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“kS{kf.kd o’kZ 2021&2022 ;k o’kkZrhy dk;Zdzek varxZr izek.ks dk;Zdze ?ks.;kr 

vkys- 

दिन ांक 8/07/2021 

शारदा  शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेचे ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथील 
राष्ट्रीय सेवा योिनेचे एकाने महाववद्यालयाच्या पररसरात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली 
याप्रसंगी प्राचायय डॉक्टर आर.बी पवार यांनी स्वच्छते बद्दल माहहती हदले. 80 स्वयंसेवक 
उपजस्थत होते. 
दिन ांक 11/07/2021 

 शारदा शकै्षणिक व सामाजिक ससं्थेचे ववद्यालय महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथील राष्ट्रीय सेवा 
योिनेच्या एकेकाने िागततक लोकसंख्या हदवस सािरा करण्यात आला या प्रसंगी प्राचायय डॉक्टर 
आर.बी पवार यांनी आपले भववष्ट्य वाचवण्यासाठी लोकसंख्या तनयंत्रि करिे अततशय गरिेचे 
आहे यासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यायला हवे असे मत मांडले. काययक्रम अधधकारी प्राध्यापक 
डॉक्टर योगेश बोरसे यांनी लोकसंख्येच्या पररिामांबद्दल लोकामंध्ये िागरुकता तनमायि 
करण्यासाठी हा हदवस पाहण्याचा तनियय घेतला गेला असे सांधगतले काययक्रमाचे सूत्रसंचालन 
प्राध्यावपका िागतृी पाटील यांनी केले याप्रसंगी 85 ववद्याथी व ववद्याधथयनी शशक्षक व शशक्षकेतर 
कमयचारी उपजस्थत होते. 
fnukad 21@07@2021 

 “kkjnk “kS{kf.kd o lkekftd laLFksps fo|k/ku egkfo|ky; oyokMh] /kqGs ;sFkhy] 

jk’Vªh; lsok ;kstuk ,dd ekQZr vkarjjk’Vªh; ;ksx fnol vkWuykbZu lktjk dj.;kr vkyk- 

dk;Zdzekps v/;{kLFkkuh egkfo|ky;kps izkpk;Z MkW- vkj-ch-iokj gksrs- ;k fufEerkus laLFksP;k 

v/;{kk lkS- “kkjnkrkbZ ikVhy] jk’Vªh; lsok ;kstuk vf/kdkjh izk-MkW-;ksxs”k cksjls ;kaps 

O;k[;ku o ;ksxklus ;kaph izkR;f{kd vk;ksftr dj.;kr vkys- ;ksxklukaps izkR;f{kd R;kaph 

dj.;kph ;ksX; i/nr R;kaps Qk;ns ;kfo’k;h izkpk;Z MkW- vkj-ch-iokj ;kauh lfoLRkj 



ekxZn”kZu dsys lnj dk;Zdzekl ,dw.k 54 fo|kFkkZ o fo|kFkhZuh] f”k{kd o f”k{kdsRrj 

deZpkjh mifLFkr gksrs- dk;Zdzekps lq=lapkyu izk-MkW-;ksxs”k cksjls ;kauh dsys dk;Zdze 

;”kLoh dj.;klkBh efgyk dk;Zdze vf/kdkjh izk-tkxr̀h ikVhy ;kauh ifjJe ?ksrys- 

दिन ांक 04/08/2021 

राष्ट्रीय सेवा योिना उद्घाटन 

राष्ट्रीय सेवा योिनेचे उद्घाटन संस्थेच्या अध्यक्षा सौ साधनाताई पाटील यांच्या हस्ते 
करण्यात आले त्या प्रसंगी बोलताना त्यांनी स्वयसेंवकांनी शशस्त असली पाहहिे असे सांधगतले 
काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय आर बी पवार यांनी राष्ट्रीय सेवा योिनेचे महत्त्व सांधगतले काययक्रम 
अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे यांनी सेवा योिनेची सववस्तर माहहती हदली. याप्रसंगी 85 

