
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 लनयलमत कायवक्रम अहवाि  
 

१. १ मे २०१७ रोजी महालवद्याियात महाराष्ट्र ददनालनलमत्त ध्वजारोहण कायवक्रमाचे आयोजन 

करण्यात आिे. महालवद्याियाचे प्राचायव प्राध्यापक अरववद चौधरी यांचे हस्ते ध्वजारोहण 

करण्यात आि.े यावेळी महालवद्याियाचे सवव कमवचारी, रा.से.यो. कायवक्रम अलधकारी 

डॉ.सी.टी.शमाव, सह कायवक्रम अलधकारी प्रा.लनतशे सावदकेर, मलहिा कायवक्रम अलधकारी 

प्रा.सौ.के.आर.दमाड ेव रा.से.यो. स्वयंसेवक उपलस्थत होते.  

२.  दद. २१ जून २०१८ रोजी महालवद्याियाच्या प्रांगणात आंतरराष्ट्रीय योग ददवसालनलमत्त 

लशलबराचे आयोजन करण्यात आि.े सकाळी, ठीक ७.३० वा. ‘योग, प्राणायम व 

अध्यात्म  याचे महत्व’ या कायवक्रमाची शुरुआत करण्यात आिी. प्राचायव प्राध्यापक अरववद 

चौधरी यांनी सदर लशलबराचे उद्घाटन केिे व अलतथींचे स्वागत केिे. योग प्रलशक्षणासाठी 

महाराष्ट्र राज्य पतंजिी योग सलमतीचे प्रांतीय सदस्य व लजल्हा महामंत्री, पतंजिी सलमती 

जळगाव पुरस्कृत योग लशक्षक श्री. शेखरवसग चौहान यांनी वक्रासन, लत्रकोणासन, 

भुजंगासन, मंडूकासन, पद्मासन, अनुिोमलविोम, कपाळ भारती, लशतिी प्राणायम, 

भ्रामरी, ध्यान आदी योगासने उपलस्थतांकडून करून घेतिी व मागवदशवन केिे. ब्रह्मकुमारी 

लवश्वलवद्यािय, माउंट आब ूओम शांती येथीि पल्िवी दीदी यांनी सुद्धा आपिे मन लस्थर 

ठेवण्यासाठी अध्यात्माचे महत्व या लवषयावर  मागवदशवन केिे. रासेयो कायवक्रम अलधकारी 

डॉ.चेतनकुमार शमाव यांनी  सूत्रसंचािन केि ेव आभार सहाय्यक कायवक्रम अलधकारी श्री. 

लनतेश सावदकेर यानंी मानिे. 



           
योगाचे प्रलशक्षण घेतांना महालवद्याियातीि प्राचायव, प्राध्यापक व प्रध्यापकेतर कमवचारी व लवद्याथी.  

 

     

 
योगा व मेलडटेशनचे प्रलशक्षण दतेांना योगगुरु श्री.शेखरवसग चव्हाण व माउंट आब ूओम शांती येथीि पल्िवी दीदी 

३ १ ते १५ ऑगस्ट पयंत महाराष्ट्र शासनाच्या पररपत्रकान्वय े स्वच्छता पंधरवडा साजरा 

करण्यात आिा. त्या अनषुंगाने दद.०१ ऑगस्ट २०१८ रोजी महालवद्यािय पररसर स्वच्छ 

करून स्वयंसेवकानंी आपल्या कृलततनु इतर लवद्यार्थयांना स्वच्छतेचे संदशे ददि.े सदर 

कािावधीत स्वयंसेवकांसाठी  स्वच्छता आलण आरोग्य या लवषयावर व्याख्यानाचे आयोजन 



करण्यात आि.े प्राध्यापक डॉ. लवनोद चौधरी यांनी स्वयंसेवकांना स्वच्छते लवषयी 

मागवदशवन केिे. तसेच अस्वच्छतेमुळे होणारे शारररीक, सामालजक दषु्पररणाम व होणाऱ्या 

आजारालवषयी मागवदशवन केिे व उपलस्थत सवव स्वयंसेवकांना स्वच्छतेची शपथ ददिी.  

सदर पंधरवड्यात स्वयंसेवकांनी अथक पररश्रम घेऊन महालवद्याियीन पररसर, 

वगवखोल्या, वाचनािय, कायाविय आलण लवलवध प्रयोगशाळा येथीि स्वच्छता करून आपल्या 

कृतीतनू स्वच्छतेचा संदशे ददिा. तसेच स्वयंसेवकांनी शहरातीि बस स्थानक, ग्रामीण 

रुग्णािय, रेल्व ेस्थानक, नगर पंचायत व इतर साववजलनक स्थळे स्वच्छ करून व स्वच्छत े

लवषयी पथनाट्य सादर करून गावातीि िोकांनासुद्धा स्वच्छतेचे महत्व पटवून ददि.े 

दद. १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी महालवद्याियाच्या आवारात राष्ट्रीय सेवा योजना 

