिकारी कायाशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या 

कायाशाळेमध्ये आमच्या महाववद्यालयाचे कायाक्रमाधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार व डॉ. 

हेमलता कांचनकर यांनी सहिाग घेतला. 

कायगक्रमाधधकारी कायगशाळा :- ०८ ऑगस्ट २०१६ रोजी ववनायकराव पाटील भशक्षि 

प्रसारक मंडळाचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान महाववद्यालय कन्नड येिे कायाक्रमाधिकारी 



 

 

कायाशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कायाशाळेमध्ये आमच्या महाववद्यालयाचे 

कायाक्रमाधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार व डॉ. हेमलता कांचनकर यांनी सहिाग घेतला. 

क्रांती दिन :- ०९ ऑगस्ट हा ददवस क्रांती ददन म्हिून साजरा करण्यात आला. 

महाववद्यालयातील इततहास ववर्याचे प्राध्यापक गोववदं फड यांनी या ददवसाचे महततव 

स्वयंसेवकांना समजावून सांधगतले. उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार हे अध्यक्षस्िानी होते 

तर उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बारोटे यांची प्रमुख उपस्स्िती होती. या ददवसी लेजेन्ड 

ऑफ िगतभसगं हा धचत्रपट दाखवण्यात आला.  

 

 

 लेजंड ऑफ  शहीद िगतभसगं धचत्रपटातील एक दृश्य पाहताना स्वयंसेवक 



 

 

आंतरराष्ट्रीय युवा दिन :- १२ ऑगस्ट २०१६ हा ददवस आंतरराष्ट्रीय युवा ददन म्हिून 

साजरा करण्यात आला. या ददवसी राष्ट्रीय सेवा योजना वविाग व सांस्कृततक वविाग 

यांच्या सयंुक्त ववद्यमाने ववद्यार्थयाांच्या कला गुिांना वाव िेटण्यासाठी मेघितू 

फेस्टीव्हलचे आयोजन करण्यात आले होते. या फेस्टीव्हल मध्ये तनबंि स्पिाा, 

गीतगायन, नक्कल, रांगोळी स्पिेचे आयोजन करण्यात आले होते.  

 

मेघदतू फेस्स्टव्हल उद्घाटनप्रसंगी बोलताना प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री 

 

  

आपली कला सादर करतांना स्वयंसेववका अस्श्वनी सोहनी 



 

 

 

 

 

स्त्रीििृहतया वर आिाररत रांगोळी 

स्वातंत्र्य दिन :- १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाववद्यालयामध्ये स्वातंत्र्य ददन साजरा 

करण्यात आला. यावेळी भशवदीप काळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहि करण्यात आला. डॉ. 

शंतनू चव्हाि व ववद्यार्थयााच्या संचानी उपस्स्ित सवा मान्यवरांचे स्वागत गीत गाऊन 

स्वागत केले. स्वातंत्र्य ददनाचे औचीतय सािून भशवदीप काळे यांनी िारत सरकारच्या 

स्वच्छ िारत सुंदर िारत या योजनेला प्रततसाद देण्यासाठी उपस्स्ित सवा ववद्यािी व 

मान्यवरांना स्वच्छतेचे महततव पटवून ददले. तसेच िारताला राजकीय स्वातंत्र्य भमळाले 

असले तरी आज ही िारत पािी व स्वच्छतेच्या बाबतीत स्वतंत्र्य होवू शकला नाही. 



 

 

म्हिून आज आपल्याला पािी व्यावस्िापन करून पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूिा होिे 

गरजेचे आहे व घािी पासून िारताला मुक्त करिे गरजेचे आहे. आसे आवाहन तयांनी 

सवा उपस्स्ितांना केले. 

 

स्वातंत्र्यददनी ध्वजारोहि करतांना भशवदीप काळे 

स्वतंत्र्य दिनी कंकराळा येथे वकृ्षारोपण :- स्वतंत्र्य ददनी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने 

एक स्वयंसेवक एक वकृ्ष या उक्तीप्रमािे दततक ग्राम कंकराळा येिे जांिूळ वकृ्षाची 

लागवड करण्यात आली. वकृ्षरोपिासाठी गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व 

गावकरी, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार, डॉ. पंकज 

भशदें, डॉ. हेमलता कांचनकर व स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्स्िती होते. 