स्वयंसेवक उपजस्थत होते 

fnukad 08@08@2021 

राष्ट्रीय स्वच्छता शमशन अशभयान अंतगयत ववद्याधन महाववद्यालयात स्वच्छता अशभयान 
राबववण्यात आले. प्रामुख्याने महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योिनेचे काययक्रम अधधकारी प्रा. 
डॉ. योगेश बोरसे यांनी स्वच्छता शमशन चे महत्त्व ववद्यार्थयाांना व इंहदरानगर पररसरातील 
िनतेला पटवून हदले. तसेच डॉ. बोरसे यांनी आरोग्याववषयी काळिी व आरोग्य दतूा मार्य त 
शमळिाऱ्या आरोग्य संधींची माहहती हदली. तसेच राष्ट्रीय सेवा योिनेचे ववद्याथी,  ववद्याधथयनी 
यांनी देखील महाववद्यालयाचा पररसर इंहदरा नगर, गौतम नगर, देठिकर नगर भागात स्वच्छता 
व स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून हदले. तसेच प्राचायय डॉ. आर. बी. पवार यांनी स्वच्छतेववषयी िागतृी 
तनमायि व्हावी म्हिून covid-19 अथवा कोरोना  मुळे आपल्या देशाची पररजस्थती ककती बबकट 
झाली आहे हे तुम्हाला चांगले माहीत आहे. त्यांच्या मुळे बरेच कुटंुब उद्ध्वस्त झाले आहेत सदर 
पररजस्थतीमुळे आपले देखील व्यक्तीच्या खूप नुकसान झाले आहे स्वच्छता अशभयानात संस्थापक 
अध्यक्ष प्राचायय डॉक्टर के. बी. पाटील, संस्थेचे सधचव श्री हषयल पाटील, प्राध्यावपका सोनाली मोरे, 
श्री तनतीन पाटील, तुकाराम पाटील तसेच ववद्याथी ववद्याधथयनी यांनी सहभाग घेतला. 

fnukad 09@08@2021 

विद्य धन मह विद्य लय त क् ांती दिन आदिि सी गौरि दिन 

शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी, धुळे. येथे 
ववद्याथी ववकास व राष्ट्रीय सेवा योिना मार्य त क्रांती ववचारांच्या स्मतृतहदनातनशमत्त डॉ. योगेश 
बोरसे असे म्हिाले की, क्रांततवीरांनी आपल्या देशासाठी िे बशलदान हदले आहे ते कायम 
स्मरिात राहील असे आहे. त्यांनी प्रािाची पवाय न करता शत्रूशी मुकाबला करून अहोरात्र 
दऱ्याखोऱ्यातून लपून छपून संकटे पार करून आपल्या साठी बशलदान हदले. म्हिून आि आपि 
सुरक्षक्षत व गुलामधगरी मुक्त झालेले आहोत. तसेच आहदवासीचा ववकास व्हावा व 



त्यांना  कुठल्याही सोयी नसताना शमळेल त्या अन्नावर म्हििे कंदमुळे वनस्पती च्या स्वरुपात 
खाऊन उदरतनवायह केला. त्याची दखल घेत शासनाने अन्न शशिवण्यासाठी ववववध योिनेमार्य त 
साहहत्य पुरवले परंतु अद्यावप खरा आहदवासी त्यापासून वंधचत आहे. माझ्यामते आिही त्याची 
मुले शशक्षिापासून वंधचत आहेत त्यांना शशक्षिाच्या प्रवाहात आिले तर आपि सािरा करीत 
असलेले आहदवासी गौरव हदन सािरा केल्याचे समाधान होईल. सदर काययक्रम प्रसंगी प्राचायय डॉ. 
आर.बी पवार, श्री हषयल पाटील सधचव डॉ. योगेश बोरसे, प्राध्यापक िागतृी पाटील प्राध्यापक 
लशलता तनकम प्राध्यापक सोनाली मोरे उपजस्थत होते. 
 

fnukad 14@08@2021 

 15 vkWxLV Lora=fnol lktjk dj.;klkBh 14 vkWxLV jksth egkfo|ky;hu 

ijhljkph LoPNrk dj.;kr vkyh- o R;kuarj /otk Hkksorh jkaxksGh dk<.;kr vkyh lnj 

dk;ZdzeklkBh dksohM 19 ps ikyu d#u 44 fo|kFkhZ o fo|kFkhZuh mifLFkr gksrs- 

 दिन ांक 18/08/2021 

राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या एका तर र्ळे वकृ्ष लागवड काययक्रम राबववण्यात आला याप्रसंगी 
संस्थापक अध्यक्ष प्राचायय डॉ.  के बी पाटील यांनी पयायवरि समतोल राखण्यासाठी िंगल करिे 
गरिेचे आहे अलीकडच्या काळात िंगल तनशमयती शक्य नसले तरी मोठ्या प्रमािावर वकृ्षलागवड 
करून त्यांचे संगोपन करता येते त्यातून दषु्ट्काळावर मात करिे शक्य आहे असे मत मांडले. 
अध्यक्षस्थानावरून प्राचायय डॉ. आर बी पवार यांनी बोलताना महाराष्ट्र सुिलाम सुर्लाम 
करण्यासाठी मोठ्या प्रमािावर वकृ्ष लागवड करिे गरिेचे आहे झाड हे आपल्या तनसगायचा 
महत्त्वाचा घटक आहे वकृ्ष आपल्या तनसगायची शोभा वाढवतात पयायवरिला तनसगायला झाडांमुळे 
सौंदयय प्राप्त होते वकृ्ष आपल्या िीवनात सवय गोष्ट्टी देतात आपि िर बारकाईने लक्ष हदले 
असता आपल्याला लक्षात येईल असे मत व्यक्त केले काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. योगेश 
बोरसे यांनी केले याप्रसंगी 80 ववद्याथी ववद्याधथयनी उपजस्थत होते 

