
दद. बोदवड सावव. को.ऑप. एज्यु. सोसा.लि. बोदवड संचालित  

किा,वालणज्य व लवज्ञान महालवद्यािय, बोदवड 

ता.बोदवड लज. जळगांव ४२५३१० 

राष्ट्रीय सवेा योजना 

----------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

शकै्षलणक वषव २०१८-१९  

राष्ट्रीय सवेा योजना लवशषे लहवाळी लशबीर अहवाि 

दत्तक ग्राम हरणखडे, ता. बोदवड, लज. जळगाव 

 

महालवद्याियाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना एककाच े शैक्षलणक वषव २०१८-१९ च ेलवशेष लहवाळी 

लशबीर दत्तक ग्राम हरणखेड येथे सोमवार दद. २४.१२.२०१८ त े ३०.१२.२०१८ या 

कािावधीत आयोलजत करण्यात आिे होते. लशलबराचे उद्घाटन दद.२४.१२.२०१८ रोजी सकाळी 

११:०० वा. हरणखेड येथीि लज.प. शाळेतीि अल्पसंखयांक व ददव्ांग लवद्याथी, कु. कंुदन 

खराटे याच्या शुभ हस्ते करण्यात आिे. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे सलचव मा. श्री. 

लवकासभाऊ कोटेचा ह ेहोते तर या वेळी गावातीि सरपंच श्रीमती सलमता रुपेश गांधी, हरणखेड 

यांनी लवशेष अलतथी म्हणून उपलस्थती दशवलविी. उपसरपंच श्री. नरहरी एकनाथ वराड,े श्री. 

रुपेश गांधी, शाळेतीि लशक्षक, संस्थेचे संचािक मा.श्री.श्रीरामभाऊ बडगुजर, मा.श्री.अशोकजी 

जैन, मा.श्री.आनंदजी जैस्वाि, मा.श्री.रालवन्द्रजी माटे यांची प्रमुख उपलस्थती होती. उद्घाटन 

कायवक्रमानंतर लशलबरात सहभागी स्वयंसेवकानंी हरणखेड गावाचे शैक्षलणक व आरोग्य लवषयक 

सवेक्षण केिे व गावाच्या समस्या जाणून घेऊन लशलबरात करावयाच्या कामाचे लनयोजन केिे. 

त्यानंतर प्रा. डॉ. व्ही. पी. चौधरी यांनी ग्राम स्वच््तेचे लशक्षण, आरोग्याचे रक्षण या 

लवषयावर स्वयंसेवकांना मागवदशवन केिे. संध्याकाळी सवव स्वयंसेवकांची एकमेकांशी ओळख करून 

दणे्यासाठी आईस ब्रेककग खेळाचे आयोजन करण्यात आिे. तसेच संध्याकाळी स्वयंसेवकांनी गावात 

स्वच्छत ेलवषयी आढावा घेतिा.  

मंगळवार, दद.२५.१२.२०१८ पासून दररोज, सकाळी ५ ते ६ या वेळेत योगगुरु 

श्री.शेखरससग चौहाण यांनी योग-प्राणायाम व व्ायाम या साठी स्वयंसेवकांना प्रलशक्षण ददि.े 

प्राथवना, स्फूती गीत गायन व सुलवचार झाल्यानंतर गावातीि नीमखेडी रस्त्या िगत बंधारा 

उभारणी साठी लशलबराथींनी बंधारा िगत असिेिे गाजरगवत, काटेरी झुडुपे कुहावडीच्या सहाय्यान े

काढि े व काही स्वयंसेवकांनी बंधाऱ्याच्या जवळच असिेल्या लवलहरीवरच े डबर साखळी पद्धतीने 

आणिे. तसेच काही स्वयंसेवकांनी खोदकाम केि ेव माती काढिी अश्या प्रकारे पलहल्या ददवशी 

स्वयंसेवकांनी श्रमदान करुन शाररररक पररश्रम घेतिे. दपुारच्या बौलद्धक सत्रात बोदवड 

महालवद्याियाचे प्रा. इश्वर म्हसिकेर यांनी स्वयंसवेकांशी स्पधाव परीक्षेची पूवव तयारी कशी करावी 

व त्यात यश संपादन करण्यासाठीची मालहती ददिी. तसेच स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, 

आपत्ती व्वस्थापन या लवषयावर स्वयंसेवकांनी पथनाट्य सादर केिे. संध्याकाळी ५ ते ६ या 



वेळेत स्वयंसेवकांनी गावकयाांना स्वच्छतेचे महत्व व संदशे आपल्या कृतीतून म्हणजे गावातीि 

स्वच्छता करुन ददि.े रालत्र ८ वाजता सांस्कृलतक कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात आि ेहोते. रालत्र 

९.०० वा. पूणव ददवस भराचा आढावा घेउन अहवाि िेखन केिे.   

