
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेिा योजना 

( ‘महत्िपूर्ण उपक्रम’ सत्र : २०१६ ते २०१९) 

शैक्षणर्क सत्र : २०१६- २०१७  

1) “कररअर मागणदशणन कायणक्रम” दिन ांक १० ऑगस्ट २०१६ 

   

 

2) “अधंश्रद्धा ननममणलन कायणक्रम” दिन ांक १२ ऑगस्ट २०१६, वेळ : िपु री २ ते ४ 

   

 

3) “सेबी (SEBI) मागणदशणन कायणक्रम” दिन ांक १२ ऑगस्ट २०१६, वेळ : िपु री २ ते ४ 

   

 

4) NeGD आणर् रासेयो कक्ष, गोंडिाना विद्यापीठ, गडचिरोली  द्िारा आयोजजत Digital 

India एक ददिसीय कायणशाळा, कलासादन, गडचिरोली दिन ांक २१ ऑक्टोबर २०१६ 



च्य  पोस्टर प्रततयोगगत , प्रश्न मांजुष  आणि न टक (SKIT ) प्रततयोगगत  मध्ये 

सहभ ग आणि SKIT  प्रनतयोचगता मध्ये मह ववद्य लयीन स्वयांसेवक न  “द्विनतय 

पाररतोविक” प्र प्त. 

 

रासेयो महाविद्यालायीन िमू पाररतोविक स्िीकारतांना 

 

रासेयो शा.वि.महाविद्यालायि ेद्वितीय पाररतोविक प्रमार्पत्र 



5) गोंडव न  ववद्य पीठ आणि श सकीय ववज्ञ न मह ववद्य ल य ,गडगुरोली य ांच्य  सांयुचत 
ववद्यम ने  पयाणिरर् विकासाकरीता – “ यमिाशक्ती” य  सांकल्पने वर आध ररत 

“राष्ट्रीय सेिा योजना” च्या  महाविद्यालायीन विशिे शशबीरािे आयोजन येवली, 
त लुक -        गडगुरोली ,  जजल्ह - गडगुरोली चडे ददनांक १२ ते १८  डडसेंबर 
२०१६ य  क ल वधीत करण्य त आले . 

 

6) श्री. महेश बंडूजी िलाख बब. एस्सी (अनंतम) मह ववद्य लय तील रासेयो स्ियंसेिकािा  
शशवप्रस ि सि नांि जयस्व ल मह ववद्य लय,अजुनुी/मोरग व,जजल्ह .-गोंदिय  द्व र  
आयोजजत राज्यस्तरीय रासेयो शशबबर ०९ ते १५ जानेिारी २०१७ मध्ये सहभाग. 

7) श्री. सचिन दरड,े कम . प्रर्ाली मेश्राम आणर् कम . पमजा देसाई मह ववद्य लय तील रासेयो 
स्ियंसेिक यांिा धनिटे नशनल कॉलजे,नागपमर कला,िाणर्ज्य ि विज्ञान 
महाविद्यालय,कोराडी ि बरी. शिेराि िानखेड े महाविद्यालय,खापरखेडा, जजल्हा. नागपमर 
द्व र  आयोजजत राज्यस्तरीय शशबबर ददनांक ०५ त े ११ फेब्रमिारी २०१७,  स्थळ श्रीक्षेत्र 
आदासा मध्ये सहभाग. 

8) कम . भाग्यश्री समरेश भांडकेर बब. एस्सी (अनंतम) महाविद्यालयातील रासेयो 
स्ियंसेविकेिा  श्री. रामिंद्र शमशन आश्रम ,अमलेश्िर ,जजल्हा. दमगण (छत्तीसगड) द्िारा 
आयोजजत “राष्ट्रीय एकात्मता शशबबर” ददनांक ०९ ते १५ फेब्रमिारी २०१७ मध्ये सहभाग 

 

 

“राष्ट्रीय एकात्मता शशबबर” आणर् ‘राज्यस्तरीय रासेयो शशबबर’ मध्ये सहभागी 
स्ियंसेिक प्रमार्पत्रासादहत 

 



शासकीय विज्ञान महावियालय, गडचिरोली 
राष्ट्रीय सेिा योजना 

शैक्षणर्क सत्र : २०१७ – २०१८   

“हररत सेना (Green Army) ि स्पधाण परीक्षा मागणदशणन कायणशाळा” 
१२ ऑगस्ट २०१७, शननिार 

 
 

श्री  .कम र्ाल पडलिार ,संस्थापक कल्पतरू बहमउद्देशीय संस्था  ,गडचिरोली 
महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांना मागणदशणन करतांना. 

 
 

“हररत सेना ) Green Army  (नोंदर्ी मागणदशणन ” ि “स्पधाण परीक्षा मागणदशणन कायणशाळा” 
१२ ऑगस्ट २०१७, शननिार मागणदशणन करतांना श्री  .अमोल पलहाड ,सहांयक िन सरंक्षक,  गडचिरोली, 

 

 



 

‘रक्तदान शशबीर ’आणर् ‘िैद्यकीय तपासर्ी शशबीर  ’ददनांक- ०८ आणर् ०९ डडसेंबर २०१७  

 

 



  

‘सायबर गमयहा ’या विियािर मागणदशणनपर रयाययान श्री .कमलेश िालदे, ICICI Bank, गडचिरोली 
ददनांक - १९ जानेिारी २०१८  

 

 

‘राष्ट्रीय विज्ञान ददन’- २८ फेब्रमिारी गडचिरोली शहरातील शालेय विध्यार्थयाांसाठी ‘प्रयोग शाळा 
भेटीिे ’आयोजन ददनांक- २८ फेब्रमिारी २०१८  



 

 
शासकीय विज्ञान महावियालय, गडचिरोली 

राष्ट्रीय सेिा योजना 
शैक्षणर्क सत्र : २०१८ – २०१९    

          

शसकेलसेल ि BH तपासर्ी शशबीर  - १२ डडसेंबर २०१८  



  

10 December 2018 – Participated ‘Sickle Cell Awareness Checkup Week Rally’ organized 

by District Medical Hospital Sickle Cell Unit. 

 

रा.से.यो विभाग गोंडिाना विद्यापीठ ,गडचिरोली आणर् ममक्तीपथ ससं्था,गडचिरोली यांच्याद्िारे आयोजजत 
रयसन विरोधी मानिी श खंलेत सहभाग आणर् पाठ नाट्यािे सादरीकरर् दद. ३१/१२/२०१८ 

 

लोकमत दद. ०१/०१/२०१९ 



    

 

21 February 2019 – participated in Mini Marathon Competition organized jointly by 

District Health Department and Gondwana University,Gadchiroli at University premises to 

Kotgal and Miss. Payal Lengure and Miss. Priyali Wasekar secured First and Third prize 

respectively  in Girls category and Mr. Bharat Naitam (Fith place) and Mr. David Hulke 

Consolation Prize in Boys category. 

 

16 March 2019- organized an Rally for “Voter Awareness Program” under SVEEP-2019  at 

adopted village Kharpundi for active participation of all villagers  in Loksabha Election 2019. 