सुसज्ज कायावियाचे उद्घाटन जेष्ठ रासेयो कायवक्रम अलधकारी व नाहटा महालवद्यािय भुसावळ 

येथीि उपप्राचायव डॉ. आकोश गोस्वामी यांचे शुभ हस्ते व महालवद्याियाचे प्राचायव, 

प्राध्यापक अरववद चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखािी संपन्न झाि.े या लनलमत्त डॉ. आकोश 

गोस्वामी यांनी स्वयंसेवकांशी संवाद साधून त्यांना स्वयंसेवकांचे कतवव्य व जबाबदारी या 

लवषयावर मागवदशवन ददि.े  

 

       
  महालवद्यािय पररसर स्वच्छ करतांना लवद्याथी.      रासेयो कायावियाचे उद्घाटन करतांना प्रा.आकोश गोस्वामी 

 



स्वयंसेवकांशी संवाद सधतांना प्रा.आकोश गोस्वामी 

४.  १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रा.से.यो. एकक व रा.छा.से. यांच्या संयुक्त लवद्यमाने 

पथसंचिन घेण्यात आि.े त्यानंतर दशेभक्तीपर गीतांचा कायवक्रम घेण्यात आिा. तसचे 

प्रा.डॉ. म्हसिेकर  यांनी दशेाच्या लवकासात युवालपढीचे योगदान या लवषयावर मागवदशवन 

केिे.  

                  
प्रा.डॉ. इश्वर म्हसिेकर स्वयंसेवकांना मागवदशवन करतांना   

५.  दद. २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी केरळ पूरग्रस्तांना मदत व्हावी या उददश्याने सदर ददवशी 

महालवद्यािय त ेगांधी चौक ते बस स्टेंड या मागावने रॅिीचे आयोजन करण्यात आिे. सदर 

रॅिीत स्वयंसेवकांनी उत्सफुतव पणे प्रलतसाद नोंदलविा. सदर रेिीतून ६९८०/- रु. ची 

मदत केरळ पूरग्रस्तांसाठी करण्यात आिी. 

             
रॅिीत सहभागी असिेिे स्वयंसेवक व लवद्याथी 

 ६. दद. ०५ सप्टेंबर २०१८ रोजी रा.से.यो. एककाच्या वतीन े लशक्षक ददनाच्या कायवक्रमाच े

आयोजन करण्यात आिे. या वेळी प्राचायव, प्राध्यापक अरववद चौधरी यानंी स्वयंसेवकांना 

मागवदशवन केिे. सदर कायवक्रमास महालवद्याियाच े उपप्राचायव श्री. डी.एस.पाटीि यांची 

प्रमुख उपलस्थती होती. प्रास्तालवक डॉ.सी.टी.शमाव यांनी तर सूत्रसंचािन 

प्रा.सौ.के.आर.दमाड ेयांनी केिे, प्रा.लनतेश सावदकेर यांनी आभार मानि.े 



                           
लशक्षक ददनालनलमत्त मागवदशवन करतांना महालवद्याियाचे प्राचायव, प्राध्यापक अरववद चौधरी 

७.  दद. २४ सप्टेंबर ते ०२ ऑक्टोबर या कािावधीत महालवद्याियातीि राष्ट्रीय सेवा योजना 

एकका माफव त लवलवध कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात आिे. सदर कािावधीत ददनांक २४ 

सप्टेंबर २०१८ रोजी रासेयो स्थापना ददवसाच्या लनलमत्ताने स्वयंसेवकांनी स्वच्छ ही सेवा 

या उद्दशेाने महालवद्यािय व गावातीि बस स्टेंड येथे स्वच्छता करून तसेच जांभूळधाबा 

ता. बोदवड येथे स्वयंसेवकांनी लनमावल्य संकिन करून आपल्या कृलततनू स्वच्छता ही सवेा 

असा संदशे गाव कयांना ददिा.  

सदर कािावधीत स्वयंसेवकांसाठी मोफत रक्त तपासणी लशलबराचे आयोजन करण्यात 

आिे. या लशलबरात प्राथलमक आरोग्य कें द्र एणगांव ता. बोदवड व ग्रालमण रुग्णािय, 

बोदवड येथीि श्री. प्रशांत चांदिेे व श्री. योगेश वाणी यांच्या सहकायावतनू ७३ 

स्वयंसेवकांचे रक्ताचे नमुने जमा करून रक्तातीि C.B.C. व लसकि सिे एलनलमयाची 

तपासणी करण्यासाठी मंुबई येथे पाठलवण्यात आिे.  



   

  

 
लनमावल्य संकिन करतांना स्वयंसेवक 

 

ददनांक ०२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गांधी जयंती साजरी करण्यात आिी. 

स्वयंसेवकांसाठी गाधंी लवचारधारा व सध्याचा यवुक या लवषयावर लनबंध स्पधाव व रक्तदान 



लशलबराचे आयोजन करण्यात आिे. कायवक्रमाचे आयोजन करण्यास प्राचायव प्राध्यापक अरववद 

चौधरी व उपप्राचायव श्री.डी.एस.पाटीि यांचे मागवदशवन िाभिे.  