 

fnukad 20@08@2021 

हदवंगत पंतप्रधान रािीव गांधी यांचा ियंती हदवस सद्भावना हदनातनशमत्त 20 ऑगस्ट ते 
5 सप्टेंबर या कालावधीत सामाजिक ऐक्य पंधरवडा तनशमत्त ऑनलाइन वेबबनार राबववण्यात आले 
या प्रसंगी प्राचायय डॉ. शललावती  देवरे मॅडम यांनी ववववध प्रदेशातील अनेक धमायच्या व अनेक 
भाषा बोलिाऱ्या लोकांमध्ये एकमेकांववषयी एकतेची भावना सौहादय भाव वदृ्धीगत करिे व 
हहसंाचार  टाळिे ही प्रमुख उद्हदष्ट्टे याप्रसंगी सांधगतले. संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. शारदा ताई पाटील 
यांनी मािी पंतप्रधान रािीव गांधी यांनी ववकशसत भारताचे स्वप्न देशाला कसे दाखववले हे 
सांधगतले. तसेच ससं्थापक अध्यक्ष प्राचायय डॉ.के. बी. पाटील यांनी इतराप्रती चांगली भावना हहत 
याची कामना करा असा हा हदवस आहे असे सांधगतले. याप्रसंगी राष्ट्रीय सेवा योिना काययक्रम 
अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे यांनी सद्भावना हदवसाची प्रततज्ञा हदली.प्राचायय डॉ. ए. एस. 



बागुल, प्राचायय डॉ. आर. बी पवार, संस्थेचे सधचव श्री हषयल पाटील, प्रशासकीय अधधकारी प्रा. 
पी.एर्.पाटील राष्ट्रीय सेवा योिनेचे काययक्रम अधधकारी डॉ. योगेश बोरसे, महहला काययक्रम 
अधधकारी प्रा. िागतृी पाटील उपजस्थत होते. याकाययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. रािेश्वरी खंडेराय, 

आभार प्रा. नेहा अग्रवाल यांनी केले. याकाययक्रमासाठी शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचारी यांनी 
पररश्रम घेतले 

 दिन ांक 24/08/2021 

  शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथील 
राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या ववभागाच्या वतीने राष्ट्रीय सेवा योिना हदवस साधना करण्यात आला 
काययक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचायय डॉ. आर. बी. पवार होते आपल्या अध्यक्षीय भाषिात ते 
म्हिाले की ववद्यार्थयाांनी आपल्या िीवनात राष्ट्रीय सेवेसाठी भरून घेतले पाहहिे आिच्या 
covid-19 पररजस्थतीही  ववद्यार्थयाांनी  राष्ट्रीय सेवा करत राहायचे आहे. काययक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या 
महहला काययक्रम अधधकारी प्राध्यावपका िागतृी पाटील यांनी महाववद्यालयीन िीवनात राष्ट्रीय 
सेवा योिनेचे महत्त्व या ववषयावर मागयदशयन केले आपल्या भाषिात म्हिाले की राष्ट्रीय सेवा 
योिनेचे उपक्रम ववद्यार्थयाांमध्ये देश पे्रम राष्ट्रीय एकात्मता सवय धमय समभाव सहहष्ट्िुता 
सामाजिक बांधधलकी तनमायि करतात व त्यामधूनच ववद्यार्थयाांचे आधथयक सामाजिक सांस्कृततक व 
शकै्षणिक ववकास होत असतो असे मत व्यक्त केले. काययक्रमाचे प्रास्ताववक काययक्रम अधधकारी 
डॉ. योगेश बोरसे यांनी क्लाशसक मध्ये राष्ट्रीय सेवा योिनेची सरुुवात स्थापना बोधवाक्य व 
बोधधचन्ह यावर मागयदशयन केले काययक्रमाला एकूि 85 ववद्याथी-ववद्याधथयनी शशक्षक-शशक्षकेतर 
कमयचारी उपजस्थत होते. 
 

fnukad 30@08@2021 

िस ांधर  दििस स जर  
ववद्याधन महाववद्यालयात वसुंधरा हदवस म्हिून ऑनलाईन वेबबनार राबववण्यात आले. परृ्थवी साठी िे िे 

