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कोरोना ववषािू कालावधीमध्ये केलेल्या सामाजिक कायााचा अहवाल 
 

संपूिण जगावर कोरोना ववषािू चे संकट आििेे आिे. या ववषािूचा प्रसार जगातीि बिुतांश 

राष््ांमध्ये झाििेा आिे. िाखावरीि िोकांना या ववषािूची बाधा झाििेी आिे व एक िाखाच्या 
जवळपास िोकांचा मतृ्य ूझािा. संपूिण जग या ववषािू ववरुद्ध िढत आिे. सध्या कोितेिी औषध 

अथवा िस याचे संशोधन न झाल्यामुळे खबरदारी व काळजी िाच एकमेव पयाणय आिे. 

श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथीि 

राष््ीय सेवा योजना बबभागाद्वारे सुद्धा कोरोना ववषािू कोव्िीड-१९ सुरक्षक्षततेबाबत समाजुपयोगी 
कायण करण्यात आिे.  कोव्िीड-१९ सुरक्षक्षततेबाबत केिेल्या समाज उपयोगी कायाणचा िेखी अिवाि, 

छायाचचत्र व वतृ्तपत्र बातमी कात्रिा सि सादर करीत आिे. 

१) प्रत्यक्षमदतकाया (धान्यवाटप, ककरािा वाटप, भोिन वाटप,कपडे वाटप ई.)  

आमच्या मिाववद्याियाचा पररसर िा आचथणक दृष््या मागास पररसराने वेढिेिा असल्यामुळे 

आमच्या मिाववद्याियामध्य े लशक्षि घेिारे ववद्याथी िे आचथणक दृष््या कमकुवत आिेत. कोरोना 
ववषािूच्या काळामध्ये बऱ्याच पररवारांवर ववववध कारिांमुळे आचथणक संकट ओढवििे आिे. या 
संकटकाळामध्ये मिाववद्याियातीि आचथणक दृष््या कमकुवत ववद्यार्थयाांच्या पररवारािा मदत 

करण्याचा मानस आमच्या मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी केिा. 
मिाववद्याियातीि लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचायाांनी मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी केिेल्या 
आव्िानानुसार आचथणक दृष््या कमकुवत ववद्यार्थयाांच्या पररवारािा मदत करण्यासाठी आचथणक ननधी 
जमा केिा. जमा झािले्या आचथणक ननधीमधून मिाववद्याियामध्ये लशकत असिेिे परंतु आचथणक 

दृष््या कमकुवत असिेल्या ३० ववद्यार्थयाांच्या पररवारािा जीवनावश्यक वस्तंूचा संच असिेल्या कीट 

ववतरीत करण्यात आल्यात. 

तसेच आमच्या मिाववद्याियातीि ०३ रा.स.े यो. स्वयंसेवक पवन गौड, धीरज वपजंरकर व 

कैिाश भोगे यांनी सामाजजक ससं्थेच्या व मिाववद्याियाच्या सिकायाणतून ११७ गरजू कुटंुबांपयांत 

जीवनावश्यक वस्तंू त्यांच्यापयांत पोिचवण्यामध्ये सिकायण केिे. 
२) मास्कतयारकरून वाटप  

मिाववद्याियाच्यारा.स.ेयो. स्वयसंेववका कु. साक्षी मिमकर व कु. ऋतुजा सोनोने यांनी 
स्वतः ४० मास्क तयार करून गरजंूना वाटप केिे. दत्तकग्राम टीमटाळा येथ ेश्रीमती नरसम्मा 
किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्याियच्या वतीने उन्नत भारत अलभयानांतगणत उपिब्ध 



करून देण्यात आिेल्या लशिाई मशीनद्वारे टीमटाळा येथीि सरस्वती महििा बचत गट 
मास्क तयार करण्याचे काम करीत आिे. तयार झािेल्या मास्कचे गावातीि गरजंूना वाटप 
करण्यात येत आिे.  

३) महाववद्यालय पररसरामध्ये मध्ये माहहतीदर्ाक फ़्लेक्स 

मा. पंतप्रधानयांच्याद्वारेिॉकडाऊनचीघोषिािोण्याअगोदरमिाववद्यािय पररसरामध्य े

१४/०३/२०२० िा कोरोना ववषािू ववषयी व त्याचे िोिारे संक्रमि थांबवण्यासाठी आवश्यक असिेल्या 
माहितीचे फ्िेक्स िावून जनजागतृी करण्यात आिी िोती. मा. प्राचायण यांनी उपजस्थत ववद्याथी व 

स्वयंसेवकांना लमळािेल्या माहितीआधारे पररसरातीि नागरीकांना सोशि डीस्टन्स ठेवून व 

लमत्रपररवारािा सोशि माध्यमाने मागणदशणन करण्याचे आवािन केिे.ग्रामीि भागातीि असिारे 
स्वयंसेवक आपापल्या गावात सामाजजक अंतर ठेवण्याववषयी गावकऱ्यानमध्ये जनजागतृी करण्याचे 

सामाजजक कायण करत आिेत.  