 

 

 

स्वातंत्र्यददनी वकृ्षरोपि करतांना ग्रामसेवक, भशक्षक व गावकरी यांच्या समवेत 

स्वयंसेवक 

सद्भावना दिन :- २० ऑगस्ट २०१६ हा राजीव गांिी यांचा जन्म ददवस 

महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने सद्भावना ददवस म्हिून साजरा 

करण्यात आला. यावेळी कायाक्रम अधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार यांनी राष्ट्रीय सेवा 

योजनेच्या स्वयंसेवकाना जाती – िमा, िार्ा, वंश हा िेद न मानता कोिताही संघर्ा न 

करता संवविातनक मागााने जीवन जगण्याची शपि ददली. या कायाक्रमासाठी प्रमुख 

पाहुिे म्हिून उपस्स्ित असलेले महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, 

उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बरोटे, पदव्युततर वविागाचे समन्वयक डॉ. एल. यु. मेश्राम 

यांनी राजीव गांिी यांच्या प्रततमेचे पूजन केले. डॉ. भशरीर् पवार यांनी सद्भावना ददवस 

का साजरा केला जातो या पाठीमागची पाश्वािूमी समजावून सांधगतली. या कायाक्रमाचे 

संचलन राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अधिकारी डॉ पंकज भशदें यांनी केले तर आिार 

डॉ. हेमलता कांचनकर यांनी मानले. 



 

 

 

सद्भावना ददनी शपि घेतांना प्रमुख मान्यवर  

 

 

शपि घेताना स्वयंसेवक व महाववद्यालयाचे प्राध्यापक 

स्वच्छता पंधरवाडा : १५ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ हा पंिरवाडा राष्ट्रीय 

सेवा योजना वविागाच्यावतीने स्वच्छता पंिरवाडा म्हिून साजरा करण्यात आला. या 

पंिरवाड्यामध्ये दततकग्राम कंकराळा येिे स्वच्छता अभियान घेण्यात आले तसेच या 

गावातील झोपडपट्टी िागात जावून तेिे रक्षाबंिनाचा कायाक्रम घेण्यात आला व 

गावकऱ्यांना स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला. 



 

 

 

  राखी बांितांना स्वयंसेववका  

 

 दततकग्राम कंकराळा येिील झोपडपट्टीतील रक्षाबंिन ददनी नागररकांना स्वच्छतेचा 

संदेश देतांना कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार, डॉ हेमलता कांचनकर, व स्वयंसेवक  



 

 

 

 

दततक ग्राम कंकराळा येिे स्वच्छता करतांना स्वयंसेवक  

 

 

स्वयंसेवक व शालेय ववद्यार्थयाांना शपि देतांना काक्रा माधिकारी डॉ हेमलता कांचनकर 

डॉ. पंकज भशदें व प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार   



 

 

ववद्यापीठ वधागपन दिन :-  २३/०८/२०१६ हा ददवस महाववद्यालयात राष्ट्रीय सेवा 

योजनेच्या वतीने ववद्यापीठ विाापन ददन म्हिून साजरा करण्यात आला. यावेळी 

महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री यांच्या हस्ते ववद्यापीठ ध्वजारोहन 

करण्यात आले. यानंतर डॉ. सी. यु. िोरे यांनी भारतीय उच्च शशक्षणात डॉ. बा. आं. 

म. ववद्यापीठांची भूशमका या ववर्यावर उपस्स्ित सवा स्वयंसेवक, महाववद्यालतील 

प्राध्यापक, प्रशसकीय कमाचारी मागादशान केले. आपल्या व्याख्यानामध्ये डॉ. सी. यु. 

िोरे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ हे सध्या िारतात १८ व्या 

स्िानावर आसून संशोिन के्षत्रात देखील आज आघाडीवर आहे. हे स्पष्ट्ट केले. यानंतर 

ववद्यापीठ विाापन ददनाचे औच्यतय सािून महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. गिेश 

अस्ननहोत्री यांनी स्टाफ बैठक घेऊन या बैठककत महाववद्यालयाच्या वतीने संशोिन 

के्षत्रात उतकृष्ट्ट काया करण्यासाठी संशोिन पबत्रका काढण्याची घोर्िा केली. 

 

 

ववद्यापीठ विाापनददन ध्वजारोहि करतांना प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री  



 

 

सप्टेंबर : 

शशक्षक दिन :- ०५/०९/२०१६ हा ददवस राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने भशक्षक ददन 

म्हिून साजरा करण्यात आला. या ददवशी सकाळी ववद्यार्थयाांनी स्वयं-अध्ययन केले. 

ज्या ववद्यार्थयाानी उतकृष्ट्ट अध्ययन केले. तया ववद्यार्थयााचा प्राचाया डॉ. गिेश 

अस्ननहोत्री यंच्या हस्ते प्रमािपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. 