चांगले करता येईल ते सारे करा वसुंधरा हदवस कधी येईल याची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही प्रत्येक हदवस हा 
वसुंधरा हदवस असतो. आपल्या भववतव्याची अधधक चांगली बांधिी करण्यासाठी संपिूय वषयभर सवाांनीच पयायवरि 
रक्षिासाठी वचनबद्ध राहहले पाहहिे असे मत प्राचायय डॉ. ए. एस. बागलु यांनी माडंले. वसुंधरा हदनाच्या काययक्रमात 
सहभागी होण्यासाठी अनेक संधी आहेत. यासाठी आपि स्वयसेंवक बना महोत्सवात सहभागी व्हा आपल्या घरांच्या 
छपरांवर सौर पॅनल ची उभारिी करा, सावयितनक बगीच्या तयार करा असे सामाजिक काययक्रमांची आखिी करा. असे 
संस्थापक अध्यक्ष प्राचायय डॉ. के.बी. पाटील सांधगतले. माझी वसुंधरा ची शपथ राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या महहला 
काययक्रम अधधकारी प्राध्यावपका िागतृी पाटील यांनी हदली. काययक्रमास संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. शारदा पाटील, 

संस्थापक अध्यक्ष प्राचायय डॉ. के.बी. पाटील, प्राचायय डॉ. आर.बी.पवार संस्थेचे सधचव श्री.हषयल पाटील, राष्ट्रीय सेवा 
योिनेचे काययक्रम अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे, शशक्षक व शशक्षकेत्तर कमयचारी, राष्ट्रीय सेवा योिनेचे स्वयसेंवक व 
ववद्याथी उपजस्थत होते. 

fnukad 04@09@2021 



ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथील राष्ट्रीय सेवा योिना अंतगयत फ्रीडम रन 
काययक्रमांतगयत फ्रीडम फ्रीडम वॉक करताना ववद्याथी, शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचारी 

fnukad 05@09@2021 

शारदा शकै्षणिक व सामाजिक ससं्थेच्या ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथे 5 

सप्टेंबर शशक्षक हदन सािरा करण्यात आला. प्रमुख पाहुिे डॉ. नानासाहेब पाटील यांनी संबंधधत 
प्राध्यापकांना व उपजस्थत यांना डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्िन यांचा िीवन पट अगदी ववस्ततृ 
स्वरूपात ववशद केला. डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्ि यांचे शशक्षक हदवशी असलेले पे्रम व शशक्षकांनी 
केलेले समािातील उत्तम कायय तसेच शशक्षक प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या पटीने समाि घडववण्याचे 
काम करत असतो. त्याच्या प्रती आपि त्यांचे झालेले कायय स्मरिात ठेवून प्रत्येकाने आि 
आिच्या हदवसापासून उताराही व्हावे ही त्यांना आिच्या शशक्षक टीम साथयकी लागेल. अध्यक्षीय 
भाषिात प्राचायय डॉ. के. बी.पाटील यांनी म्हटले की डॉ.राधाकृष्ट्िन यांनी तत्त्वज्ञान ते तंत्रज्ञान 
असे अभ्यासपूवयक कायय केले आणि आिही त्यांची कीती त्याच मागायने जिवंत आहे तेच तंत्रज्ञान 
आि आपि सवाांनी ववकशसत करिे गरिेचे आहे. सदर काययक्रमाचे प्रास्ताववक राष्ट्रीय सेवा 
योिना काययक्रम अधधकारी डॉ. योगेश बोरसे यांनी केले प्राचायय डॉ. आर बी पवार यांनी मागयदशयन 
केले उपरोक्त काययक्रमास उपजस्थत डॉ. डड.के भामरे संस्थेचे सधचव हषयल पाटील, प्रा. िागतृी 
पाटील, प्रा. प्रदीप पाटील,  प्रा. सोनाली मोरे तुकाराम पाटील, तनतीन पाटील, तनशा ठाकूर 
 

दिन ांक 09/09/2021 

  शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेचे ववद्यार्थयाांना ववद्यालय वलवाडी धुळे येथील 
राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या एका तरे् राष्ट्रीय साक्षरता हदवस सािरा करण्यात आला. याप्रसंगी 
प्राचायय डॉक्टर आर बी पवार यांनी लोकांना ज्ञान शमळवून देिे कारि तनरक्षरता अंधारा साठी 
आहे आणि प्रकारचा सारखे चांगले िीवन िगण्यासाठी साक्षरता खूप महत्त्वाची आहे कारि 
तनरक्षर मािूस स्वतःला चांगला ववचार करू शकत नाही मग राष्ट्राच्या ववकासात त्याचे काय 
योगदान देईल हास खेड्यातील मुलगी मोठ्या शहरांमध्ये शशक्षिासाठी िात आहे कारि एक 
सुशशक्षक्षत महहला संपूिय कुटंुबाला सुशशक्षक्षत बनवू शकते शशक्षिाच्या माध्यमातून समािात 
पसरलेला वाईट गोष्ट्टी आणि अंधश्रद्धा न पासून मुक्तता शमळू शकते असे मत व्यक्त केले. 
अध्यक्षा सौ शारदा ताई पाटील यांनी पंधरा वषाांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना शशक्षि 
अनोपचाररक शशक्षिात ठेवले िाते. स्वातंत्र्य शमळाल्यानंतर आपल्या देशात तनरीक्षिांची संख्या 
खूप िास्त होते परंतु सरकारने केलेल्या शशक्षिाची संबंधधत प्रयत्नांमुळे साक्षरतेचे प्रमाि 
लक्षिीय वाढले आहे असे मत व्यक्त केले. काययक्रमाचे सूत्रसंचालन काययक्रम अधधकारी योगेश 
बोरसे यांनी केले याप्रसंगी 85 ववद्याथी ववद्याधथयनी उपजस्थत होते. 
 