४) सोर्ल ममडीया चे माध्यमातून िनिागतृी 
कोरोना ववषािूचा प्रसार समाजामध्ये िोऊ नये यासाठी िॉकडाऊन कािावधीमध्ये ६१ 

रा.से.यो. स्वयसंेवकांनी सोशि लमडीयाचा वापर करून समाजामध्ये जनजागतृी करण्याचे कायण 
अबाचधत राखिे. यासाठी व्िाटसअप, फेसबुक अशा सोशि माध्यमांचा वापर रा.स.ेयो. 
स्वयंसेवकांनद्वारे करण्यात आिा. प्रत्येक रा.से.यो. स्वयंसेवकाने प्रत्येकी १० पररवारांची जनजागतृी 
करण्याचे ध्येय ठेऊन कायण केिे.    
५) कोव्हीड-१९ िनिागतृी प्रश्नमंिुषा  

             मिाववद्यािय व मिाववद्याियाच्या पररसरातीि ववद्याथी व नागररकांमध्ये कोरोना या 
ववषािू ववषयी जनजागतृी करण्यासाठी व नागररकांना कोरोना ववषयी असिेिे ज्ञान अद्यावत 

करण्यासाठीआंतरमिाववद्याियीन कोव्िीड-१९ जनजागतृी प्रश्नमंजुषा घेण्यात आिी िोती. 
आंतरमिाववद्याियीन कोव्िीड-१९ जनजागतृी प्रश्नमजुंषा स्पधेमध्ये १७७ ववद्याथी व नागररकांनी 
सिभाग घेतिा.  
६)रा.से.यो. स्वयंसवेकांनी कोव्हीड-१९ ऑनलाईन रासयेो व यनुेस्को चे प्रमर्क्षि घेतल ेव आरोग्य सेतु 

अॅप डाऊनलोड करण्यास मागादर्ान 

कोव्िीड- १९ ववषािू च्या प्रादभुाणवापासून स्वतःचे व इतरांचे रक्षि करण्यासाठी रासेयो व युनेस्को चे 

१५ स्वयंसेवकांनी चेऑनिाईनप्रलशक्षि घेतिे. तसचे मा. पंतप्रधान यांच्या आव्िानानुसार ३२ 

स्वयंसेवकांनी आरोग्य सेतु अॅप डाऊनिोड केिे व संपकाणतीि इतरांना सुद्धा आरोग्य सेतु अॅप 

डाऊनिोड करण्यासाठी मागणदशणन केिे.  

रा.से.यो. पथकाची नोंदिी व सत्रारंभ: 

कोरोना या ववषािूच्या पादभुाणवामुळे या सत्रामध्ये मिाववद्याियातीि बी.ए., बी. कॉम.  

व बी. एस्सी. भाग १,२ व ३ मधीि ववद्यार्थयाांमधून रा.से.यो. स्वयसंेवक नोंदिी करण्यासाठी 
ओंनिाइन अजण भरण्यास सांगण्यात आिे. प्राप्त झािेल्या अजाणनुसार ओंनिाइन स्वरुपात सभा 



आयोजजत करून रा.स.ेयो. ची ध्येय धोरि,े ननयमाविी, कायण व फायदे अशी सवाांगीि माहिती 
उपजस्थतः सवण ववद्यार्थयाांना देण्यात आिे िोती. रा.से.यो. मध्ये नव्याने सामाववष्ट िोण्यास इच्छुक 

स्वयंसेवकांना नवीन हदशा प्राप्त िोण्यास रा.स.ेयो. मधीि जुन्या स्वयंसेवकांचे पूवाणनभुव व मनोगत 

याचे सादरीकरि करण्यात आिे. सभेिा परुुष कायांक्रम अचधकारी डॉ. आनतश मािधुरे व  महििा 
कायणक्रम अचधकारी डॉ. वैशािी मेश्राम यांची उपजस्थती िोती.  

आंतरराष्ट्रीययोगहदवस२१/०६/२०२० 

समधृ्द भारतीय संस्कृतीचा वारसा असिेल्या तसेच ननरोगी आरोग्य व मनस्वास्थासाठी 
आवश्यक असिेल्या योगाचा प्रसार करण्यासाठी आंतरराष््ीय स्तरावर योग हदवस साजरा 
करण्यात येतो. कोरोना ववषािूचा प्रसार िोऊ नये यासाठी मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ. राजेश 
चंदनपाटयांच्यामागणदशणनाखािीलशक्षक, लशक्षेकेत्तर कमणचारी व ववद्यार्थयाांनी योग हदवस िा 
आपआपल्या घरी स्वतः ककंवा पररवारासोबत योग करून साजरा करण्याचे आवािन रा.स.ेयो. 
कायणक्रम अचधकारी डॉ. आनतश मािधुरे यांनी केिे िोते. वववेकानंद कें द्र कन्याकुमारी मिाराष्् 
प्रांत यांच्या तफे आयोजजत ऑनिाईन योग सत्रमध्ये सिभागी िोऊन मिाववद्याियाद्वारे योग 
हदवस साजरा करण्यात आिा. आंतरराष््ीय योग हदवसननलमत्त आयोजजत ऑनिाईन योग 
सत्रमध्ये वववेकानंद कें द्र कन्याकुमारीच्या राष््ीय उपाध्यक्षा, पद्मश्री ननवेहदताजी लभड़े यानंी 
दैनंहदन जीवनातीि योग* या ववषयावर मागणदशणन केिे. या सत्रामध्ये दीदींनी अहिसंा या ववषयावर 
खुप सुंदर ववचार मांडिे. त्यांनी साचंगतिे की आपि जािीवपूवणक केिेल्या ववचारातून, कृतीमधून 
कुिाचे मन दखुावेि असे जर करत असेि तरीसुद्धा ती हिसंा ठरते. आपि स्वतःिा अहिसंक 
कें व्िा म्ििू शकतो याबद्दि खूप सुदंर ववचार मांडिेत. 
 