बुधवार, दद. २६.१२.२०१८ रोजी लनयलमत व्ायामानंतर धावण्याची स्पधाव घेण्यात 

आिी. चहा व नाष्टा नतंर सवव लशलबराथी ह ेश्रमदानसाठी सज्ज झाि ेव बंधारा उभारणीसाठी 

श्रमदान करण्यात आिे. बंधायाव जवळ असिेल्या लवलहरीचे पाणी साकळी पद्धतीने आणि.े पाया 

उभारणी करुन बांधायावची उंची जमीन िेवि पयांत आणून श्रमदानाचे कायव पूणव केिे.  त्यानंतर 

महालवद्याियातीि प्राध्यालपका डॉ. रत्ना जवरस यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ या लवषयावर 

स्वयंसेवकांना मागवदशवन केिे व मलहिा सबिीकरण या लवषयावर गटचचाव घडवून आणिी. 

रा.से.यो. लवभागीय समन्द्वयक प्रा. डॉ. ए. आर. सावळे यांनी लशलबरास सददच्छा भेट दऊेन 

शेतकरी समस्या या लवषयावर स्वयंसेवकांना मागवदशवन केिे. संध्याकाळी स्वयंसेवक ह ेगावातीि 

स्वच््ते साठी सज्ज झािे. सांस्कृलतक कायवक्रमात कें र व राज्य शासनातफे ददिेल्या लनदशेानुसार 

पथनाटयाचे सादरीकरण करण्यात आिे. रालत्र ९.०० वा. पूणव ददवस भराचा आढावा घेऊन 

अहवाि िेखन केिे.   

गुरुवार, २७.१२.२०१८ रोजी लनत्यक्रमानंतर सवव स्वयंसेवकांनी श्रमदान करून बंधायावची 

उंची ३ ते ४ फूट वाढविी. दपुारच्या बौलद्धक सत्रात ऐणपुर महालवद्याियाचे प्रा. उमररवाड 

यांनी रालष्ट्रय लशक्षण हक्काचे कायद े या लवषयावर मागवदशवन केिे व त्यानंतर बोदवड 

महालवद्याियाचे प्रा. एन. एस. जोशी कॅशिेस नटे बँककग या आधुलनक लवषयावर मागवदशवन केिे. 

ग्राम्स्वच्छता आटोपल्या नंतर सांस्कृलतक कायवक्रमासाठी संगीत खुचीचे आयोजन करण्यात आि ेहोते.  

शुक्रवार, २८.१२.२०१८ रोजी पुन्द्हा लनयलमत व्ायामानतंर लनयलमत व्ायामानतंर 

धावण्याची स्पधाव घेण्यात आिी सवव स्वयंसेवक श्रमदानासाठी बंधाऱ्यावर गेिे. याददवशी बंधाऱ्याच े

काम पूणव करण्यात आिे. बंधायावची उंची वाढलवणे व लपचींग करणे याच बरोबर बंधायावच े

आऊटिेट काढणे आदी कामे स्वयंसेवकांनी केिी. पात्रापासून ७ ते ८ फूट उंच, ४ फूट रंुद व 

२७ फूट िांब अश्या बंधाऱ्याची लनर्ममती केिी. दपुारच्या बौलद्धक सत्रात हरणखेड येथीि 

मुखयध्यालपका सौ. बोंड ेमॅडम यांनी ताण तणाव व्वस्थापन या लवषयावर स्वयंसेवकांना मालहती 

ददिी. संध्याकाळी ५ ते ६ या वेळेत स्वयंसेवकांनी गावकयाांना स्वच्छतेचे महत्व व संदशे आपल्या 

कृतीतनू म्हणजे गावातीि स्वच्छता करुन ददि.े रालत्र ८ वाजता सांस्कृलतक कायवक्रमाच ेआयोजन 

करण्यात आिे होते. रालत्र ९.०० वा. पूणव ददवस भराचा आढावा घेउन अहवाि िेखन केिे.   