fnukad 30@09@2021 



शमशन युवा स्वास्र्थय मोहहमेंतगयत ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथे कोरोना 
प्रततबंधक लसीकरि मोहहम राबववण्यात आली. मोहहमेला ववद्यार्थयाांचा कमयचारी यांनी उस्रू्तय 
प्रततसाद शमळाला. 

कोरोना चा संसगय कमी झाल्याने देशातील बहुतांश राजयांमध्ये तनबांध शशधथल करण्यात 
आले आहेत. दसुरीकडे लसीकरिावर भर हदला िात आहे महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योिना 
व ववद्याथी ववकास ववभाग यांच्यामार्य त िागतृी करून महाववद्यालयात लसीकरि शशबबर झाले. 
शशबबराचे उद्घाटन संस्थेच्या अध्यक्षा सौ शारदाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले.  याप्रसंगी प्राचायय 
डॉ. आर. बी. पवार संस्थेचे सधचव हषयल पाटील प्रशासकीय अधधकारी प्रा. पी. एर्. पाटील, 

काययक्रम अधधकारी प्रा. डॉ.योगेश बोरसे, महहला काययक्रम अधधकारी अध्यापक िागतृी पाटील, 

महानगरपाशलकेचे डॉक्टर योगेश पाटील शसस्टर कववता काकडे आशा वकय र अलका वाघ शशक्षक-
शशक्षकेतर कमयचारी व ववद्याथी उपजस्थत होते 

 

fnukad 31@09@2021 

र ष्ट्रीय एकत  दििस स जर  
  ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी, धुळे. राष्ट्रीय सेवा योिना मार्य त लोहपुरूष सरदार 
वल्लभभाई पटेल यांच्या ियंतीतनशमत्त राष्ट्रीय एकता हदवस सािरा करण्यात आला. याप्रसंगी 
संस्थेच्या अध्यक्षा सॊ.शारदाताई पाटील यांनी महापुरुषाचे प्रततमेचे पूिन केले त्यांच्याबद्दलचे 
ववचार व्यक्त केले. प्राचायय डॉ. आर. बी. पवार यांनी त्यांच्या िीवन कायायचा पररचय करून 
हदला. तसेच राष्ट्रीय सेवा योिना काययक्रम अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे यांनी राष्ट्रीय 
एकात्मतेची शपथ हदली. महहला काययक्रम अधधकारी प्रा. िागतृी पाटील यांनी काययक्रमाचे 
सूत्रसंचालन केले. याप्रसंगी संस्थेचे सधचव हषयल पाटील प्रशासकीय अधधकारी अधधकारी प्रा. पी. 
एर्. पाटील, शशक्षक, शशक्षकेतर कमयचारी व ववद्याथी उपजस्थत होते. 
दिन ांक 2 ऑक्टोबर 2021 

राष्ट्रीय सेवा योिना एककाने गांधी ियंती तनशमत्त व्याख्यान आयोजित करण्यात आले 
होते. याप्रसंगी व्याख्याते प्रा. डॉक्टर उमेश पाटील यांनी अहहसंा..... िेव्हा आपि तीनशे बाबत 
बोलतो तेव्हा सवयप्रथम आपल्याला बापू हे नाव आठवते महात्मा गांधी यांनी केवळ भारतालाच 
नव्हे तर संपूिय िगाला अहहसेंचा अथय समिावून सांधगतला अहहसंा ही एक व्यजक्तगत सवय 
असून कोित्याही पररजस्थतीत स्वतःला ककंवा दसुऱ्याला नुकसान पोहोचू हदले िाऊ नये असा अथय 
आहे. अहहसेंचा मागय अनुसरून स्वातंत्र्य शमळवता येऊ शकते असे गांधी यांनी िगाला शशकवले 
असे त्यांनी सांधगतले. याप्रसंगी संस्थेच्या अध्यक्षा सौ शारदाताई पाटील यांनी महात्मा गांधी 
यांचा िीवन पररचय ची माहहती हदली काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर योगेश बोरसे 
यांनी केले आभार प्राध्यापक िागतृी पाटील यांनी केले याप्रसंगी महाववद्यालयातील स्वयंसेवक 
शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचारी उपजस्थत होते. 
fnukad 26@11@2021 