रा.से.यो. द्वारेस्मरिीयवकृ्षारोपि 
०२-०३/०७/२०२० 

श्रीमती नरसम्मा मिाववद्यािय, ककरिनगर, अमरावती येथ ेरा,से,यो. ववभागाद्वारे 
लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचारी यांच्या सिकायाणने कोरोना संकटामध्येसुद्धा वकृ्षारोपि करण्याचे 
कायण अखंडपिे सुरु ठेविे. यावेळेस वकृ्षारोपि करतांना भावी वपढीस केिेि ेवकृ्षारोपि 
स्मरिात रािाव ेिा उद्देश ठेवून वकृ्षारोपि करण्यात आिे. वकृ्षारोपि कायणक्रमािा प्रमुखउ 
पजस्थती मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांची िोती तर प्रमुख पािुिे प्राचायण 
डॉ जािे िोते. वकृ्षारोपि कायणक्रमाचे आयोजन मिाववद्याियातीि रा,स,ेयो. पुरुष कायणक्रम 
अचधकारी डॉ. आतीश मािधुरे यांनी केिे िोते. वकृ्षारोपि कायणक्रमािा डॉ. हदनेश ननकाळजे, डॉ. 
मिेंद्रलसगं पवार, डॉ. उमेश खांडेकर, डॉ. अण्िा वैद्य, डॉ. राठोड, डॉ. श्रीकांत बनसोड, डॉ. सचचन 
नतप्पट, डॉ. पंकज वानखेडे, श्री. संजय भगत, श्री. लमलिदं सरदेशपांडे, श्रीसुनीि नतप्पट, श्री माधव 
व श्री. ढोके आदी लशक्षक व लशक्षेकेत्तरकमणचारी उपजस्थत िोते.  
 

गंदगी मकु्त मेरा गाव अमभयान१५/०८/२०२० 



मा. पंतप्रधान श्री . नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेमधून स्वच्छता अलभयान या  
अलभयानाची सुरवात करण्यात आिी . कोरोना ववषािूच्या पादभुाणवामध्ये सुद्धा या 
अलभयानामध्य ेखंड न पडू देता या वषी देशभर गंदगी मुक्त मेरा गाव अलभयानाची सुरवात 
करण्यात आिी. स्थाननक श्रीमती नरसम्मा मिाववद्याियाद्वारे गंदगी मुक्त मेरा गाव 
अलभयानाची दमदार सुरवात करण्यात आिी. या अलभयानांतगणत रा,से,यो, पुरुष कायणक्रम 
अचधकारी डॉ. आनतश मािधुरे यांनी प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांच्या मागणदशणनामध्ये  ववववध 
उपक्रम राबववण्यात आिे. या उपक्रमामध्ये शाळेतीि मुिांसाठी पोस्टर स्पधाण घेण्यात आिी 
तसेच प्िाजस्टक ननमुणिन अलभयान राबववण्यात आिे. रा.से.यो. स्वयंसेववका कु. नूतन ननघोट 
यांनी गंदगी मुक्त मेरा गाव या अलभयानांतगणत शाळेतीि मुिांची पोस्टर स्पधाण घेण्यात आिी. 
या पोस्टर बनवण्याच्या स्पधेिा गावातीि मुिांनी उस्फूतण प्रनतसाद हदिा. रा.से.यो. स्वयंसेवक 
अजजंक्य वीर व सत्यम डेरे यांनी सावणजननक स्थळावरीि प्िाजस्टक ननमुणिन केिे. त्यांच्याद्वारे 
राबवविेल्या स्वच्छता अलभयानाची परीसरातीि नागररकांनी कौतुक केिे. या अलभयानामध्ये 
रा.से.यो. स्वयंसेवकांनी आपआपल्या हठकािी रािून व काळजी घेऊन उस्फुतणपिे उपक्रम राबविे.      

 
मातीचे गणपती जनजागृती अभियान १८/०८/२०२० 

प्िास्टर ऑफ परीस पासून बनिेल्या गिपती मूतींच्या वापरामुळे वाढत असििेे प्रदषूि 
रोखण्यासाठी मिाववद्याियातीि पयाणवरि शास्त्र ववभाग यांच्या संयुक्त ववद्यमान े रा.से.यो. 
ववभागाद्वारे पयाणवरिपूरक मातीच्या जनजागतृी पररसरामध्ये करण्यात आिी. तसेच मातीच्या 
गिपतीची उपिब्धता वाईल्ड िाईफ कन्झवेशन सोसायटी यांच्या सिकायाणने अमरावती 
मिानगरातीि नागररकांना करून देण्यात आिी. सदर उपक्रमामधीि सिभागी ववद्यार्थयाणचा 
उत्साि द्ववगणुित करण्यासाठी मिाववद्याियाचेप प्राचायण डॉ. राजेश श. चंदनपाट, डॉ. मिेंद्रलसिं 
पवार व डॉ. पंकज वानखेडे यांनी मातीच्या गिपतीचे ववक्री कें द्रािा सहदच्छा भेट हदिी.    

फीट इंडडया फ्रीडम रन व कफट इडंडया मूव्हमेंट िनिागतृी 
उपक्रम३०/०८/२०२० 

कोरोना काळामध्ये आवश्यक असिारे शरीर स्वास्थ अत्यंत मित्वाचे. यासाठी   
आवश्यक असिारे व्यायाम यांची सवय ननतांत आवश्यक आिे. सवणसामान्य जनतेमध्ये 
जनजागतृी करण्याचे रा.से.यो. ववभागाद्वारे ऑनिाइन फीट इंडडया फ्रीडम रन व कफट इंडडया 
मूव्िमेंट जनजागतृी उपक्रम आयोजजत करण्यात आिे. 
भिक्षक भिवस काययक्रम०५/०९/२०२० 
 

मिाववद्याियातीि रा.से.यो. स्वयंसेवक यांच्याद्वारे लशक्षक हदवस साजरा करण्यात 
आिा. या लशक्षक हदनाच्या कायणक्रमामध्ये श्रद्धा मेश्राम, नूतन ननघंोट व पवन गौड या 



स्वयंसेवकांनी आपिे मनोगत व्यक्त केिे. या कायणक्रमािा मिाववद्याियातीि प्राध्यापकांनी 
सिभाग नोंदवविा. 
 

