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शासक�य �व
ान महा�व�यालय ,गड�चरोल� 

रा���य सेवा योजना �वभाग  

‘रा.से.यो.�नय�मत काय !म’  

अहवाल 

शै)*णक स, : २०१५ - २०१६ 

          

रा()&य सेवा योजना  वभाग, शासक,य  व-ान महा व.यालय ,गड$चरोल& तफ0  

स� २०१५-२०१६ दर2यान आजपय5त खाल&ल  व वध काय��मांचे आयोजन कर9यात 

आले आहे. 

१) रा@यAतBरय आपतकाल�न DयवAथापन 8�श)ण �शFबरात सहभाग 

(Hदनांक २५ मे त े०३ जून २०१५)  

                    शासक,य  व-ान महा व.यालयाचा एक  

रा.से.यो.;वयंसेवक  व.याथ=  नामे >ी. साईनाथ वासेकर यांनी एस.एन.डी.ट&. 

 व.यापीठ मंुबई  येथे Eदनांक २५ मे त े०३ जून २०१५ दर2यान दहा EदवासांHया 

राIय;तJरय आपतकाल&न Kयव;थापन L�शMण  �शOबरात सहभाग घेतला  आहे.                  

२) आंतररा���य योगा Hदन, Hदनांक २१/०६/२०१५ 

                 कQ R सरकार व राIय सरकार यांHया आदेशाSवये 

महा व.यालयात Eदनांक २१/०६/२०१५ ला आंतररा()&य योगा Eदनाचे आयोजन 

कर9यात आले होत.े याLसंगी Lा.डॉ.सी.पी.चौधर& यांनी उपि;थत सव� LाYयापक व 

महा व.यालयीन कम�चार& यांना योगाHया  व वध मुRा व Zयांचे फायदे याबाबत 

 व;ततृ माग�दश�न केले. 

३) तLबाखुमुNत शै)*णक संAथा अ�भयान , Hदनांक १०/०७/२०१५ 

सदर महा व.यालयात त2बाखुम\ुती अ�भयान अंतग�त  व.याथ= व कम�चार& 

हे Kयसनापासून दरू राहावेत यासाठ] संदेशाZमक फलक महा व.यालयाHया 

पJरसरात लाव9यात आले. या उप�माHया माYयमातून तLबाखुमुNत शै)*णक 

संAथा हा दजा� Lा^त केला. 
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४) !ांती Hदन,  Hदनांक ०९/०८/२०१५ 

              महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  Eदनांक 

९/८/२०१५ ला �ांती Eदनाचे आयोजन कर9यात आले.काय��माचे अYयM Lाचाय� 

डॉ.जयराम खोaागड ेहे होत ेतर Lमुख पाहुणे 2हणनू महा व.यालयाचे माजी Lाचाय� 

डॉ.अिजत देशमुख हे होत.े.काय��माची सरुवात Lाचाया5Hया ह;ते मशाल LIव�लत 

कbन कर9यात आल&.या Lसगंी महा व.यालयाचे माजी Lाचाय� डॉ.अिजत देशमुख 

यांनी माग�दश�न करतांना आजHया घडीला ;�ीcूण  हZया, मEहला सबल&करण, 

बेरोजगार&, c(टाचार, नMलवाद, 	नरMरता Kयासंधीनता या अडचणींवर मात 

कर9यासाठ] वैचाJरक �ांतीची गरज असeयाचे मत Kय\त केले.या Lसगंी १९४२ 

Hया ;वातgंय लhयात ब�लदान दे9या-या हुताZ2यांना >ाSधांजल& दे9यात आल&.  

  याLसंगी  व.याiया5साठ] देशभ\तीपर गीतगायन ;पधा� घे9यात 

आल&.;पध0त Lथम �मांक कु.Eदपाल& बोरकुटे ,बीए;सी भाग १ व दसुरा �मांक 

कु.�मणती शील व समूह यांचा आला. 