     या ददवसी दपुारी औपचारीक कायाक्रमात ववद्यार्थयाानी सवा प्राध्यापकांचे आणि 

प्रशासकीय कमाचाऱ्यांचे गुलाब पुष्ट्प देऊन स्वागत केले. या कायाक्रमात प्राचाया डॉ. 

गिेश अस्ननहोत्री यांनी अध्यक्षीय समारोपात शैक्षणिक दृष्ट्टीकोन, तांबत्रक भशक्षि, 

ववद्यार्थयाांचा कौशल्य आिाररत ववकास आदी ववर्यावर आपले प्रततपादन केले. यावेळी 

व्यासपीठावर उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, डॉ आर. के. बरोटे, कतनष्ट्ठ महाववद्यालयाचे 

प्रमुख प्रा. गिेश काळे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अधिकारी डॉ. हेमलता 

कांचनकर, डॉ. पंकज भशदें आदी मान्यवर उपस्स्ित होते. प्रस्तुत कायाक्रमात गं्रिपाल 

तनमाला बोराड ेयांनी “वाचाल तर वाचाल” हा वाचन कट्टा ववद्यार्थयाासाठी सुरु करण्यात 

येत असल्याचे जाहीर केले. 

 

अध्यापन करतांना स्वयंसेववका सोनु राठोड  

 



 

 

पथसंचलन पूवगचाचणी :- ०७ सप्टेंबर २०१६ रोजी डॉ. बा. आं. म. ववद्यापीठ 

औरंगाबाद राष्ट्रीय सेवा योजना वविागाने प्रजासतताक ददन पिसंचलन पूवा चाचिी 

आयोस्जत केली होती. या पिसंचलन पूवाचाचिीत आमच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय 

सेवा योजनेच्या दोन स्वयंसेवकांनी सहिाग घेतला. 

आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस :- ०८/०९/२०१६ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने 

आंतरराष्ट्रीय साक्षरता ददवस साजरा करण्यात आला. या ददवसी “साक्षरता 

वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे योगदान” या ववर्यावर तनबंि स्पिेचे आयोजन 

करण्यात आले. या स्पिेमध्ये शुिांगी राऊत या ववद्यािीनीचा प्रिम क्रमांक आला.  

महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ.गिेश अस्ननहोत्री यांच्या हस्ते तयांना बक्षीस देण्यात आले. 

यावेळी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कायाक्रम अधिकारी प्रा.श्रीकृष्ट्ि पररहार, डॉ. पंकज भशदें 

व डॉ. हेमलता कांचनकर उपस्स्ित होते. 

 

तनबंि स्पिेतील सहिागी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेववका 



 

 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन :- १७ सप्टेबर २०१६ हा ददवस मराठवाडा मुक्तीसंग्राम 

ददन म्हिून साजरा करण्यात आला. अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे अध्यक्ष रंगनािनाना 

काळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहन करण्यात आले. यावेळी सोयगावचे अमतृ मामा चौिरी 

यांनी आपल्या प्रास्तववका मध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्रामामध्ये सोयगाव तालुक्याचे 

योगदान स्पष्ट्ट केले. यावेळी तालुक्यातील मराठवाडा मुक्तीसाठी हुतातमा झालेल्या 

स्वातंत्र्यसेनानीच्या वारसदारांचा सन्मान करण्यात आला. महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ 

गिेश अस्ननहोत्री यांनी आपल्या आध्यक्षीय िार्िामध्ये सोयगावच्या सवा हुतातम्यांना 

अभिवादन केले. कायाक्रमासाठी मा. व्दारकािाऊ पाथ्रीकर, माजी प्राचाया िगवान 

देशमुख, श्रीमती अनुपमा ववखे, महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, 

उपप्राचाया डॉ. आर. के. बरोटे यांची प्रमुख उपस्स्ित होती. या कायाक्रमासाठी ववद्यािी 

मोठ्या संख्येने उपस्स्ित होते. प्रा. िरती पाटील यांनी या कायाक्रमाचे संचालन केले 

तर प्रा. स्वाती देशमुख यांनी आिार मानले. 