संववधान हदवस व २६/११ तील शहीदांना श्रद्धांिलीअपयि  

 धुळे येथील ववद्याधन महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योिना व ववद्याथी ववकास 
ववभाग यांच्यामार्य त संववधान हदनातनशमत्त डॉ.बाबासाहेब भीमराव आबेंडकर यांच्या प्रततमेचे 
पूिन संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. शारदाताई पाटील यांनी केले. याप्रसंगी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार 
काढले. संववधान मूल्य बद्दल माहहती हदली. प्राचायय डॉ. आर. बी. पवार यांनी संववधान हदवसाची 
माहहती हदली. प्रा. सौ. लशलता तनकम यांनी सवंवधान उद्देशशकेचे सामूहहक वाचन केले. तसेच 
२६/११ तील शहीदांना श्रद्धांिली अपयि केली या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन राष्ट्रीय सेवा योिना 
अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे यांनी केले काययक्रमाचे आभार राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या महहला 
अधधकारी प्राध्यावपका सौ.िागतृी पाटील यांनी केले. याप्रसंगी प्रा.पुनम पाटील, प्रा. सोनाली मोरे, 
प्रा. रािेश्वरी  खंडेराय, प्रा. रािेश्री सोनविे, प्रा. नंहदनी सोनविे, श्री. तुकाराम पाटील, श्री. तनतीन 
पाटील, ववद्याथी व ववद्याधथयनी उपजस्थत होते. 

 

fnukad 06@12@2021 

शारदा शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी, धुळे येथे हदनांक 6 डडसेंबर रोिी 
महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याचंा महापररतनवायि हदवस सािरा करण्यात आला. प्रमुख पाहुिे म्हिून 
राष्ट्रीय सेवा योिना जिल्हा समन्वयक प्रा. डॉ. सधचन नांदे्र यांनी डॉ. बाबासाहेब यांनी शलहहलेल्या संववधानाचे महत्त्व 
पटवनू सांधगतले. काययक्रमाचे अध्यक्ष प्राचायय डॉ. के बी पाटील यांनी डॉ. बाबासाहेब यांच्या िीवनात इतके भरीव 
कायय केले आहे. जया हदवशी त्यांनी िगाचा तनरोप घेतला त्या हदवशी सारे िग ििू अंधारमय झाले त्याहदवशी 
काहींनी अन्नत्याग केला त्याचे प्रतत त्यांनी समािासाठी काम केले याचा हा पररपाक साऱ्या िनतसे पहावयास 
शमळाला. भारत देशातील िनतलेा प्रकाशाकडे नेिारा तारा ववझला. त्यांनी केलेले शलखाि आि देखील समािाला 
आदशय आहे. त्यांच्या आठविी िर प्रत्येकाने आचरिात आिल्या तर आपल्याला नक्कीच पे्ररिा शमळेल. या 
काययक्रमाचे प्रास्ताववक, सतू्रसचंालन राष्ट्रीय सेवा योिना अधधकारी प्रा. डॉक्टर योगेश बोरसे यांनी केले. काययक्रमाचे 
आभार राष्ट्रीय सेवा योिनेच्या महहला अधधकारी प्राध्यावपका िागतृी पाटील यांनी केले. याप्रसंगी प्राचायय डॉ. आर 
बी. पवार संस्थेचे सधचव श्री. हषयल पाटील प्रा. डॉ. चव्हािसर (साक्री कॉलेि) शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचारी, ववद्याथी 
व ववद्याधथयनी उपजस्थत होते. 

fnukad 03@01@2022 

क् ांतीज्योती स वित्रीब ई फ ले य ांची जयांती स जरी करण्य त आली 
ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी, धुळे येथे क्रांतीजयोती साववत्रीबाई रु्ले यांची ियंती 

उत्साहात सािरी करण्यात आली. यावेळी संस्थेच्या संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. शारदा ताई पाटील 
यांनी प्रततमेला हार अपयि केला काययक्रमाला प्रमुख पाहुिे प्रा. तनतीन सोनविे सोनगीर 
महाववद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योिनेचे सहाय्यक  काययक्रम अधधकारी होते. महाववद्यालयाचे 
प्राचायय आर. बी. पवार संस्थेचे सधचव श्री हषयल पाटील प्रा. अभय देवरे, शशक्षक व शशक्षकेत्तर 
कमयचारी तसेच ववद्याथी उपजस्थत होते. काययक्रमाचे सूत्रसंचालन राष्ट्रीय सेवा योिना काययक्रम 
अधधकारी प्रा.डॉ. योगेश बोरसे यांनी केले.  