   तसेच याLसगंी  व.याiया5साठ] फाशीची �शMा योjय kक अयोjय या 

 वषयावर वाद ववाद ;पधा� घे9यात आल&.;पध0त Lथम �मांक  वषयाHया बाजूने 

कु.चेतल& मानापुरे कु.Eदपाल& बोरकुटे ,बीए;सी भाग १ व दसुरा �मांक अयोjय 

बाजूने कु.र&ना लाड ेबीए;सी भाग १ यांचा आला.दोSह& ;पध0साठ] पर&Mणाचे काम 

Lा .राहुल तायवाडे यानंी केले.  

         याLसंगी Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड े यांHयासह महा व.यालयाचे 

रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु�,ेLा.डॉ.एस.एस.कासरला,Lा.डॉ.वाघमारे 
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,Lा.राहुल तायवाडे  व सव� रा.से.यो.चे ;वयसेंवक  व.याथ= व �शMकेmर कम�चार&  

Lामुnयाने उपि;थत होत.ेकाय��माचा शवेट रा()गीताने कर9यात आला. 

 
 

५) व)ृारोपण व व)ृसंवध न Hदनांक ११ व १२/०८/२०१५ 

             महा व.यालयाचे रा()&य सेवा योजना ;वयंसेवक सद;य 

 व.याiया5नी �मळून कडु�लबं,�ससम,गुलमोहर,	नल$गर& व कारंजी या पाच Lजातीचे 

१५० वMृ  आणून महा व.यालयात Lाचाय�,LाYयापक व  व.याiया5Hया ह;त े

वMृारोपण कर9यात आले.या Lसगंी महा व.यालयाचे Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड,े 

महा व.यालयाचे रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशातं अ(टपु�,ेLा.डॉ.वाघमारे 

यांHयासह �शMकेmर कम�चार& >ी. Lकाश फEटगं,योगेश अSR;कर, व सव� 

रा.से.यो.चे ;वयसेंवक  व.याथ=    Lामुnयाने उपि;थत होते. 
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६) सामािजक एकता व समरसता पंधरवाडा 

   (सदभावना पंधरवाडा) 

   (Hदनांक-२० ऑग�ट त े५ सWटXबर २०१५ )  

       महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागा  तफ0  सामािजक एकता व 

समरसता पंधरवाडाच े आ योजन कर9यात आ ले होते .Zयादर2यान खाल&ल  व वध 

;पधा� व काय��म घे9यात आ ले. 

� सदभावना  पंधरवाडा उदघाटन व सदभावना 8ती
ाच ेसामHुहक वाचन  

Hदनांक २०/०८/२०१५ 

      महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  महा व.यालयातील 

सदभावना पंधरवडा चे उदघाटन Eदनांक २०/०८/२०१५ ला Lाचाय� डॉ.जयराम 

खोaागड े याHंया अYयMतेखाल& व ,Lा.एस.एस.कासारला व महा व.यालयाच े

रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु� े यांHया उपि;थतीत घे9यात 

आ ला.याLसंगी उपि;थतीत सव� रा.से.यो.;वयंसेवकांना सदभावना Lती-ा दे9यात 

आ ल&.. 

� घोषवाNय Aपधा  ,Hदनांक २५/०८/२०१५  

�वषय-सदभावना  

8थम !मांक –कु.कJरrमा मल, बी.ए;सी.भाग २ 

��वतीय !मांक –कु.O�वेणी वासेकर, बी.ए;सी.भाग ३ 

ततृीय !मांक- कु.वसंुधरा सातपुते, बी.ए;सी.भाग १ 

� �नबंध Aपधा . Hदनांक २८/०८/२०१५ 

�वषय-सदभावना काळाची गरज 

8थम !मांक- कु.कeयाणी तापडकर, बी.ए;सी.भाग २ 

            कु.चेतल& मानापुरे बी.ए;सी.भाग १ 

��वतीय !मांक- कु.पeलवी येरोIवार व ्कौशeया वाबड़,े बी.ए;सी.भाग २ 

ततृीय !मांक- कु.देवयानी गुरनुले, बी.ए;सी.भाग १ 

� पोAटर Aपधा  ,Hदनांक ०४/०९/२०१५  

�वषय-सदभावना  
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8थम !मांक –महेश चलाख,बी.ए;सी.भाग २ 

