
“सामाजिक उद्योिकता, स्वच्छता व ग्रामीण सहभाग” 

 
स्वच्छतेला प्राधान्यक्रम जिलेले बोिवड महाजवद्यालय एक उत्तम उिाहरण: तहसीलिार 

हेमंत पाटील 

बोदवड महाववद्यालय व विक्षा मंत्रालय वदल्ली द्वारा राष्ट्र ीय काययिाळेत १५०० च्यावर तज्ांचा सहभाग 

 

बोदवड महाववद्यालयातील स्वछता व विस्त कौतुकास्पद असून महाववद्यालयाच्या कायायची दखल 

विक्षा मंत्रालय वदल्ली यांनी घेतली, हा बोदवडवासीयांचा बहुमान आहे, असे उदगार बोदवडचे काययकारी 

अविकारी तथा तहसीदार मा हेमंत पाटील यांनी काययिाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी काढले. 

बोदवड येथील कला, वाविज्य व ववज्ान महाववद्यलाय च्या स्वच्छता काययरत सवमती व भारत 

सरकारच्या विक्षि मंत्रालयाच्या उच्च विक्षि ववभागाअंतगयत महात्मा गांिी राष्ट्र ीय ग्रामीि विक्षा पररषद 

यांच्या संयुक्त ववद्यमानाने आयोवित “सामाविक उद्योिकता, स्वच्छता व ग्रामीि सहभाग” या ववषयावर 

वद. १५ ऑक्टोबर २०२० रोिी एकवदविीय ऑनलाईन राष्ट्र ीय काययिाळेचे आयोिन करण्यात आले होते. 

विक्षि घेत असतानाच ववद्यार्थ्ाांनी सामाविक उद्योिकते साठी दुरदुष्ट्ी ठेवावी, स्वच्छतेचे िडे 

आत्मसात करावे तसेच ग्रामीि सहभाग वाढवावा असे मत महात्मा गांिी राष्ट्र ीय ग्रामीि विक्षा पररषद 

प्रमुख वके्त सौ. संध्या तुती यांनी व्यक्त केले. या ई- काययिाळेचे चे उदघाटक बोदवडचे तहवसलदार श्री. 

हेमंत पाटील तर अध्यक्षस्थानी संस्थेचे चेअरमन श्री वमठूलालिी अग्रवाल होते. महाववद्यालयाचे प्राचायय 

प्राध्यापक अरववंद चौिरी, उप-प्राचायय श्री. डी.एस. पाटील व महाववद्यालयातील सवय विक्षक व विक्षकेतर 

कमयचारी, सवय सहभागी प्राध्यापक, संिोिक ववद्याथीथी तसेच महाववद्यालयातील स्वच्छता काययरत सवमती 

व काययिाळा आयोिन सवमतीचे सवय सदस्य ऑनलाईन पद्धतीने उपस्स्थत होते. 

प्रास्ताववकात काययिाळेची रूपरेषा तसेच सामाविक उद्योिकता, स्वच्छता व ग्रामीि सहभाग 

यांचे महत्व संयोिक प्रा. डॉ. अवनल बारी यांनी ववषद केले. महाववद्यालयाचे प्राचायय प्राध्यापक अरववंद 

चौिरी यांनी महाववद्यालयाने केलेल्या स्वच्छतेच्या कायायचा अहवाल फोटोि तसेच स्िडीओ च्या 

माध्यमातून उपस्स्थवतताना सादर केला. तर अध्यक्षीय भाषिात संस्था अध्यक्ष श्री. वमठूलालिी अग्रवाल 

यांनी उपस्स्थतांचे संस्थेच्या वतीने स्वागत केले तेसेच सद्यस्स्थती सामाविक उद्योिकता, स्वच्छता व ग्रामीि 

सहभाग वाढववण्यासाठी संस्था सवयतोपरी मदत करिार असल्याचे सुद्धा सांवगतले व काययिाळेसाठी 

सवायना िुभेच्छा वदल्या. सदर काययिाळेत महाववद्यालयाच्या स्वच्छता काययरत सवमती तयार केलेल्या 

स्वच्छतेिी वनगडीत महाववद्यालय पररसर तसेच राष्ट्र ीय सेवा योिनेच्या दत्तक गावावर वर सवे साठी तयार 

करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हसे्त करण्यात आले. या काययिाळेचे सूत्रसंचालन 

सौ. कांचन दमाडे तर आभार डॉ. गीता पाटील यांनी मांडले. तर तांवत्रक सहाय्य श्री. वनतेि सावदेकर यांचे 

लाभले. 

सदर राष्ट्र ीय काययिाळेत देिभरातून 1588 संिोिक, प्राध्यापक, राष्ट्र ीय सेवा योिनेचे स्वयंसेवक 

व ववद्याथी सहभागी झाले होते. काययिाळेचे आयोिनासाठी चेअरमन म्हिून प्राचायय प्राध्यापक अरववंद 

चौिरी तर कन्व्िेनर म्हिून प्रा. डॉ. अवनल बारी यांनी काम पवहले. उप- प्राचायय प्रा. देववसंग पाटील, 

कायायलयीन अिीक्षक श्री. बाबुराव वहवराळे, स्वच्छता काययरत सवमती सदस्य प्रा. डॉ. अवनल बारी, प्रा. 

डॉ. गीता पाटील, प्रा. सौ. कांचन दमाडे, प्रा. डॉ. रुपाली तायडे, व प्रा. वनतेि सावदेकर व सवय विक्षक व 

विक्षकेतर कमयचारी यांचे सहकायय लाभले.  

 

स्वच्छतेच्या बाबतीत िहरी भागातील महाववद्यालाया सोबत ग्रामीि भागातील महाववदायालय 

म्हिून यापुढे बोदवड महाववद्यालयाचे नाव घेतले िाईल- श्रीमती संध्या तुती, वदल्ली. 

 

सद्यस्स्थती सामाविक उद्योिकता, स्वच्छता व ग्रामीि सहभाग वाढववण्यासाठी संस्था सवयतोपरी 

मदत करिार - श्री. वमठूलालिी अग्रवाल, अध्यक्ष. 

 



   