रा. से. यो. स्थापना भिवस२४/०९/१९ 

राष््वपता मिात्मा गांधीजी यांच्या मिान कायाणची प्रेरिा घेऊन रा.से.यो. ची स्थापना करण्यात 

आिी. या मिान कायाणचा आदशण घेऊन दरवषी रा.से.यो. स्थापना हदवस साजरा करण्यात येतो. रा.से.यो. 
स्थापना हदनाननजम्मत्त आयोजजत कायाणक्रमामध्ये कायणक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायण डॉ. राजेश श. चंदनपाट 

यांनी ववद्यार्थयाांना रा.स.ेयो. च्या माध्यमातून मिाववद्याियामध्य े चाििाऱ्या सामाजुपयोगी 
कायाणबद्दि ववद्यार्थयाांना अवगत केिे. कायणक्रमाचे प्रास्ताववक डॉ. आनतश मािधुरे यांनी तर आभार 
प्रदशणन डॉ. वैशािी मेश्राम यांनी केि े

म. गांधी ियंती प्लाजस्टक ननमुालन०२/१०/२०२० 

स्थाननक श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्याियाद्वारे राष््वपता 
मिात्मा गांधीजी व माजी पंतप्रधान िािबिादरू शास्त्रीजी यांच्या जयंती ननजम्मत्त सावणजननक 
स्थळावरीि प्िाजस्टक ननमुणिन िा अलभनव उपक्रम राबववण्यात आिा. सवणप्रथम मा. प्राचायण 
डॉ. राजेश चंदनपाट यांच्याद्वारे राष््वपता मिात्मा गांधीजी व माजी पंतप्रधान िािबिादरू 
शास्त्रीजी यांच्या प्रनतमेस िारापणि करण्यात आिे. या प्रसंगी मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ. राजेश 
चंदनपाट यांनी या कायणक्रमप्रसंगी उपजस्थत लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचायाांना राष््वपता म. 
गांधीजी यांच्या जीवनकायण व त्यातून त्यांनी समाजािा हदिेल्या संदेशाबद्दि अमूल्य अस े
मागणदशणन केिे. या कायणक्रमािा रा.से.यो. कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे, डॉ. श्रीकांत 
बन्सोड, डॉ. पंकज वानखेडे, डॉ. अण्िा वैद्य, प्रा. अरुि मेश्राम, सुनीि नतप्पट, मुन्ना भोंगाडे, 

श्रीकांत जोशी लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचारी उपजस्थत िोते. या प्रनतमेस वंदनाच्या कायणक्रमानंतर 
प्िाजस्टक ननमुणिन या अलभयानािा सुरवात करण्यात आिी. अलभयानामध्ये लशक्षक,  लशक्षकेत्तर 
कमणचारी व रा.से.यो. स्वयंसेवकांनी मोठ्या संखेनी सावणजननक स्थळावरीि प्िाजस्टक ननमुणिन 
केिे. ऋतुजा सोनोने, साक्षी मािाम्कर, इलशका गायकवाड यांनी भीमटेकडी रोड, गायत्री मािोरे, 

पल्िवी उघडे यांनी त्यांच्या घराजवळीि सावणजननक पररसराचे प्िाजस्टक ननमुणिन केिे. रा.से.यो. 
स्वयंसेवक सुखदेव बेठेकर द्वारे जजल्िा पररषद प्राथलमक शाळा, बुिमगव्िान येथे प्िाजस्टक 
ननमुणिन िा अलभनव उपक्रम राबववण्यात आिा. या प्िाजस्टक ननमुणिन अलभयानामध्ये स्वतः 
मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी मिाववद्याियाच्या पररसरातीि प्िाजस्टक ननमुणिन केिे.    

वाइल्ड लाइफ भवक भसलेबे्रिन०८/१०/२०२० 

मिाववद्याियातीि पयाणवरि शास्त्र ववभागातीि प्रा. डॉ. श्रीकांत वऱ्िेकर यांच्याद्वारे 
वाइल्डिाइफववकलसिेब्रेशनआयोजजतकरण्यात आिेिे िोते. या कायणक्रमामध्ये रा. से. यो. 
ववभागाद्वारे सक्रीय सिभाग घेण्यात आिा. वाइल्ड िाइफतज्ञ श्री ववशाि बन्सोड यांनी व्याख्यान 
हदिे. या कायणक्रमामध्य ेरा. से. यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे व रा.से.यो. 
स्वयंसेवकांचा मोठ्या संख्येने सिभाग िोता.  
 



आरोग्यतपासिीमर्बीर१०/१०/२०२० 

मिाववद्याियीन ववद्याथी व कमणचारी िे मिाववद्याियाच्या पररवाराचाच भाग आिे हि 
जािीव ठेवून या पररवारािा कोरोनाच्या संसगाणपासून दरू ठेवण्यासाठी ववद्याथी जेंव्िा परीक्षा 
प्रवेशपत्र घेण्यास मिाववद्याियामध्ये आिे असता अश्या ववद्यार्थयाांची ऑजक्सजन िेवि 
तपासण्यात आिी तसेच शरीराचे तापमान मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांच्या मागणदशणनामध्ये 
रा,से,यो. ववभागाद्वारे प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे, रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी यांच्याद्वारे 
मोजण्यातआिी. तसेच मिाववद्याियाचा घटक असिेल्या मिाववद्याियातीि लशक्षक व 
लशक्षकेत्तर कमणचाऱ्याची ऑजक्सजन िेवि तपासण्यात आिी तसेच शरीराचे तापमान मोजण्यात 
आिी. प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड, डॉ. मिेंद्रलसिं पवार, रामशे्वरभाऊ नाचिकर, मुन्नाभाऊ भोंगाडे, स्नेिि 
बोरकर, कानतणक इंगोिे, कक्रष्िा. ककन्नाके, प्रवीि मशे्राम, समुन सरोदे, फुटािे, चचचे, कुरीि, लमत्ति 
कान्िेरकर आदी व्यक्तींची आरोग्य तपासिी करण्यात आिी. या लशबबराच्या यशजस्वतेसाठी 
मिाववद्याियातीि लशक्षक, लशक्षकेत्तर कमणचारी व रा.से.यो. स्वयंसेवकांचे सिकायण िाभि.े     