 

स्वातंत्र्यसैतनकांच्या पाल्याचा सन्मान करतांना मा. रंगनािनाना काळे  



 

 

 

स्वातंत्र्यसैतनकांच्या पाल्याचा सन्मान करतांना मा. व्दारकािाऊ पाथ्रीकर  

 

 

स्वातंत्र्यसैतनकांच्या वारसाचा सन्मान करतांना मा. अनुपमा ववखे  

राष्ट्रीय सेवा योजना दिन :- २४/०९/२०१६ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना ददवस साजरा 

करण्यात आला. या ददवसी स्वयंसेवकांनी महाववद्यालय पररसर स्वच्छ केला व 

तयानंतर डॉ. पांडुरंग डापके यांनी राष्ट्रीय सेवा योजन व सामाजजक ऐक्य या ववर्यावर 

आपले ववचार व्यक्त केले. महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बरोटे हे या 



 

 

कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्िानी तर पदव्युततर समन्वयक डॉ. लेखचंद मेश्राम, डॉ. सी. यु. 

िोरे हे प्रमुखस्िानी होते. या कायाक्रमामध्ये २४ सप्टेंबर २०१६ ते ०२ ऑक्टोबर २०१६ 

हा सप्ताह राष्ट्रीय सेवा योजनेच प्रचार व प्रसार सप्ताह साजरा करण्याची घोर्िा 

करण्यात आली. कायाक्रमाधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार यांनी संचालन केले तर डॉ. 

पंकज भशदें यांनी उपस्स्ित सवा मान्यवंराचे व स्वयंसेवकाचे  आिार मानले. 

 

महाववद्यालय पररसर स्वच्छ करतांना स्वयंसेवक  

 

स्वयंसेवकांना मागादशान करतांना डॉ. पांडुरंग डापके  



 

 

 

महात्मा गांधी ववचार ग्रंथ ववतरण : राष्ट्रीय सेवा योजनेचा प्रचार व प्रसार व्हावा या 

हेतूने १३० स्वयंसेवकांना महातमा गांिी ववचार ग्रंि ववतरि करण्यात आले. यावेळी 

उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार व उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बारोटे यांनी स्वयंसेवकांना 

महातमा गांिीजीच्या ववचाराची प्रासंधगकता स्पष्ट्ट केली. कायाक्रमाधिकारी डॉ. पंकज 

भशदें यांनी संचालन केले तर डॉ. हेमलता कांचनकर यांनी आिार मानले.   

 

  

ऑक्टोबर : 

गांधी जयंती, लाल बहािरू शास्री जयंती :- ०२ ऑक्टोबर २०१६ हा ददवस 

आंतरराष्ट्रीय अदहसंा ददवस म्हिून साजरा केला. महाववद्यालयाच्या इततहास वविागाच े

प्रा. गोववदं फड कतनष्ट्ठ वविागाचे प्रा. सुिार् पाटील यांनी महातमा गांिी व लाल 

बहादरू शास्त्री यांच्या प्रततमेचे पूजन करून पुष्ट्पहार अपाि केले. 



 

 

 

प्रततमापूजन करतांना प्रा.गोववदं फड, प्रा.सुिार् पाटील, श्री सुनील साळंुके, श्री. मोरे.   

महात्मा गांधी ववचार संस्कार परीक्षा : गांिी फाउंडशेन जळगाव व राष्ट्रीय सेवा 

योजना वविाग यांच्या संयुक्त ववद्यमाने ०३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी गांिी ववचार 

संस्कार परीक्षा आयोस्जत करण्यात आली. या परीके्षत एकूि १३० स्वयंसेवकांनी 

सहिाग घेतला. 

 

गांिी ववचार संस्कार परीक्षा देतांना स्वयंसेवक 



 

 

 

गांिी ववचार संस्कार परीक्षा देतांना स्वयंसेवका सोबत काक्रा माधिकारी  

 

 

आप्पासाहेब काळे पुण्यततथी : १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने 

अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे संस्िापक अध्यक्ष कै. आप्पासाहेब काळे यांची पुण्यततिी 

साजरी करण्यात आली. ग्रामीि रुनिालय सोयगाव येिे अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे 

अध्यक्ष मा. रंगनािनाना काळे व सधचव प्रकाशदादा काळे यांच्या हस्ते रुनिांना फळे 

वाटप करण्यात आले. यावेळी अस्जंठा भशक्षि संस्िेचे पंचायत सभमती उपसिापती चंद ू

पाटील, उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, डॉ. रावसाहेब बरोटे कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि 

पररहार, डॉ. पंकज भशदें आदी मान्यवर उपस्स्ित होते.  



 

 

 

 

रुनिांना फळे वाटप करतांना प्रततस्ष्ट्ठत नागररक अमतृमामा चौिरी  

 

रुनिांना फळे वाटप करतांना प्रकाशदादा काळे व रंगनािनाना काळे. 