��वतीय !मांक –कु.िज$गMा झाड,े बी.ए;सी.भाग २ 

ततृीय !मांक- 	नकेश भरने,कु.कeयाणी तापडकर, बी.ए;सी.भाग २ 

� स�भावना भेट व र)ाबंधन काय !म, (शासक�य बाल क[याण व बाल �नBर)ण 

गहृ,गड�चरोल�) Hदनाकं २९/०८/२०१५ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  र)ाबंधन काय !म चे 

आयोजन चंRपुर रोडवर&ल शासक,य बल कeयाण व बल	नJरMण गहृ येथ ेकर9यात 

आले होत.ेयाLसंगी शासक,य बल कeयाण व बल	नJरMण गहृाचे समुपदेशक  >ी 

चंRशेखर नSनावरे ,क	न(ठ काळजीवाहक कु.;नेह हष0 व ् अधीMक 

>ी.आय.झेड.लखोटे यांHयासह रासेयो काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु� े व ् 

महा�व�यालयाचे सव� रा.से.यो.;वयंसेवक  सहभागी होत.े  

� स�भावना भेट व र)ाबंधन काय !म ( व�ृधा\म,गड�चरोल�)  

  Hदनांक २९/०८/२०१५ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  ;था	नक व.ृY>मास 

स.भावना पंधरवाडा 	न�मm सव� रा.से.यो.;वयंसेवक यांनी भेट Eदल& .याLसंगी 

वु.धा>मात आ>यास असलेeया चार व.ृधांना 	नZयापयोगी सामान (जसे आघंोळीचे 

साबन,कपड े धुSयाचे साबन,सफ़� ,कोलगेट,डो\याला लावायचे तेल,Oबि;कट पुडा 

इZयाEद ) भेट 2हणून दे9यात आले.तसेच र)ाबंधन काय !म चे आयोजन कर9यात 

आले होते.याLसंगी रासेयो काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु� े व ् 

महा�व�यालयाचे सव� रा.से.यो.;वयंसेवक  सहभागी होत.े  

� �श)क Hदन व पंधरवडा समारोपीय काय !म , Hदनांक ०५/०९/२०१५  

        महा व.यालयाHया रा.से.यो.  वभागा.वारे Eदनांक ५ स^टेबरला �शMक 

Eदन व सामािजक एकता व समरसता पंधरवाडा (सदभावना पंधरवडा ) चा 

सामारोपीय काय��म आयोिजत कर9यात आला. या Lसगंी महा व.यालयाचे 

L.Lाचाय� डॉ.जी.एल.वाघमारे, रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु� े व 

रा.से.यो. ;वयंसेवक  व.याथ= उपि;थत होते.  
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७)  रा.से.यो. एन.आर.डी. / एस.आर.डी. िज[हाAतर�य �नवड �शबीर  ,  

Hदनांक २७/८/२०१५ 

          मंुबई व Eदeल& येथील  Lजासmाक Eदन पथसंचलनासाठ] 

रा.से.यो.;वयंसेवकांची 	नवड कर9यासाठ]  िजeहा;तर&य 	नवड �शबीराच ेआयोजन 

�शवाजी महा व.यालय,गड$चरोल& येथे  कर9यात आले होत.े या Lसगंी िजeहा 

रा.से.यो समSवयक डॉ.>ीराम गाहणे याHंयासह गड$चरोल& िजexयातील  व वध 

महा व.यालयातील रा.से.यो.;वयंसेवक व रा.से.यो.;वयंसे वका तसेच 

रा.से.यो.काय��म अ$धकार& उपि;थत होत.ेZयापैक, १२  रा.से.यो.;वयंसेवक व १२  

रा.से.यो.;वयंसे वकाची पुढ&ल L�शMणासाठ] 	नवड कर9यात आल&. 

         सदर �शOबरात शासक,य  व-ान महा व.यालयाचे खाल&ल नमूद  एकूण 

०४ रा.से.यो.;वयंसेवकानी सहभाग घेतला. 

१)>ी.आशीष वानखेड़,े बी.ए;सी.भाग ३ 

२)>ी.सु�मत 2हशाखे�ी, बी.ए;सी.भाग ३ 

३)कु.Lणाल& क2बगो	नवार, बी.ए;सी.भाग ३ 

४)कु.zपाल& वाढई,बी.ए;सी.भाग ३ 

  यापैक,  >ी.सु�मत 2हशाखे�ी यांची पुढ&ल नांदेड येथील Eदनांक ०७.०९.२०१५ त े

१२.०९.२०१५ पय5त L�शMणासाठ] 	नवड कर9यात आल&.  