वाचन पे्ररणा भिवस १५/१०/२०२० 

माजी राष््पती डॉ. ए.पी.जे. अब्दिु किाम यांच्या जयंतीननलमत्त वाचन प्रेरिा हदवसश्रीमती 
नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथीि रा.से.यो. 
ववभागाद्वारे साजरा करण्यात आिा. या कायाणक्रमामध्ये प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी 
ववद्यार्थयाांना वाचनामध्ये गोडी ननमाणि करून मिाववद्याियातीि ग्रंथािायामधीि उपिब्ध 

साहित्यांचा उपभोग घेण्याचे ववद्यार्थयाांना आव्िान केिे. वाचनप्रेरिाहदवस रा.से.यो. स्वयंसवेकांनी 
आपिे आवडीचे साहित्य वाचन करून साजरा केिा. 
 

राष्ट्र ीय एकता भिवस ३१/१०/२०२० 
स्वतंत्र भारताचे पहिले उप प्रधानमतं्री आणि गिृ मंत्री िोिपुरूष सरदार वल्िभभाई पटेि 

यांच्या जयंती ननजम्मत राष््ीय एकता हदवस साजरा करण्यात आिा. याचं क्षिी भारताच्या 
पहिल्या महििा पंतप्रधान श्रीमती इंहदरा गांधी यांची पुण्यतीथी साजरी करण्यात आिी. या 
प्रसंगी मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी सरदार वल्िभभाई पटेि यांची 
अखंड भारतामधीि मोिाची भूलमका ववषद केिी तसेच माजी पंतप्रधान श्रीमती इंहदरा गांधी 
यांचे कायण ववषद केिे. या कायणक्रमािा स्टाफ कोन्सीि सचचव प्रा. डॉ. हदनेश ननकाळजे, संत 
गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ व्यवस्थापन पररषद सदस्य प्रा. प्रदीप खेडकर यांची प्रमुख 
उपजस्थती िोती. रा. से. यो. कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांनी देशाच्या 
अखंडतेच्या शपथीचे वाचन केिे. उपजस्थत लशक्षक, लशक्षेकेत्तर कमणचारी व ववद्याथी यांनी 
देशाच्या अखंडतेची शपथ घेतिी. 
 

 
 
 



राष्ट्र ीय भिक्षण भिवस११/११/२०२० 
स्वतंत्र भारताचे पहििे लशक्षि मंत्री मौिाना अब्दिु किाम आझाद यांच्या जयंती 

ननजम्मत भारत सरकार द्वारे राष््ीय लशक्षि हदवस साजरा करण्याचे ठरवण्यात आिे. त्यानुसार 
मिाववद्याियामध्ये मौिाना अब्दिु किाम आझाद यांची जयंती साजरी करण्यात आिी. 
मिाववद्याियामध्ये मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांच्याद्वारे प्रनतमेस िारापणि करण्यात 
आिे.यावेळेस उपजस्थत लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचाऱ्यांना मा. प्राचायण यांनी मागणदशणन केिे. 
मिाववद्याियातीि ववद्यार्थयाांसाठी रा.से.यो. द्वारे मागणदशणक सूचनेनसुार वचुणअि मोड द्वारे 
राष््ीय लशक्षि हदवस साजरा करण्यात आिा. या कायणक्रमाचे आयोजन रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम 
अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांनी केि ेिोते. या कायणक्रमप्रसगंी ववद्यार्थयाांनी आपले मनोगत 

व्यक्त केले.   
 

संभवधान भिवस२७/११/२०२० 

भारतीय िोकशािीचा किा असिेल्या साववधानाचे िोकापणि झािेल्या हदनाननजम्मत 
संववधान हदवस साजरा करण्यात येतो. स्थाननक श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान 
मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथे मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट 
यांच्या मागणदशणनाखािी रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांच्याद्वारे 
संववधान हदनाच्या कायणक्रमाचे आयोजन करण्यात आिे. या कायणक्रमप्रसंगी स्टाफ कौजन्सि 
सचचव प्रा. डॉ. हदनेश ननकाळजे यांनी सवंवधान कसे सवणसामान्यास उपयुक्त आिे िे 
साववधानमधीि ववववध किमांची उपयुक्तता ववषद करून सवाांचे मागणदशणन केिे. 
मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी संववधान भारतीय िोकशािीचे अंग या 
ववषयावर सवण उपजस्थतांना मागणदशणन केिे. कायणक्रमाचे संचािन प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांनी 
केिे. या कायणक्रम प्रसगंी संववधानाच्या उद्देलशकेचे वाचन राज्यशास्त्र ववभागाचे प्रा. सुलमत 
पवार व राष््ीय छात्र सेना मिाववद्यािय प्रभारी प्रा. कु. बबजोरे यांनी केिे, या कायणक्रमािा प्रा. 
डॉ. अण्िा वैद्य, प्रा. डॉ. मिेंद्रलसिं पवार, प्रा. डॉ. उमेश खांडेकर, प्रा. लसगंवी, प्रा. किोती, प्रा. 
खापरे, प्रा. उईके, प्रा. नतहििे, प्रा. गिांडे, प्रा. बोबडे, प्रा. कळसकर, प्रा. गोसावी, श्री. संजय 
भगत, श्री. सुनीि नतप्पट, श्री. प्रशांत कंुठे, श्री. रािे, श्री. काळीकर, श्री. जगन काळे, श्री. देवेंद्र 
खडसे, श्री मुन्ना भोंगाडे  आदी लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमणचारी यांनी सामहुिक ररत्या उद्देलशकेचे 
वाचन केिे. तसेच मिाववद्यािाद्वारे ववद्यार्थयाांसाठी ऑनिाइन कायणक्रमाचे व उद्देलशका 
वाचनाचा कायणक्रम घेण्यात आिा.  