 

 

 

फळे ववतरिानंतर प्रमुख मान्यवर, महाववद्यालयाचे प्राध्यापक व स्वयंसेवक  

राष्ट्रीय एकता दिवस : ३१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सरदार वल्लििाई पटेल यांचा जन्म 

ददवस राष्ट्रीय एकता ददवस म्हिून साजरा करण्यात आला. या ददवसी कायाक्रमाच्या 

सुरवातीला स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय एकतेची शपि देण्यात आली. कायाक्रमाधिकारी 

श्रीकृष्ट्ि पररहार यांनी राष्ट्र बांििीतील सरदार वल्लििाई पटेल यांचे योगदान स्पष्ट्ट 

केले. तसेच िारताला एकसंि ठेवण्यात सरदार वल्लििाई पटेल यांचा मोठा वाट आहे. 

हे आपल्या प्रास्ताववकातून स्पष्ट्ट केले. तयानंतर स्वयंसेवकांनी आपल्या िार्िातून  

सरदार वल्लििाई पटेल यांच्या कायाावर प्रकाश टाकला. या कायाक्रमाचे संचलन 

काक्रा माधिकारी डॉ. पंकज भशदें यांनी केले तर आिार कायाक्रमाधिकारी डॉ. हेमलता 

कांचनकर यांनी मानले. 



 

 

 

स्वयंसेवकांना शपि देतांना कायाक्रमाधिकारी डॉ. पंकज भशदें 

 

 

वल्लििाई पटेल यांच्या जीवनावर आपले मत व्यक्त करतांना स्वयंसेवक  

 

राष्ट्रीय एकता ददवसाची शपि घेताना स्वयंसेवक व प्राध्यापक 



 

 

  

नोव्हेंबर :- 

स्वच्छ भारत शमशन कायगशाळा : २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरंगाबाद व स्जल्हा पररर्द औरंगाबाद 

यांच्या संयुक्त ववद्यमाने स्वच्छ िारत भमशन कायाशाळेचे आयोजन करण्यात आले. 

या कायाशाळेत कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार स्वयंसेवक प्रिय कुलकिी, उमेश 

जािव स्वयंसेववका ऐश्वयाा जोशी, मीनल अदहरराव यांनी सहिाग घेतला. 

 

स्वयसेंवकांना व कायाक्रमाधिकाऱ्यांना मागादशान करतांना उपकायाकारी अधिकारी जोशी 

साहेब 

 

कायाशाळेत सहिागी कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार व स्वयंसेवक   



 

 

 

संववधान दिवस :- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने २६ नोव्हेंबर २०१६ हा ददवस 

संवविान ददवस म्हिून साजरा करण्यात आला. या कायाक्रमाच्या सुरुवातीला सवा 

स्वयंसेवकाकडून ‘उिेश पबत्रका’ म्हिून घेण्यात आली. तयानंतर पदव्युततर वविागाचे 

डॉ. लेखचंद मेश्राम यांनी संवविान ददन साजरा करण्यामागची िूभमका स्पष्ट्ट केली. तर 

प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री यांनी िार्ि स्वातंत्र्य व िारतीय संवविान यासंदिाात 

स्वयंसेवकांना मागादशान केले. 

     औपचाररक कायाक्रमानंतर राज्यसिा टी. व्ही. तनभमात व शाम बेनेगल ददनदभशात 

संववधान हा धचत्रपट दाखवण्यात आला. धचत्रपटानंतर स्वयंसेवकांनी धचत्रपटासंदिाात 

चचाा केली. कायाक्रमाधिकारी डॉ. पंकज भशदें यांनी आिार मानून कायाक्रमाची सांगता 

करण्यात आली. 

 

संवविान ददनी स्वयंसेवकांना मागादशान करतांना डॉ. लेखचंद मेश्राम  



 

 

संवविान ददनी स्वयंसेवकांना मागादशान करतांना प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री  

संवविान लघुपट पाहताना स्वयंसेवक व महाववद्यालयातील प्राध्यापक   

महात्मा फुले पुण्यततथी : २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी महातमा जोततबा फुले यांची 

पुण्यततिी साजरी करण्यात आली. यावेळी उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार यांनी मातम 



 

 

जोततबा फुले यांच्या प्रततमेचे पूजन करून तयांच्या कायाावर प्रकाश टाकला.  

 

महातमा फुले यांच्या प्रततमा पूजनानंतर डॉ. भशरीर् पवार व इतर कमाचारी.   