८) सा)रता रल� ,Hदनांक ०८/०९/२०१५  

       महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग आ|ण  	नरंतर Lौढ 

�शMण व  व;तार  वभाग यांHया संयु\त  व.यमानाने साMरता रैल&चे आयोजन 
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कर9यात आले होते.Lाचाया5 डॉ.जयराम खोaागड ेयांHया ह;ते झQडी दाखऊन रल&ला 

सुरवात झाल&. 

       सदर काय��म Lसंगी 	नरंतर Lौढ �शMण व  व;तार  वभाग चे Lभार&  

Lा. डॉ.चंूगड़,ेLा.एस.एस.कसला� व रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत अ(टपु� े

उपि;थत होते. 

९) रा���य सेवा योजना Hदवस, Hदनांक २४/०९/२०१४ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने Eदनांक २४-९-

२०१५ ला िजeहा  वधी सेवा Lा$धकरण यांHया वतीने मुnय Sयाय दंडा$धकार& 

मा.आर.बी.रेहपाड े यानंी नागJरकांची मुलभतू कत�Kय या  वषयावर कायदे वषयक  

माग�दश�न केले.तसेच भारतीय सं वधानात असना-या  नागJरकांची मलुभूत कत�Kय 

व अ$धकार या  वषयावर महा व.यालयाचे Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड े यांनी 

 व.याiया5ना माग�दश�न केले. 

 

१०) गांधी व शाA,ी जयंती ,Hदनांक २ ऑNटोबर २०१५ 

        महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग अंतग�त गांधी व शा;�ी 

जयंतीचे आयोजन कर9यात  आले होते. 

       याLसंगी महा व.यालयाचे Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड े यांHया ह;त े

रा() पता महाZमा गांधी व लाल बहादरू शा;�ी यांHया L	तमेस मालाप�ण कbन 

अ�भवादन कर9यात आले. Zयानंतर मा.Lाचाय�यांनी सवा�ना माग�दश�न केले. सदर 
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काय��मास सव� LाYयापक व ् �शMकेmर कम�चार& व महा व.यालयीन  व.याथ= 

उपि;थत होते.   

 

� Aव^छता अ�भयान :8साधन गहृ  Aव^छता मोHहम ,Hदनांक  ०२/१०/२०१५   

      या स^ताह अंतग�त रा.से.यो.;वयंसेवक  व.याथ=, महा व.यालयाचे Lाचाय� 

डॉ.जयराम खोaागड,े सव� LाYयापक, �शMकेmर कम�चार& व महा व.यालयीन 

 व.याथ= यांनी सवा5नी �मळून महा व.यालय ;वHछता अ�भयान अंतग�त 

महा व.यालयातील एकूण ९ Lसाधन गहृाचंी साफ-सफाई केल&.  

११)  सं�वधान Hदवस ,Hदनांक २६ नोDहXबर २०१५ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने Eदनांक २६-११-

२०१५ ला सकाळी ८.४५ वाजता सं वधान Eदवसाचे आयोजन कर9यात आले 

होत.ेया काय��मLसंगी भारतीय सं वधान Lा;ता वकाचे सामुEहक JरZया  वाचन 

कर9यात आले.तसेच भारतीय सं वधान या  वषयावर महा व.यालयाचे Lाचाय� 

डॉ.जयराम खोaागड ेयांनी  व.याiया5ना माग�दश�न केले.सदर कालावधीत ग�डवाना 

 व.यापीठHया पर&Mा सzु असeयाने महा व.यालयाचे  व.यापीठ पर&Mा कQ Rाचे 

पर&Mाथ= उपि;थत होते. 