क्रांभतसूयय महात्मा ज्योभतबा फुले सृ्मभतभिन  २८/११/२०२० 

मिाववद्याियातीि रा.से.यो. ववभागाद्वारे क्रांनतसयूण मिात्मा ज्योनतबा फुि ेस्मनृतहदन   
कायणक्रमास ववद्यार्थयाांचा उस्फूतण प्रनतसाद लमळािा. यावेळेस मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ. राजेश 
चंदनपाट, सास्कृनतक सलमती प्रमुख प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड, रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी 
प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे,प्रा. सुलमत पवार, प्रा. रामिाि उईके, प्रा. खापरे, प्रा. किोती, प्रा. 
मोिोड, प्रा. शेंडे, प्रा. गोस्वामीतसेच मिाववद्याियातीि लशक्षक, लशक्षकेत्तर कमणचारी व 



ववद्यार्थयाांची मोठ्या संखेने उपजस्थती िोती. आपल्या अध्यक्षीय भाषिामध्ये मिाववद्याियाचे 
मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी क्रांनतसयूण मिात्मा ज्योनतबा फुिे यांचे तत्वज्ञान भारताच्या 
ननमाणिासाठी कसे उपयुक्त आिे या ववषयावर उपजस्थतांना मागणदशणन करण्यात आिे.  
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापारीभनवायन भिन ०६/१२/२०२० 

मिाववद्याियातीि रा.से.यो. ववभागाद्वारे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर मिापारीननवाणन हदन 
कायणक्रमास ववद्यार्थयाांचा उस्फूतण प्रनतसाद लमळािा. यावेळेस मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ. राजेश 
चंदनपाट, सास्कृनतक सलमती प्रमुख प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड, रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी 
प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे,डॉ. मिेंद्रलसिं पवार, डॉ. पंकज वानखेडे, प्रा. सुलमत पवार, प्रा. रामिाि 
उईके, प्रा. खापरे, प्रा. किोती, प्रा. मोिोड, प्रा. शेंडे, प्रा. गोस्वामीतसेच मिाववद्याियातीि लशक्षक, 
लशक्षकेत्तर कमणचारी व ववद्यार्थयाांची मोठ्या संखनेे उपजस्थती िोती. आपल्या भाषिामध्य े
मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरयांचे कायाणववषयी  
मागणदशणन करण्यात आिे.  
 

Essay Competition on topic “Open your Eyes before AIDS closes 
it”०७/१२/२०२० 

एड्स या भयंकर रोगाववषयी ववद्यार्थयाांमध्ये जनजागतृी करण्यासाठी Essay Competition 
आयोजजत करण्यात आिी िोती. 
संत गाडगे महाराज पुण्यभतथी वृधाश्रमामधे्य साजरी २०/१२/२०२० 

श्रीमती नरसम्मा हिरय्या शैक्षणिक संस्थेचे माननीय व्यवस्थापन मंडळ सदस्य व मा. 
प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांच्या मागणदशणनानुसार श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान 
मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथीि रा.से.यो. ववभागाद्वारे कमणयोगी संत गाडगे बाबा 
यांच्या दशसुत्रीप्रमािे संत गाडगे मिाराज वदृ्धाश्रम, विगाव येथे वदृ्धांना लमष्टान्न वाटप 
करून संत गाडगे मिाराज स्मनृतहदन साजरा करण्यात आिा. रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी 
प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांनी संत गाडगे मिाराज वदृ्धाश्रम, विगाव यचेथि वदृ्धांना लमष्टान्न 
वाटप केिे. कायणक्रमािा संत गाडगे मिाराज वदृ्धाश्रम, विगावयेथीि व्यवस्थापक बोरसेजी 
यांचे सिकायण िाभिे.  

 

रक्तिान भिबीर व रक्तदान िनिागतृी २३/१२/२०२० 
कोरोना ववषािूच्या पादभुाणवामुळे राज्यामध्ये जािविाऱ्या रक्ताच्या तुटवड्यामुळे 

मिाराष्् शासनाद्वारे रक्तदानाचे सवाांना आवािन करण्यात आिे. संत गाडगे बाबा अमरावती 
ववद्यापीठ. रा.से.यो. ववभाग यांच्या मागणदशणक तत्वानुसार श्रीमती नरसम्मा हिरय्या शैक्षणिक 
संस्थेद्वारा संचालित नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती 
येथे रा.से.यो. ववभाग, िायन्स क्िब, इंद्रपुरी, भेरडे कक्रकेट अकॅडेमी व नरसम्मा क्रीडा मंडळ 
यांच्या संयुक्त ववद्यमान ेश्रीमती नरसम्मा मिाववद्याियाच्या रौप्य  मिोत्सवी वषाणननजम्मत 