डडसेंबर :-  

एड् जनजागतृी अशभयान :- राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या रेड ररबन क्लब च्या वतीने ०१ 

डडसेंबर २०१६ रोजी जागततक एड् ददनातनभमतत महाववद्यालयाच्या पररसरामध्ये एड् 

जनजागतृी अभियान राबववण्यात आले. या अभियानामध्ये ग्रामीि रुनिालयाचे 

समुपदेशक सुनील वानखेड ेव तयांच्या टीमने महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयाांना  एड्स 

जनजागतृी संबंिी ववववि पोस्टर दाखवून मागादशान केले. या रोगाचे कारिे, 

रोनयाववर्यी समाजाची आजची स्स्िती या ववर्यी तयांनी व्यापक िूभमका मांडली. या 

वेळी डॉ.भशरीर् पवार, डॉ.रावसाहेब बरोटे उपस्स्ित होते. या आभियानासाठी राष्ट्रीय 

सेवा योजनेचे कायाक्रम आधिकारी प्रा श्रीकृष्ट्ि पररहार, डॉ. पंकज भशदें व डॉ. हेमलता 

कांचनकर यांनी सहकाया केले. 



 

 

 

समुपदेशक सुनील वानखेड ेस्वयंसेवकांना मागादशान करतांना  

 

ग्रामीि रुनिालयाचे श्री बेटकर स्वयंसेवकांना मागादशान करतांना  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरीतनवागण दिन :- ०६ डडसेंबर २०१६ हा ददवस डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर महापरीतनवााि ददन म्हिून साजरा करण्यात आला. यावेळी डॉ. 

भशरीर् पवार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रततमेचे पूजन करून तयांना 



 

 

श्रध्दांजली वाहीली. कायाक्रमासाठी उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बारोटे, कायाालयीन अिीक्षक 

श्री.पंकज साबळे, प्रा. ज्योती स्वामी, प्रा.संतोर् पडघन, प्रा.तनलेश गावड,े प्रा.सुनील 

चौिरे, सुनील वाघ आदी मान्यवर उपस्स्ित होते. 

    

प्रततमा पजून केल्यानंतर मान्यवर  

चेतक फेजस्टव्हल : महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामंडळच्या वतीने २१ डडसेंबर २०१६ 

रोजी सारंगखेडा येिे चेतक फेस्स्टव्हल आयोस्जत केला होता. या फेस्स्टव्हलमध्ये ३०० 

वर्ाापासून सारंगखेडा येिे अस्स्ततवात असलेल्या घोड्याच्या बाजाराला चालना भमळावी 

तसेच या बाजाराचे पयाटन व्यवसायात रुपांतर व्हावे या हेतूने प्रकाश टाकण्यात आला. 

या फेस्स्टव्हलमध्ये महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पयाटन क्लबचे ०८ 

स्वयंसेवक, कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार, डॉ. ववनोद बारोटे सहिागी झाले होते. 



 

 

चेतक फेस्स्टव्हलमध्ये मुख्यमंत्री यांचे स्वागत करतांना पयाटन मंत्री जयकुमार रावल 

 

 

चेतक फेस्स्टव्हलमध्ये सहिागी स्वयंसेवक व कायाक्रमाधिकारी व डॉ. ववनोद बारोटे 

मराठवाडा सादहत्य संमेलन : अस्जंठा भशक्षि संस्िा आयोस्जत मराठवाडा सादहतय 

पररर्देचे ३८ वे मराठवाडा सादहतय संमेलन ददनांक २७ - २८ डडसेंबर २०१६ रोजी 

आमच्या महाववद्यालयात संपन्न झाले. या संमेलनात श्रमदान करण्यासाठी राष्ट्रीय 

सेवा योजनेच्या १०० स्वयंसेवकांनी सहिाग घेतला. 



 

 

मराठवाडा सादहतय संमेलन उद्घाटन प्रसंगी उपस्स्ित मान्यवर  

 

  



 

 

 

ग्रंि ददडंीमध्ये पािी वाचवा शेतकरी वाचवा, स्त्रीििृहतया िांबवा असा संदेश देतांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक 

जानेवारी :- 

वक्ततृ्व स्पधेचे आयोजन : ददनांक ०२ जानेवारी २०१७ रोजी स्जल्हा पािी व स्वच्छता 

भमशन अतंगात  राष्ट्रीय सेवा योजना वविाग, संत ज्ञानेश्वर महाववद्यालय सोयगाव व 

स्वच्छ िारत भमशन कक्ष, पंचायत सभमती कायाालय सोयगाव यांच्या संयुक्त 

ववद्यमाने स्वच्छता भमत्र वक्ततृव करंडक स्पिााचे आयोजन करण्यात आले होते. या 

वक्ततृव स्पिेचे उद्घाटन पंचायत सभमतीचे गट ववकास अधिकारी लता गायकवाड  

यांच्या हस्ते करण्यात आले. स्पिे आगोदर औपचाररक कायाक्रम घेण्यात आला. 

महाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री हे या कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्िानी होते. 

तयांनी संत गाडगे महाराज यांच्या स्वच्छता ववर्यक कायााचा गौरव केला  

        यानंतर स्पिेला सुरुवात करण्यात आली. एकूि १८ स्पिाकांनी या स्पिेमध्ये 

िाग घेतला असून तयापैकी राष्ट्रीय सेवा योजनेचा स्वयंसेवक ककरि पाटील याने 



 

 

प्रिम क्रमांक प्राप्त केला तर राजेंद्र जावरे याने स्व्दतीय तर स्वयंसेवक शुिम मापारी 

याने ततृीय क्रमांक प्राप्त केला. या कायाक्रमाचे संचालन डॉ. शंतनू चव्हाि यांनी केले. 

तर आिार डॉ. एल. सी. कुरपटवार यांनी मानले. या कायाक्रमासाठी अस्जंठा भशक्षि 

संस्िेचे अध्यक्ष रंगनािनाना काळे, भशवज्योती भशक्षि संस्िेच्या अध्यक्ष ज्योतीताई 

काळे, महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार, उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बरोटे, 

पंचायत सभमती सोयगावचे कमाचारी, महाववद्यालयाचे प्राध्यापक, ववद्यािी उपस्स्ित 

होते. 

 उद्घाटनप्रसंगी बोलताना गट ववकास अधिकारी लता गायकवाड 

 

 

अध्यक्षीय िार्ि करतांना प्राचाया डॉ. गिेश अस्ननहोत्री  



 

 

 

बक्षीस ववतरि प्रंसगी मान्यवर व ववजेते ववद्यािी  

साववरीबाई फुले जयंती : ०३ जानेवारी हा ददवस क्रांतीज्योती साववत्रीबाई फुले यांचा 

जन्म ददवस म्हिून साजरा करण्यात आला. यावेळी महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. 

भशरीर् पवार, उपप्राचाया डॉ. रावसाहेब बारोटे, पदव्युततर समन्वयक डॉ. एल. यु. 

मेश्राम व महाववद्यालयाचे प्राध्यापक, प्रशासकीय कमाचारी उपस्स्ित होते.  

 



 

 

स्वच्छतेसाठी युवा एक दिवसीय शशबीर : महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांना स्वच्छ िारत 

अभियानामध्ये सहिागी करून घेण्याच्या उिेशाने राष्ट्रीय सेवा योजना वविागाने 

स्वच्छतेसाठी युवा या एक ददवसीय ववशेर् श्रमभशबबराचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या भशबबराचे उद्घाटन महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार यांच्या हस्ते 

करण्यात आले. तयानंतर स्वयंसेवकांनी महाववद्यालयीन पररसर स्वच्छ केला. 

 

 एक ददवसीय भशबीर उद्घाटन बोलता उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार  

 



 

 

 

स्वच्छता करतांना स्वयंसेववका 

राष्ट्रीय युवा दिन व राजमाता जजजाऊ जयंती : १२ जानेवारी रोजी राजमाता स्जजाऊ 

व स्वामी वववेकानंद यांचा जन्म ददवस साजरा करण्यात आला. स्वामी वववेकानंद 

यांचा जन्म ददवस हा राष्ट्रीय युवा ददन म्हिून साजरा करण्यात आला. या ददवसी 

स्वयंसेवकांना स्वामी वववेकानंद ववचार ग्रंि ववतरीत करण्यात आले. 

ववद्यापीठ नामववस्तार दिन: १४ जानेवारी हा ददवस ववद्यापीठ नामववस्तार ददन 

म्हिून साजरा करण्यात आला. यावेळी कायाक्रमाधिकारी डॉ. हेमलता कांचनकर यांनी  

ववद्यापीठ नामववस्तार इततहासाचे ववश्लेर्ि केले. 

प्रजासत्ताक दिन : २६ जानेवारी हा ददवस प्रजासतताक ददन म्हिून साजरा करण्यात 

आला यावेळी भशवदीप काळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहि करण्यात आले. यावेळी 

महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ.भशरीर् पवार, सोयगावचे नागरीक प्राध्यापक ववद्यािी 

मोठ्या संख्येने उपस्स्ित होते. 