१२) ल�डर�शप डDेहलपमXट काय !म ,Hदनांक ३० `डसेLबर २०१५ 

     दै	नक सकाळ व महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने 

Eदनांक ३०-१२-२०१५ ला सकाळी ११.३० वाजता महा व.यालयात  ल�डर�शप 

डDेहलपमXट काय !म चे  आयोजन कर9यात आले होत.े याLसगंी महा व.यालयाचे 

Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड े यांHया अYयMतेखाल& डॉ.राजभुाऊ मुनघाटे, 



 

10 रा.से.यो. 	नय�मत काय��म 'अहवाल' स� : २०१५ - १६ (शा. व.महा.,गड$चरोल& ) 

 

Lाचाय�,गो वदंराव मनुघाटे कला,वा|णIय व  व-ान महा व.यालय,कुरखेडा व >ी 

सुरेश नगराळे,दै	नक सकाळ च ेL	त	न$ध व रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत 

अ(टपु� ेतसेच रा.से.यो. ;वयंसेवक  व.याथ= उपि;थत होते.  

 याLसंगी  डॉ.राजुभाऊ मुनघाटे, Lाचाय�,गो वदंराव मुनघाटे कला,वा|णIय व 

 व-ान महा व.यालय,कुरखेडा व >ी सुरेश नगराळे,दै	नक सकाळ च ेL	त	न$ध व 

महा व.यालयाचे Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड े यांनी  व.याiया5ना ल�डर�शप 

डDेहलपमXट या  वषयावर माग�दश�न केले.तसेच 	नवडणुक Hया माYयमातनू राजQR 

Oब;वास याची सकाळ महा व.यालय L	त	न$ध 2हणून 	नवड कर9यात आल&. 

 

१३) युवा Hदन ,Hदनांक १२ जानेवार�  २०१६ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने Eदनांक १२-१-२०१६ 

ला ;वामी  ववेकानंद यांHया जयंती Eदना	न�मm राि()य युवा Eदनाचे व ्राजमाता 

िजजाऊ यांHया जयंतीचा काय��म आयोिजत कर9यात आला होता.काय��माचे 

अYयM महा व.यालयाचे Lाचाय� डॉ.जयराम खोaागड ेयांHया अYयMते खाल& Lमुख 

माग�दश�क 2हणून डॉ. ववेक जोशी,जीवन पाEटल मुनघाटे, कला,वा|णIय व  व-ान 

महा व.यालय,धनोरा उपि;थत होत,ेयाLसंगी रा.से.यो.काय��म अ$धकार& Lा.Lशांत 

अ(टपु� ेतसेच रा.से.यो. ;वयंसेवक  व.याथ= उपि;थत होते.  

. याLसंगी  व.याiया5नी आपल& मनोगत Kय\त केले. तसेच Lचाया�नी 

 व.याiया5ना माग�दश�न केले. 

१४) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ Dया जयंती वष  �न�मbय जयंती सWताहाचे 

आयोजन (१८ जाने.त े26 जाने.२०१६) 
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महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने Eदनांक १८-१-

२०१६ त े२६-०१-२०१६ पय5त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ Kया जयंती वष� 

	न�मZय जयंती स^ताहाचे आयोजन कर9यात आले.Zयात Lामुnयाने खल&ल 

काय��मांचे आयोजन कर9यात आले. 

   
 

� पBरसवंाद,  

Lमुख व\ता >ी.रोEहदास राउत, िजeहा L	त	न$ध, दै	नक द Eहतवाद  

 वषय-प�कार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,Eदनाकं १९/०१/२०१६  

Lमुख व\ता मा.>ी.नामदेवरावजी उसQडी,माजी आमदार,गड$चरोल&  वधानसभा 

Mे�, 

 वषय-संस.प�टू- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,Eदनांक २०/०१/२०१६  

Lमुख व\ता Lा.डॉ.Eदल&प बरसागड,ेफुले आबेंडकर समाजकाय� महा व.यालय, 

गड$चरोल& 

 वषय-अथ�त- व समाजसुधारक- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,Eदनांक २१/०१/२०१६  

Lमुख व\ता डॉ.युवराज मे>ाम,एन.एच.महा व.यालय,a2हपुर& 

 वषय-घटनाकार- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,Eदनांक २२/०१/२०१६  

� वNतbृव Aपधा , Hदनाकं १९/०१/२०१६ 

, वषय-रा()Lेमी- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  

Lथम-कु.र&ना लाड,े बी.ए;सी.भाग २ 

. वतीय-नरेश सोमनकर, बी.ए;सी.भाग ३ 
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ततृीय-कु. Lयंका 	नलेकर, बी.ए;सी.भाग २ 