   

 

८.  कोल्हापूर येथे दद.   १५/१२/२०१८ ते २१/१२/२०१८ या कािावधीत संपन्न झािेल्या 

रालष्ट्रय एकात्मता लशलबरासाठी एककातीि स्वयंसेवक अतुि शंकर इंदोरे याची लवद्यापीठाच े

प्रलतलनलधत्व करण्यासाठी लनवड करण्यात आिी होती. सदर लशलबरास लवद्यापीठािा पोस्टर 

मेककग व रांगोळी स्पधेत प्रथम बलक्षस पत्काविे होते. 

      
  रालष्ट्रय एकात्मता लशलबरात यश संपादन करणारा स्वयंसेवक 

९.  ९ लडसेम्बर २०१८ रोजी हरणखेड येथे एक ददवसीय लशलबराचे आयोजन करण्यात आिे. 

सदर लशलबराचे उद्घाटन उपसरपंच श्री नरहरी वराड े यांच्या हस्ते करण्यात आिे, तर 

गावातीि प्रलतलित नागररक श्री.रुपेश गांधी याचंी प्रमुख उपलस्थती होती. लशलबरात 

स्वयंसेवकांनी प्रारंभी ग्राम स्वच्छता करून स्वच्छतचेा संदशे आपल्या कृतीच्या माध्यमातून 

ददिा. त्यानंतर बेटी बचाओ बेटी पाढाओ, अवयव दान, वैयलक्तक स्वच्छता अश्या लवलवध 

लवषयांवर पथनाट्य सादर करून समाज प्रबोधनाच ेकायव केिे. 



 
  दत्तक गावातीि स्वच्छता करतानंा स्वयंसेवक 

१०. दद. १० व ११ जानेवारी २०१९ रोजी स्वयसंेवकांनी श्रमदान करून महालवद्याियीन 

पररसरातीि गाजरगवत लनमुविन, वगवखोल्यांची साफसफाई, मुिीच्या वस्तीगृहातीि स्वच्छता 

व प्रयोगशाळांची स्वच्छता करण्यात आिी.   

११. दद. १२ व १३ जानेवारी २०१९ रोजी महालवद्याियात राज्यस्तरीय वालणज्य अलधवेशनाचे 

आयोजन करण्यात आि े होते. या अलधवेशनाच्या आयोजनासाठी स्वयसंेवकांनी पररश्रम 

घेतिे.  
१२.  १७ ते २३ लडसेम्बर २०१९ या कािावधीत गावातीि शलशसुधा हॉलस्पटि येथे बोदवड 

तािुक्यातीि िोकासंाठी लवलवध आजारांवर आधाररत आरोग्य लशबीराचे आयोजन करण्यात 

आिे होते. त्यासाठी प्रत्येक ददवशी १५ स्वयंसेवकांचे गट तयार करून लशबीरात हाथभार 

िावण्यासाठी स्वयंसेवकानंी, तपासणीसाठी आिेल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये या 

उदद्दश्याने स्वयंस्फुर्ततने समाजकायव केिे. 

 
 

 



 
आरोग्य लशलबरास सहभागी स्वयंसेवक 

 

१३. २६ जानेवारी २०१९ रोजी प्रजासत्ताक ददनालनलमत्त रा.से.यो. एकक व रा.छा.से. 

यांच्या संयुक्त लवद्यमाने पथसंचिन घेण्यात आिे. त्यानंतर महालवद्याियातीि राज्यशास्त्र 

लवभागाचे प्राध्यापक डॉ.पी.एन.पाटीि यांनी राज्य घटनेतीि मुिभूत हक्क व मानवतावाद 

या लवषयावर स्वयंसेवकांना संबोलधत केिे. कायवक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपप्राचायव 

प्रा.डी.एस.पाटीि होते. यावेळी कायवक्रम अलधकारी डॉ.सी.टी.शमाव, सहकायवक्रम 

अलधकारी प्रा.एन.पी.सावदकेर, मलहिा कायवक्रम अलधकारी प्रा.सौ.के.आर.दमाड े व 

स्वयंसेवक उपलस्थत होते.   

१४. दद. १८/०१/२०१९ रोजी, भुसावळ येथीि द.ेना.भोळे महालवद्याियात युवा सांसद साठी 

कु.शुभांगी गजानन चौधरी व इश्वर बाबुिाि राठोड यांनी सहभाग नोंदलविा व त्यांची 

दद.२८/०१/२०१९ रोजी संपन्न झािेल्या  लजल्िा युवा सांसद साठी लनवड करण्यात 

आिी होती.  

     
युवा पररषदते आपिे लवचार व्यक्त करतांना कु.शुभांगी चौधरी व इश्वर राठोड 

 

 

 



 

डॉ.चतेनकुमार टेकचदं शमाव 

कायवक्रम अलधकारी  

 