 

शलनवार, २९.१२.२०१८ रोजी अल्पोपहार नंतर गावा िगत असिेिे मंददर, स्मशानभूमी 

व गावातीि स्वच्छतेचे काम हाथी घेतिे. त्यासाठी स्वयंसेवकांचे तीन गट तयार करण्यात आि.े 

एक गट गावातीि नािेसफाई व ग्रामस्वच्छता करण्यासाठी गेिा, दसुरा गट शाळेतीि स्वच्छता व 

स्मशानभूमी स्वच्छ करण्यासाठी गेिा तर लतसरा गट गावातीि प्राचीन मंददर मलधि पररसर स्वच्छ 

करायिा लनघािा. दपुारच्या बौलद्धक सत्रात जामनेर येथीि प्राध्यापक डॉ. एन.एस.शमाव यांनी 



लशलबराथींना पयाववरण आलण आरोग्य या लवषयावर मागवदशवन केिे. संध्याकाळी ५ ते ६ या वेळेत 

स्वयंसेवकांनी गावकयाांना स्वच्छतेचे महत्व व संदशे आपल्या कृतीतून म्हणजे गावातीि स्वच्छता 

करुन ददि.े रालत्र ८ वाजता सांस्कृलतक कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात आिे होते. रालत्र ९.०० 

वा. पूणव ददवस भराचा आढावा घेऊन अहवाि िेखन केिे.   

रलववार, ३०.१२.२०१८ रोजी सकाळी गावातीि िोकांमध्य े स्वच्छता व बेटी बचाओ 

बेटी पढाओ, अश्या लवलवध लवषयांवर आधाररत कदडी काढण्यात आिी. या प्रसंगी वरीि 

लवषयावर आधाररत लवलवध घोषणा ददल्या तसेच पथनाट्य सादर केिे. दपुारच्या सत्रात 

भोजनानतंर समारोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आि.े समारंभाच्या अध्य्क्ष स्थानी संस्थचे े

उपाध्यक्ष मा.श्री.अजयजी जैन ह ेहोते तर प्रमुख उपलस्थतीमध्ये गावातीि सरपंच सौ.सलमता रुपेश 

गांधी, उपसरपंच श्री. नरहरी वराड़,े संस्थेचे संचािक मा.श्री.श्रीरामभाऊ बडगुजर, 

मा.श्री.सुभाषजी शमाव, महालवद्याियाचे उपप्राचायव प्रा.डी.एस.पाटीि व इतर प्राध्यापक उपलस्थत 

होते. 

 या प्रसंगी लशलबरात घतेिेल्या लवलवध स्पधाांमध्ये उत्कृष्ट असिेल्या स्वयंसेवकांचा समारंभाच े

अध्यक्ष मा.श्री.अजयजी जैन यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आिा. स्वयंसेवक लनलखि पाटीि,  

वैशािी माळी यांनी लशलबराबद्दि मनोगत व्क्त केिे. लशलबरात लनयोजन केिेल्या संपूणव सात 

ददवसांचे काम लनयोजनाप्रमाणे पार पडिे.  

 लशलबर यशस्वी करण्याच्या दलृष्टने संस्थेच ेअध्यक्ष मा.श्री.लमठूिािजी अग्रवाि, उपाध्यक्ष 

मा.श्री.अजयजी जैन, सलचव मा.श्री.लवकासभाऊ कोटेचा, सवव संचािक मंडळ सदस्य, प्राचायव 

डॉ. अरसवद चौधरी, उपप्राचायव प्रा.डी.एस.पाटीि यांचे मागवदशवन िाभिे. तर रा.से.यो. 

कायवक्रम अलधकारी प्रा.डॉ.सी.टी.शमाव, मलहिा कायवक्रम अलधकारी प्रा.सौ.के.आर.दमाड,े 

सहाय्यक कायवक्रम अलधकारी प्रा.एन.पी.सावदकेर, शुभांगी चौधरी, रा.स.ेयो. प्रलतलनधी व सवव 

स्वयंसेवक यांनी लशबीर यशस्वीतेसाठी अथक पररश्रम घेतिे.    

 

         डॉ.चतेनकुमार टेकचदं शमाव  

     कायवक्रम अलधकारी  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

लशलबराचे उद्घाटन करतांना लज.प.शाळेतीि अपंग लवद्याथी कंुदन खराटे, कायवक्रमाचे अध्यक्ष 

मा.श्री.लवकासभाऊ कोटेचा व मान्द्यवर. 

 



उद्घाटन समारंभा प्रसंगी मागवदशवन करतांना कायवक्रमाचे अध्यक्ष मा.श्री.लवकासभाऊ कोटेचा 

 

 

योगा व प्राणायामाचे धड़े लशकवताना योगगुरु श्री.शेखरससग चव्हाण. 

  

  बौलद्धक सत्रात बेटी बचाओ बेटी पढाओ या लवषयावर मागवदशवन करतांना डॉ.रत्ना जवरस 



 

  लवलवध लवषयांवर पथनाट्य सादर करतांना स्वयंसेवक 

 

 



 

बंधायावची पाहणी करतांना संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री. अजयजी जैन, सन्द्माननीय संचािक, उपप्राचायव व प्राध्यापक.  

 

समारोप समारंभा प्रसंगी मागवदशवन करतांना कायवक्रमाचे अध्यक्ष मा.श्री.अजयजी जैन 

 