 
� �नबंध Aपधा ,�वषय-�श)णत
- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर Hदनांक 23/०१/२०१६  

Lथम-कु.कांचन येरमे,बी.ए;सी.भाग १ 

. वतीय- नरेश सोमनकर,बी.ए;सी.भाग ३ 

ततृीय-कु.खोमेrवर& लाड, बी.ए;सी.भाग १ 

     कु.पायल जुमले, बी.ए;सी.भाग १ 

� भीमगीत गायन Aपधा , Hदनांक २१/०१/२०१६  

Lथम-ि;मत खोaागड,े 

. वतीय-कु.Lणाल& मे>ाम, 

ततृीय-कु.द&पाल& बोरकुटे 

� अखं`डत १८ तास अfयास उप!म ,Hदनांक 23/०१/२०१६ 

Eदनांक 23.01.२०१६ ला सकाळी ६.०० वाजेपासून त ेराO� १२.०० वाजेपय5त 

एकून १८ तास अखं�डत अ�यास उप�म घे9यात आला.सकाळी ७३ 

 व.याiया�नी उपि;थ	त न�द वल& पण शेवट& २२  व.याiया�नी सलग १८ तास 

अखं�डत अ�यास उप�म यश;वी केला. 
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� बg)स �वतरण ,Hदनाकं ०१/०२/२०१६ 

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांHया १२५ वी जयंती वष� 	न�मZय आयोिजत 

स^ताहाचा  समरोपीय ब�Mस  वतरण काय��म मा.खासदार >ी अशोकजी नेत े

यांHया Lमुख उपि;थतीत Hदनांक ०१/०२/२०१६ ला घे9यात आला.या Lसगंी 

 व वध ;पधा5मYये Lथम,. वतीय व ्ततृीय �मांक Lा^त  व.याथ= व ्अखं�डत 

१८ तास अ�यास उप�मात सहभागी २२  व.याiया5चा Lमाणप� व ् पु;तक 

देऊन मा.खासदार महोदय यांHया ह;त ेगौरव कर9यात आला. 

तसेच भारत सरकार व महारा() शासनाHया Eदशा	नद0शनाLमाने 

महा व.यालयात  व.या$थ�नींसाठ] सनॅीटर& नपॅkकन वQडींग यं� ची मलुभुत 

सु वधा Eदनांक ०१.०२.२०१६ पासून मा.खासदार >ी अशोकजी नेते यांHया Lमखु 

उपि;थतीत काया�िSवत कर9यात आल&. 

१५) पारड�सगंा, तह. काटोल, िज[हा नागपूर येथ े रा@यAतर�य रा.से.यो.�शFबरात 

सहभाग ,Hदनांक २८ जानेवार�  त े३ फेiुवार� २०१६ 

शासक,य  व-ान महा व.यालय,गड$चरोल&च े  खाल&ल - रा.से.यो.;वयंसेवक 

डॉ.एम.के.उमाठे कला व >ी रामचंRराव व मोखारे वा|णIय महा व.यालय, 

भामती Jरगं रोड,नागपुर..वारे “Aव^छ भारत अ�भयानाकाBरता युवाशिNत”  या 

संकeपनेवर आधाJरत राIय;तर&य रा.से.यो. �शOबर, मु.पो;ट पारड�सगंा तालुका 

काटोल, िजeहा नागपुर येथ े Hदनांक २८ जानेवार�  ते ३ फेiुवार� २०१६ या 

कालावधीत राIय;तर&य �शOबरात सहभागी झाले. कु.कeयाणी तापाडकर Eहला 

उZकृ(ट रा.से.यो.;वयंसे वकेचा पुर;कार �मळाला. 