दिन ांक 19/01/2022 

शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेचे ववद्याधन महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा 
योिनेच्या एकका तरे् पयायवरि िनिागतृी या ववषयावर प्राध्यापक आर एच पाटील यांनी 
बोलताना िागततक वातावरिाचे रक्षि व पालनपोषि करिे ही मानवाची िबाबदारी आहे 
पयायवरिीय शशक्षि यामध्ये प्रत्येकाने परिे पयायवरिाववषयी ज्ञान समि कौशल्य िागतृता आणि 
वास्तववक अनुभव घेऊन स्वतःची सकारात्मक दृजष्ट्टकोन तनमायि केली पयायवरिीय शशक्षि ही 
एक सिीव प्रकक्रया आहे आणिहे शशक्षि सवय शालेय स्तरावर अनोपचाररक आणि अनौपचाररक 
स्वरूपात होईल िेिेकरून पयायवरि ववषयी एक सुसंगत आणि संतुशलत दृजष्ट्टकोन प्रत्येक 
मानवामध्ये तनमायि होईल असे मत व्यक्त केले.  संस्थेच्या अध्यक्षा सौ शारदाताई पाटील यांनी 
पयायवरि शशक्षिाचे मुख्य उद्हदष्ट्ट आपल्या देशातील पयायवरिाची गुिवत्ता ववकशसत करिे व 
लोकांमध्ये पयायवरिाचे रक्षि आणि संवधयनाची भावना िागतृ करिे आणि तनमायि करण्याची 
क्षमता ववकशसत करिे गरिेचे आहे असे मत व्यक्त केले. याप्रसंगी प्राचायय डॉक्टर बी पवार 
यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर योगेश बोरसे 
यांनी केले याप्रसंगी शशक्षक शशक्षकेतर व ववद्याथी ववद्याधथयनी उपजस्थत होते 

fnukad 25@01@2022 

मति र दििस स जर  
शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेचे ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी, धुळे येथील 

राष्ट्रीय सेवा योिना ववभाग व ववद्याथी ववकास ववभाग यांच्या संयुक्त ववद्यमाने ऑनलाइन व 
ऑर्लाईन मतदार नोंदिी हदवस सािरा करण्यात आला. सदर काययक्रम प्रसंगी काययक्रमाचे 
अध्यक्ष प्राचायय डॉ. आर. बी. पवार यांनी ववचार मांडताना मतदार हा हक्काने योग्य उमेदवाराची 
तनवड करू शकतो तसेच समािव्यवस्था ही चुकीची व्यक्ती तनवडीने ढसाळ होते तर ततला 
सुजस्थतीत आिून समािाला योग्य व्यक्ती हदशा देण्यासाठी तरुि वगायची आवश्यकता असते. 
प्रमुख पाहुिे प्राचायय डॉ. के. बी. पाटील सर म्हिाले की कायद्याप्रमािे प्रत्यक्ष काययप्रिाली मध्ये 
काम करिारी यंत्रिा हवी असते त्यासाठी संववधानानुसार लोकशाही रुिली पाहहिे म्हिून प्रत्येक 
क्षेत्रात एक मंडळ काययरत असते अशावेळी नवीन ववचारसरिी समाववष्ट्ट व्हायची गरि भासली 
तर अठरा वषे पूिय झालेल्यांना हक्काने आपले मत नोंदववण्याची संधी शमळते. संस्थेच्या अध्यक्षा 
सौ. शारदाताई पाटील म्हिाल्या की आिही ग्रामीि भागात मतदान िास्त होते व शहरी भागात 
कमी होते म्हििे िनता सुशशक्षक्षत आहे परंतु िागतृ नाही हे नमूद करावे असे वाटते. मतदारांना 
शपथ काययक्रम अधधकारी प्रा. डॉ. योगेश बोरसे यांनी हदली. याप्रसंगी संस्थेचे सधचव हषयल पाटील, 

राष्ट्रीय सेवा योिना महहला काययक्रम अधधकारी प्रा.िागतृी पाटील, शशक्षक, शशक्षकेतर कमयचारी, 
ववद्याथी उपजस्थत होते. 
fnukad 11@02@2022 



लतादीदी मंगेशकर यांना श्रद्धांिली 
ववद्याधन महाववद्यालय वलवाडी धुळे येथे आि रोिी प्रशसद्ध गान सम्राज्ञी भारतरत्न 

स्वगीय लतादीदी मंगेशकर यांना श्रद्धांिली वाहण्यात आली काययक्रमाला महाववद्यालयाचे प्राचायय 
डॉ आर. बी. पवार तसेच महाववद्यालयाचे प्राध्यापक, शशक्षकेत्तर कमयचारी व ववद्याथी उपजस्थत 
होते. 

fnukad 19@02@2022 

शशवियंती उत्साहात सािरी 
शारदा शकै्षणिक व सामाजिक संस्थेचे ववद्याधन महाववद्यालय धुळे येथे शशवियंती 