रक्तदान लशबीर संत गाडगे  बाबा रक्तपेढी, बडनेरा यांच्या सिकायाणने हदनांक २३/१२/२०२० िा 
आयोजजत करण्यात आिे िोते. कायणक्रमािा प्रमुख उपजस्थती कववताताई मारुडकर, संत गाडगे 
बाबा रक्तपेढी, बडनेरा,भेरडेकक्रकेट अकॅडमी चे संचािक श्री धीरज भेरडे, नरसम्मा कक्रकेट क्िब 
चे संयोजक श्री. नानाभाऊ राऊत, िायन्स क्िब चे माजी अध्यक्ष प्रवीि मािेकर, कोषाध्यक्ष 
मनोजजया यांची िोती तर मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ राजेश चंदनपाट िे या कायणक्रमाचे 
अध्यक्षस्थानी िोते. कायणक्रमाचे आयोजन रा,से,यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश 
मािधुरे यांनी रा.से.यो. स्वयंसेवकांच्या सिकायाणने केिे. कायणक्रमािा प्रा. डॉ. पंकज वानखेडे, 
प्रा. डॉ. बन्सोड, प्रा. डॉ. राठोड, प्रा. डॉ. रत्नपारखी, प्रा. डॉ. शामकुवर, प्रा. डॉ. बाजपेयी, प्रा. 
डॉ. ननकाळजे, प्रा. डॉ. अण्िा वैद्य, प्रा. डॉ. प्रशांत पावडे, प्रा. खेडकर यांची उपजस्थती िोती. 
िायन्स क्िब चे मनोजीया व माजी अध्यक्ष श्री. प्रवीि मािेकर यांनी िायन क्िब चे 
कायाणववषयी उपजस्थतांना माहिती हदिी. प्राचायण डॉ राजेश चंदनपाट यांनी रक्तदानाचे मित्व 
ववद्यार्थयाांना सांगून रक्तदानाववषयी ववद्यार्थयाांना प्रेररत केिे. िा कायणक्रमाचे प्रास्ताववक रा. 
से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे, संचिन रा. से. यो. स्वयसंेववका कु. 
प्रिोती ठाकरे यांनी तर आभारप्रदशणन रा.से. यो. मिाववद्यािय ववद्याथी प्रमुख अजजंक्य वीर 
यांनी केिे.रक्तदान लशबबरामध्ये १२ रक्तदात्यांनी सिभाग घेतिा.  

 कोववड काळामध्ये रक्ताचा तुटवडा जात असल्यामुळे सवणसामान्य जनतेिा 
आव्िािन व रक्तदानाववषयी जनजागतृी करण्यासाठी अमरावती शिरामध्ये व दत्तकग्राम टीमटािा 
येथे फ्िेक्स िावण्यात आिे.  

क्रांतीज्योती साभवत्रीबाई फुले जयंती साजरी०३/०१/२०२१ 
श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथीि 

रा.से.यो. स्वयंसेवकांद्वारे क्रांतीज्योती साववत्रीबाई फुिे जयंती ननलमत्त सावणजननक स्थळांची 
स्वच्छता करण्यात आिी. 
स्वामी भववेकानंि व राजमाता भजजाऊ जयंती साजरी१२/०१/२०२१ 

मिाववद्याियातीि सांस्कृनतक सलमती, रा.से.यो. ववभाग, एन. सी. सी. ववभाग व कननष्ठ 
मिाववद्याियाद्वारे युवकांचे प्रेरिास्थान असिेिे स्वामी वववेकानंद व स्वराज्य जननी राजमाता 
जजजाऊ यांच्याद्वारे आयोजजत जयंती साजरी करण्याच्या कायणक्रमास ववद्यार्थयाांचा उस्फूतण 
प्रनतसाद लमळािा. यावेळेस मिाववद्याियाचे प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट, सास्कृनतक सलमती 
प्रमुख प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड, रा.से.यो. पुरुष कायणक्रम अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे, प्रा. 
ननखीि मोिोड,, एन. सी. सी. प्रमुख प्रा. बबजोरेप्रा. सुलमत पवार, प्रा. रामिाि उईके, प्रा. खापरे, 
प्रा. किोती, प्रा. मोिोड, प्रा. शेंडे, प्रा. गोस्वामी, ;प्रा. भगत तसेच मिाववद्याियातीि लशक्षक, 
लशक्षकेत्तर कमणचारी व ववद्यार्थयाांची मोठ्या संखनेे उपजस्थती िोती. कायणक्रमामध्ये स्वामी 
वववेकानंद व राजमाता जजजाऊ यांच्या कायाणववषयी प्रा. मोिोड यांच्याद्वारे मागणदशणन करण्यात 
आिे. आपल्या अध्यक्षीय भाषिामध्ये मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी 
स्वामी वववेकानदं व राजमाता जजजाऊ यांचे तत्वज्ञान भारताच्या ननमाणिासाठी कसे उपयुक्त 



आिे या ववषयावर उपजस्थतांना मागणदशणन करण्यात आिे. कायणक्रमाचे प्रास्ताववक सास्कृनतक 
सलमती प्रमुख प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड यांनी तर आभार प्रदशणन रा.से.यो. स्वयंसेववका कु. पल्िवी 
उघडे यांनी केिे.  

राष्ट्रीय स्तरीय स्वामी वववेकानंद सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी१२/०१/२०२१ 
स्वामी वववेकानदंयांच्या कायाणची ववद्यार्थयाांना माहिती िोण्यासाठी रा.से.यो. ववभागाद्वारे 

स्वामी वववेकानंद यांच्या जीवनावर आधाररत ऑनिाइन राष््ीय स्तरीय स्वामी वववेकानंद 
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आयोजजत करण्यात आिी िोती.या स्पधेमध्ये ववववध मिाववद्याियातीि 
ववद्यार्थयाांनी सिभाग नोंदवविा.  

गािर गवत ननमुालन १४/०१/२०२१ 

मिाववद्यािय पररसरातीि गाजर गवत ननमुणिन कािी ननवडक रा.से.यो. स्वयंसेवक 
यांच्या द्वारे करण्यात आिे. .  

आपली वसुंधरा कायाक्रम १६/०१/२०२१ 
श्रीमती नरसम्मा किा, वाणिज्य व ववज्ञान मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती येथ े

आपिी वसुंधरा अलभयानांतगणत शपथ घेण्यात आिी. 