 

अ.!. �व�याjया चे नाव  वग   

१ Lीतम सुरेश लोणार Oब.ए;सी.भाग ३  

२ महेश बंडूजी चलाख Oब.ए;सी.भाग २ 

३  वशाल सुभाष लाटकर Oब.ए;सी.भाग २ 

४ कु.नभा ठाकरे, Oब.ए;सी.भाग २ 

५ कु.कeयाणी तापाडकर Oब.ए;सी.भाग २ 
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१६) पkभुणा  िज[हा चंlपूर येथे �व�यापीठAतर�य रा.से.यो.�शFबरात सहभाग 

Hदनांक ३१ जानेवार�  त े६ फेiुवार� २०१६ 

स वनय  वनंती याLमाणे आहे क, शासक,य 

 व-ानमहा व.यालय,गड$चरोल&च े   खाल&ल ०३ रा.से.यो.;वयंसेवक $चतंाम|ण 

महा व.यालय,प�भूणा� .वारे “Aव^छतेतुन सम�ृ�धकडे”  या संकeपनवेर आधाJरत 

 व.यापीठ;तर&य रा.से.यो. �शOबर, मु.पो;ट चेकआ(टा तालुका प�भूणा�, िजeहा 

चंRपुर येथे Hदनांक ३१ जानेवार�  त े ६ फेiुवार� २०१६ या कालावधीत 

 व.यापीठ;तर&य �शOबरात सहभागी झाले. 

 

अ.!. �व�याjया चे नाव  वग   

१ खेमराज रामभाऊ $चचंोलकर Oब.ए;सी.भाग २  

२ सौरभ �म�लदं पाEटल Oब.ए;सी.भाग २ 

३ कु.भाjय>ी सुरेश भांडकेर Oब.ए;सी.भाग २ 
 

१७) शाळाबाoय �व�याथp सव7)ण ,जानेवार� २०१६ 

महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभागाHया वतीने Eदनांक १६-१-

२०१६ त े३१.०१.२०१६ दर2यान गड$चरोल& Lाभागातील वाड�  �मांक १६ त े२३ 

मधील  शाळाबाxय  व.याiया5चा सKह0  कर9यात आला.या सKह0त एकूण १२ 

शाळाबाxय  व.याiया5ची न�दणी कर9यात आल& व Zया बाबतचा अहवाल मा.गट 

�शMणा$धकार& ,गट साधन कQ R,गड$चरोल& यांना सपूुद� कर9यात आला. 
  

१८) रNतदान व रNतगट तपासणी �शबीर, Hदनांक १५/०२/२०१६ 

                महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  

महा व.यालयात Eदनांक १५/०२/२०१६ ला र\तदान व र\तगट तसेच �सकलसेल  

तपासणी �शबीर घे9यात आले.�शOबरात ०७  व.या$थ�नी,३०  व.याथ=  व ४ 

LाYयापक अशा एकूण ४१ जणांनी र\तदान केले. सोबत याद& जोडलेले आहे.  

       सदर र\तदान व र\तगट तपासणी �शबीरासाठ] ;था	नक िजeहा सामाSय                

zjणालयाचे रा\तपेठ]  वभागाचे डॉ.रोकडे,Lयोगशाळा त�ं- >ी पmीवार,>ी 	नखाड े, 
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अ$धपJरचाJरका >ीमती एच.डी.वाघुलकर, Lयोगशाळा सहा�यक  >ी.पे.द&वार यांचे 