सािरी करण्यात आली. सौ.शारदाताई पाटील यांनी शशवािी महाराि यांच्या पुतळ्याला पुष्ट्पहार 
अपयि केला. आदशय रािा कसे असावे याची माहहती हदली. संस्थापक अध्यक्ष प्राचायय डॉ. के. 
बी.पाटील यांनी शशवािी महारािांच्या संघटन कौशल्याबद्दल  मागयदशयन केले. तसेच  प्राचायय डॉ. 
आर. बी. पवार यांनी शशवािी महारािांनी आपल्या साम्राजयाचा ववस्तार कसा केला याची 
सववस्तर माहहती हदली. या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर योगेश बोरसे यांनी केले 
काययक्रमाचेआभार प्रदशयन प्रा. प्ररु्ल्ल पवार यांनी केले याप्रसंगी शशक्षक शशक्षकेतर कमयचारी व 
ववद्याथी उपजस्थत होते. 
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tk-dz-%& fo|k/ku@  @2021-22                         fnukad %&06@03@2022 

 

Bjko dz-1 

 jk’Vªh; lsok ;kstusP;k fo”ks’k fgokGh JelaLdkj f”kfcj fnukad 

07@03@2022 rs 13@03@2022 ;k dkyko/khr vk;kstu dj.;kps Bjys 

R;klkBh fofo/k dsVjlZ dMwu fufonk ekxfo.;kr vkY;kr 

v-dz- uko #i;s 

1 vkbZ isMdkbZ 18900@-& 

2 t; esa<s”oj eaMi MsdksjsVlZ 20475@& 

3 vkse “kkarh eaMi vW.M dsVjlZ 18000@& 

 

 vkse “kkarh eaMi vW.M dsVjlZ ;kaps nj lxG;kr deh vlY;keqGs 

O;oLFkkiu eaMGkus o jk’Vªh; lsok ;kstusP;k lYykxkj lferhP;k lnL;kuh vkse 

“kkarh eaMi vW.M dsVjlZ ;kauk #i;s 18000@& lkr fnolklkBh 45 fo|kF;kZauk 

pgk] vYiksigkj] o nksu osGsps tso.kkl ekU;rk fnyh- 
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प्रतत, 

 मा संचालक सो, 
 राष्ट्रीय सेवा योिना, 
 क.ब.चौ.उ.म.ववद्यापीठ िळगाव 

 

 ववषय सन 2021- 22 या वषायचे तनयशमत काययक्रमाचे लेखा अहवाल व 
संबधंधत कागदपते्र स्वीकारिे बाबत 

 

महोदय, 

उपरोक्त ववषयानसुार आमच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा 
योिना सन 2021-2022 या वषायचे तनयशमत काययक्रमांचे अहवाल व 
संबधंधत कागदपते्र स्वीकारून सहकायय करावे ही ववनतंी. 
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प्रतत, 

 मा संचालक सो, 
 राष्ट्रीय सेवा योिना, 
 क.ब.चौ.उ.म.ववद्यापीठ िळगाव 

 

 ववषय सन 2021-2022 या वषायचे तनयशमत काययक्रमांचे लेखा अहवाल 
मधील हहशोब पते्र स्वीकारिे बाबत 

 

 महोदय, 

  उपरोक्त ववषयानसुार आमच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा 
योिना सन 2021-2022 या वषायचे तनयशमत काययक्रमांचे लेखा अहवाल 
मधील हहशोब पते्र व पाठवीत आहोत त्यात खालीलप्रमािे येिे बाकी 
आहे. 
 शमळालेले अधग्रम    00/- 

 झालेला खचय     18980/- 

 घेिे रक्कम      18980/- 
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प्रतत, 

 मा संचालक सो, 
 राष्ट्रीय सेवा योिना, 
 क.ब.चौ.उ.म.ववद्यापीठ िळगाव 

 

 ववषय सन 2021-2022 या वषायचे ववशषे हहवाळी शशबबर काययक्रमाचे लेखा 
अहवाल व संबधंधत कागदपते्र स्वीकारिे बाबत 

  

महोदय 

उपरोक्त ववषयानसुार आमच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा 
योिना सन 2021-2022 या वषायच ेववशेष हहवाळी शशबीर काययक्रमाचे लेखा 
व्हाल व संबधंधत कागदपते्र स्वीकारून सहकायय करावे ही ववनतंी 
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प्रतत, 

 मा संचालक सो, 
 राष्ट्रीय सेवा योिना, 
 क.ब.चौ.उ.म.ववद्यापीठ िळगाव 
 

ववषय सन 2021 22 या वषायच ेववशेष हहवाळी शशबबर काययक्रमाचे लेखा 
अहवाल मधील हहशोब पत्र स्वीकारिे बाबत 

 महोदय 

 उपरोक्त ववषयानसुार आमच्या महाववद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा 
योिना सन दोन हिार एकवीस बावीस या वषायच ेववशेष हहवाळी शशबबर 
काययक्रमाचे लेखा अहवाल मधील हहशोब पत्र पाठवीत आहोत यात 
खालील प्रमािे देिे/घेिे बाकी आहे 

 शमळालेली अग्रीम        00/- 

 झालेला खचय         20250/- 

 घेिे रक्कम          20250/- 

 