 

 



 

 

फेब्रुवारी :- 

मराठी भार्षा गौरव दिन : २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी िार्ा गौरव ददन साजरा करण्यात 

आला. यावेळी ववद्यार्थयाांची इंग्रजी श्दांना मराठी पयाायी श्द स्पिाा घेण्यात आली. 

यावेळी महाववद्यालयाचे उपप्राचाया डॉ. भशरीर् पवार व उपप्राचाया डॉ रावसाहेब बारोटे 

व मराठी वविागप्रमुख डॉ. िाऊसाहेब गाडेकर उपस्स्ित होते.     

माचग :-  

आंतरराष्ट्रीय मदहला दिन : ०८ माचा रोजी आंतरराष्ट्रीय मदहला ददनाचे औधचतय 

सािून कामाच्या दठकािी मदहलांचा लैंधगक छळ प्रततबंि व उपाय जािीव जागतृी 

कायाशाळेचे आयोजन करण्यात आले. डॉ.प्रशांत देशमुख यांनी कायाशाळेत उपस्स्ित स्त्री 

व पुरुर्ांना मागादशान केले. या कायाशाळेच्या अध्यक्षस्िानी भशवज्योती भशक्षि 

संस्िेच्या अध्यक्षा मा. ज्योतीताई काळे या होतया. 

साववरीबाई फुले स्मतृीदिन : १० माचा हा ददवस साववत्रीबाई फुले स्मतृतददन म्हिून 

साजरा करण्यात आला.  

 

कायगक्रमाधधकारी व स्वयंसेवक यांचा ववववध उपक्रमातील ववशेर्ष सहभाग 

१ ०३ ऑगस्ट २०१६ रोजी डॉ.बा.आं.म. ववद्यापीठ औरंगाबाद येिे झालेल्या 

कायाक्रमाधिकारी कायाशाळेत प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार व डॉ. हेमलता कांचनकार यांनी 

सहिाग नोंदवला  

२ ०८ ऑगस्ट २०१६ रोजी ववनायकराव पाटील भशक्षि संस्िेचे कला वाणिज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय कन्नड येिे कायाक्रमाधिकारी वावर्ाक तनयोजन बैठकीस 

उपस्स्ित. 



 

 

३ ०७ सप्टेंबर २०१६ रोजी डॉ.बा.आं.म. ववद्यापीठ औरंगाबाद येिे झालेल्या 

प्रजासतताक ददन पि संचलन तनवड चाचिीसाठी स्वयंसेवक िूर्ि पवार व सतीश 

सोनविे यांचा सहिाग  

४ २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी डॉ.बा.आं.म. ववद्यापीठ औरंगाबाद येिे झालेल्या स्वच्छ 

िारत भमशन कायाशाळेसाठी कायाक्रमाधिकारी प्रा.श्रीकृष्ट्ि पररहार स्वयंसेवक उमेश 

जािव, प्रिय कुलकिी, ऐश्वयाा जोशी व मीनल आहेरराव यानच सहिाग. 

५ ०३ डडसेंबर २०१६ रोजी पंचायत सभमती सोयगाव येिे आयोस्जत स्वच्छ िारत 

भमशन कायाशाळेसाठी कायाक्रमाधिकारी प्रा.श्रीकृष्ट्ि पररहार स्वयंसेवक उमेश जािव, 

प्रिय कुलकिी, ऐश्वयाा जोशी, मीनल आहेरराव, पल्लवी ढगे, दाभमनी आगे, ज्योती 

राठोड यांचा सहिाग. 

६ महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामंडळ आयोस्जत चेतक फेस्स्टव्हल सारंगखेडा येिे 

कायाक्रमाधिकारी प्रा. श्रीकृष्ट्ि पररहार व १० स्वयंसेवकांचा सहिाग. 

७ २७ व २८ डडसेंबर २०१६ रोजी सोयगाव येिे झालेल्या मराठवाडा सादहतय 

संमेलनामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या ५० ववद्यार्थयाांनी स्वयंसेवक म्हिून काया केले. 

८ ०३ माचा रोजी अस्जंठा लेिी येिे महाराष्ट्र पयाटन ववकास महामंडळ आयोस्जत फामा 

टूर मध्ये कायाक्रमाधिकारी श्रीकृष्ट्ि पररहार यांचा सहिाग. 

 

 

  कायाक्रमाधिकारी                                         प्राचाया    

 

 

 

 



 

 

 