सहकाय� लाभले. याLसंगी महा व.यालयाचे Lभार& Lाचाय� डॉ.जी.एल वाघमारे  

यांHयासह सव� LाYयापक, कम�चार& व  व.याथ= उपि;थत होत.े 

अ.!. रNतदाbयांच ेनाव रNतगट वग  

१  >ी सु�मत 2हशाखे�ी O +ve बी.ए;सी.भाग ३ 

२  >ी नरेश सोमणकर O +ve बी.ए;सी.भाग ३ 

३  >ी.L.युमान  पeलारे O +ve  बी.ए;सी.भाग ३ 

४  >ी.हष�द करचल B+ve बी.ए;सी.भाग २ 

५  >ी खेमराज $चचंोळकर A+ve बी.ए;सी.भाग २ 

६  >ी.	नतीन गजब े B+ve बी.ए;सी.भाग २ 

७  >ी.-ानेश वासेकर O +ve बी.ए;सी.भाग २ 

८. >ी.राजरतन अलोणे O+ve  बी.ए;सी.भाग २ 

९. >ी.रोषण राठोड O +ve बी.ए;सी.भाग २  

१०. >ी.महेश चलाख A+ve बी.ए;सी.भाग २ 

११. >ी.लMम कोडापे O +ve  एम.ए;सी.भाग १ 

१२. >ी.वैभव काड;कर O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

१३. >ी.सुनील उसQडी O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

१४. >ी.राज ू�मmावार B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

१५. >ी.आकाश नैताम O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

१६. >ी.	नतीन बोरकुटे B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

१७. >ी.अजय �मडपलवार B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

१८. >ी.वैभव बारसागड े B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

१९. >ी.�सय�कातं बारसागडे B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

२०. >ी.हेमराज मोगरकर O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

२१. >ी.>ेयस मे>ाम O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

२२. >ी. ववेक कंुभारे B+ve बी.ए;सी.भाग १ 
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२३. >ी.महQR नाSहे B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

२४. >ी.सुरज नैताम O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

२५. >ी.L	तक मे>ाम B+ve बी.ए;सी.भाग १ 

२६. >ी.अ�भषेक तुनकाeवार A+ve बी.ए;सी.भाग १ 

२७. >ी.रोषण सहारे O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

२८. >ी.Lशातं मोहुल0 O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

२९. >ी.आकाश सतंोशवार A+ve बी.ए;सी.भाग १ 

३०. >ी.प ंकज चीचघरे O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३१. कु.प ूनम येमाजवार O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३२. कु.Lाची फEटगं O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३३. कु.शम=न स�यद O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३४. कु.मनीषा बंEदवार A+ve बी.ए;सी.भाग १ 

३५. कु.मेघना बंEदवार O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३६. कु.Lाची भांडकेर O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३७. कु.Lगती पाठक O +ve  बी.ए;सी.भाग १ 

३८. Lा.zप ेश कांबळे O +ve LाYयापक. 

३९. Lा.संजय बोधलकर O +ve LाYयापक. 

४०. Lा.डॉ.जी.एल.वाघमारे O +ve LाYयापक. 

४१. Lा.Lशांत Eद. अ(टप ु�.े A+ve रा.से.यो.काय��म अ$धकार&  
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१९) रा@य युवा धोरण २०१२ अंतग त रा@यAतर�य यवुा 8�श)ण �शबीर पुणे 

Hदनांक १६ ते २५ फेiुवार� २०१६ 

राIय युवा धोरण २०१२ अंतग�त राIय;तर&य यवुा L�शMण �शबीर पुणे येथ े

Eदनांक १६ त े २५ फेaुवार& २०१६ पय5त आयोिजत कर9यात आले आहे, सदर 

�शOबरात सोबत जोडलेeया याद&नुसार ०४  व.याथ= व ०३  व.या$थ�नी ं असे 

एकूण ०७ सहभागी झाले. 

अ.!. �व�याjया चे नाव  वग   

१ Jरयाझ पठाण Oब.ए;सी.भाग २  

२ 	नखील गुडंमवार Oब.ए;सी.भाग २ 

३ सूरज कानकाटे Oब.ए;सी.भाग २ 

४ कु.जीगीMा झाड े Oब.ए;सी.भाग २ 

५ कु.कJर(मा  पeलारे Oब.ए;सी.भाग २ 

६ कु.Lगती देसाई Oब.ए;सी.भाग २ 

७ कु.कJरrमा मल Oब.ए;सी.भाग २ 
 

२०) रAता सुर)ा अ�भयान -Hदनांक ०९/०३/२०१६ 

        महा व.यालयाHया रा()&य सेवा योजना  वभाग तफ0  महा व.यालयात 

र;ता सुरMा अ�भयान अंतग�त सुर�Mत वाहतुक 	नयमांच े व वाहतूक करतांना 

रोडवर दश� व9यात येणा-या  व वध वाहतूक $चSहांची माEहती देणा-या फलकाच े

अनावरण Lाचाय� डॉ. जयराम खोaागड ेयांचे ह;त ेकर9यात आले.  

याLसंगी सव� �शMकेmर कम�चार& व महा व.यालयीन  व.याथ= उपि;थत 

होत.े   

 

                                                                                                                  

                                                                                                              8ा. 8शांत अ�टपु,े 

                                                         रा.से.यो.काय��म अ$धकार& 

                                           शासक�य �व
ान महा�व�यालय,गड�चरोल�. 
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