नेतािी सुभाषचंद्र बोस ियंती २३/०१/२०२१ 
मिाववद्याियातीि रा.से.यो. हिभागाद्वारे क्रांनेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती साजरी करण्यात 

आिी. यािेळेस मिाहिद्यालयाचे प्राचायय डॉ. राजेश चंदनपाट, प्रा. डॉ. श्रीकांत बन्सोड, रा.से.यो. पुरुष 

काययक्रम अहिकारी प्रा. डॉ. आतीश मालिुरे, तसेच मिाववद्याियातीि लशक्षक, लशक्षकेत्तर कमणचारी 
व ववद्यार्थयाांची मोठ्या संखेने उपजस्थती िोती.  

मतदान िनिागतृी अमभयान २५/०१/२०२१ 
मतदार हदवस या ननलमत्ताने मतदार जनजागतृी अलभयानांतगणत मा. नायब  तिसीिदार 

सािेब श्री संदीप टांक, 37- बडनेरा ननवडिूक ववभाग यांच्याद्वारे ववद्यार्थयाांना मागणदशणन 
करण्यात आिे. 
रस्ता सुरक्षा अमभयान  

आपल्या देशामध्ये दरवषी िजारो रस्ता अपघातामध्ये मतृ्यमूुखी िोतात. सवणसामान्य 
जनतेमध्ये व ववद्यार्थयाांमध्ये रस्ते सुरक्षेसबंधी जनजागतृी करण्यासाठी रा.से.यो. ववभागाद्वारे 
रस्ता सुरक्षा अलभयान राबववण्यात आिे.  

 
 

  



िागनतक महहला हदवस०८/०३/२१ 

मिाववद्याियातीि रा.से.यो. ववभागाद्वारे जागनतक महििा हदवस साजरा करण्यात 
आिा. तसेच मिाववद्याियातीि महििा सेि द्वारे आयोजजत कायणशाळेमध्ये रा.से.यो. 
स्वयंसेववकांनी मोठ्या प्रमािात सिभाग नोंदवविा. 
साक्षरता अभियान २४/०३/२१ 

मिाववद्याियातीि ग्रंथािय ववभागाद्वारे मिाववद्याियातीि प्रथम वषाणतीि 
ववद्यार्थयाांसाठी माहिती साक्षरता कायणक्रम आयोजजत करण्यात आिा िोता. या कायणक्रमामध्ये 
मिाववद्याियातीि प्रथम वषाणतीि सवण ववद्यार्थयाांना रा.से.यो.पुरुषकायणक्रमअचधकारीडॉ. 
आनतशमािधुरे यांनी मागणदशणन केिे. कायणक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायणडॉ. राजेशचंदनपाट िोते तर 
िायब्ररी मागणदशणक सलमतेचे सदस्य प्रा. डॉ. सौ. मंगिा तांबेकर व प्रा. डॉ. मिेंद्रलसिं पवार यांची 
प्रमुख उपजस्थती िोती. कायणक्रमाचे संचिन मिाववद्याियाचे ग्रंथपाि प्रा. डॉ. सौ. जस्मता सूयणवंशी 
यांनी केिे.   

आझािी का अमृत महोत्सव आिासी व्याख्यान ३०/०३/२०२१ 
आपल्या देशािा स्वातंत्र्य प्राप्त िोऊन ७५ वषण पूिण िोत आिेत त्या ननजम्मत्तान े

स्वातंत्र्याचा अमतृ मिोत्सव साजरा करण्याचे आविान करण्यात आिे. या प्रसंगी श्रीमती 
नरसम्मा मिाववद्यािय, ककरि नगर, अमरावती द्वारे आभासी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात 
आिे िोते. या कायणक्रमाचे अध्यक्ष मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट व 
कायणक्रमािचे प्रमुख वक्ते प्रा. डॉ. ननतीन सराफ, सियोगी प्राध्यापक, श्रीमती राधाबाई सारडा 
मिाववद्यािय, अंजनगाव सुजी िोते. कायणक्रमाचे आयोजन संयोजक रा. से. यो. कायणक्रम 
अचधकारी प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे व सिसंयोजक इनतिास ववभागप्रमुख प्रा. डॉ. ठाकूरलसगं 
राठोड यांनी केिे. कायणक्रमािा संत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ परीशेत्रातीि 
मिाववद्याियातीि प्राध्यापकांनी व ववद्यार्थयाांनी या आभासी व्याख्यानामध्ये सिभाग घेतिा. 
स्वतंत्र भारतातीि नागररकांना आत्मननभणर करण्यास अमतृ मिोत्सव कायणक्रम कसा उपयुक्त 
आिे या ववषयावर मिाववद्याियाचे मा. प्राचायण डॉ. राजेश चंदनपाट यांनी मागणदशणन केिे. 
कायणक्रमाचे प्रमुख वक्ते प्रा. डॉ. ननतीन सराफ यांनी आपल्या देशािा स्वतंत्र लमळवून देिाऱ्या 
मिान ववभूतींच्या कायाणवर प्रकाश टाकिा. तसेच त्यांनी अमरावती जजल्िाचे स्वतंत्र भारताच्या 
चळवळीमधीि योगदान सवाांसमोर मांडिे.  कायणक्रमाचे संचिन व आभार प्रदशणन कायणक्रमाचे 
संयोजक प्रा. डॉ. आतीश मािधुरे यांनी तर प्रास्ताववक सिसंयोजक प्रा. डॉ. ठाकूरलसगं राठोड 
केिे. कायणक्रमािा ववववध मिाववद्याियातीि प्राध्यापक, ववध्याथी, रा.से.यो. स्वयंसेवक व 
लशक्षक, लशक्षकेत्तर कमणचारी मोठ्या संख्येने उपजस्थत िोते.  
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