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दि. 10 जूि ते 31जुिै 2019 स्वच्छ भारत समर इंटरंदिप  

या अभिनव उपक्रमाअंतर्गत महाभवद्यालयातील 10 जून ते 31जुलै 2019 

रोजी स्वच्छतेच्या संदिागतील उद्बोधन कौशल्य भवकभसत करणे, युवकांना स्वच्छता 

क्रांतीपवागत िरीव योर्दान देण्यासाठी सहिार् सहिार्ी करणे ग्रामीण िार्ातील 

सामूभहक युवकांना कें भित करणे इत्यादी वैभशष्ट्य लक्षात घेऊन ऑनलाईन 

पद्धतीने 10 भवद्यार्थ्ाांची नाव नोदंणी करण्यात आली. 

 

दि. २१ जुिै २०१९ “ आंतरराष्ट्र ीय योगा दिवस 

मंर्ळवार भद. २१/०७/२०११ रोजी सकाळी ०८.३० ते १०.३० यावेळेत आंतरराष्ट्र ीय 

योर् भदन साजरा करण्यात आला. या भनभमत्ताने महाभवद्यालयातील गं्रथपाल यांनी 

“ दैनंभदन भजवनात योर्ाचे महत्व व भनरोर्ी आरोग्य या भवषयावर व्याख्यान देवून 

योर्ाची प्रात्यभक्षके करून दाखभवली व भवद्यार्थ्ाांकडून देखील प्रात्यभक्षके करून 

घेण्यात आली. 



दि.01 ऑगस्ट 2019 युवा मादहती िूत या उपक्रमाअंतगयत  

या उपक्रमामुळे भवद्यार्थ्ाांमधे्य सामाभजक जाणीव भनमागण होण्यास व त्यांची 

नेतृत्वरु्ण भवकभसत करण्याकरता माभहती दूत महाभवद्यालयांमधे्य तयार करण्यात 

आले. 

दि. 09 ऑगस्ट 2020 स्वच्छ व स्वस्त भारत अदभयाि या एक दिवसीय 

श्रमदिदिराचे महादवद्याियांमधे्य आयोजि  

राष्ट्र ीय सेवा योजना व भवद्याथी भवकास मंडळ यांच्या संयुक्त भवद्यमाने भद. 09 

ऑर्स्ट २०१९ वन महोत्सव साजरा करण्यात आला. झाडे लावा, झाडे जर्वा व 

एक भवद्याथी एक झाड या घोष वाक्ांच्या आधारे वारजे पररसरातील वारजे 

उद्यानात महाभवद्यालयातील भवद्याथी, प्राध्यापक व परीसरातील सामाभजक 

कायगकते व मा. प्राचायग यांच्या हसे्त वृक्ष लार्वाड करण्यात आली. या 

उपक्रमासाठी साभवत्रीबाई फुले पुणे भवद्यापीठामधे्य सात स्वयंसेवक पाठभवण्यात 

आले. 

१ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०१९ स्वच्छ व स्वस्थ भारत अदभयाि 

राष्ट्र ीय सेवा योजने अतंर्गत भद. १ ते १५ ऑर्स्ट दरम्यान स्वच्छ व स्वस्थ िारत 

अभियान महाभवद्यालयात राबभवण्यात आले. सदर स्वच्छ पंधरवड्यामधे्य 

सा.फु.पुणे भवद्यापीठाने भनदेभशत केल्या प्रमाणे भवभवध उपक्रम राबभवण्यात आले. 

1. भद.3 ऑर्स्ट २०१९ रोजी महाभवद्यालयातील रा.से.योजनेतील भवद्यार्थ्ाांनी 

सवागत प्रथम स्वच्छतेची शपथ घेतली. 

2. भद.5 ते 6 ऑर्स्ट २०१९ रोजी दररोज ४  तास याप्रमाणे वारजे रामनर्र व 

परीसर येथे स्वच्छता अभियान राबभवण्यात आले. तसेच सदर परीसरात 

घरोघरी जाऊन स्वच्छतेभवषयी जनजारृ्ती करण्यात आली. 

3.  भद.  10 ते 11 ऑर्स्ट दरम्यान सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० या कालावधीत 

महाभवद्यालयाचा पररसर स्वच्छ करण्यात आला. 



4. भद.12 ते 13 ऑर्स्ट २०१९ रोजी वारजे परीसरातील पुणे महानर्र 

पाभलकेच्या आरोग्य भविार्ातील परीसर स्वच्छ करण्यात आला. तसेच त्यातून 

भनरोर्ी आरोग्याचा संदेश देण्यात आला. 

5.  भद. 14 ऑर्स्ट २०१९ रोजी दररोज ४ तास याप्रमाणे वारजे रामनर्र व 

परीसर येथे स्वच्छता अभियान राबभवण्यात आले. तसेच सदर परीसरात घरोघरी 

जाऊन स्वच्छतेभवषयी जनजारृ्ती करण्यात आली. 

दि. १५ ऑगस्ट २०१९ “ स्वातंत्र्यता दिि " 

भद. १५ ऑर्स्ट २०१९ रोजी महाभवद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा योजने अंतर्गत स्वातंत्र्यता 

भदन साजरा करण्यात आला. सदर कायगक्रमास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. 

भदलीप बराटे यांनी स्वातंत्र्यता भदनाच्या भनभमत्ताने भवद्यार्थ्ाांना संबोभधत केले. 

दि. 29 ऑगस्ट 2019 रोजी सुदृढ भारत अदभयाि राबभवण्यात आले. या 

उपक्रमांतर्गत महाभवद्यालयातील भवद्यार्थ्ाांना आरोग्य भवषयक माभहती, सुदृढ व 

भनरोर्ी राहण्यासाठी भनयभमत व्यायाम व योर्साधना आभण सकस आहार यावर 

महाभवद्यालयातील क्रीडा प्रमुख प्रा. अभिजीत परसे सर यांनी भवद्यार्थ्ाांना 

मार्गदशगन केले. 

दि. १४ सप्टेंिर २०१९ “ हरीत दमत्र परीवार " 

भद. १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी हरीत भमत्र परीवार यांच्या माफग त डॉ. महेिं घार्रे सरांनी 

रोपाची भनभमगती लार्वड, भवदेशी वृक्षांचे भबयाणे आभण चंदनाच्या भबयाण्यांच्या 

उर्वण क्षमते संदिागत रा.से. योजनेच्या स्वयंसेवकांना मार्गदशगन केले. 

दि. १५ सप्टेंिर २०१९ 66 महाश्रमिािाचे आयोजि " 

भद. १५ सप्टेंबर २०११ रोजी महाभवद्यालयात रा.से.यो व भवद्याथी भवकास मंडळाच्या 

संयुक्त भवद्यमाने महाभवद्यालयातील सवग परीसर स्वच्छ करून श्रमदान करण्यात 

आले.  

दि. २४ सप्टेंिर २०१९  राष्ट्र ीय सेवा योजिा वर्ायपि दिि " 



भद. २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी महाभवद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा योजना वधागपन भदन साजरा 

करण्यात आला. सदर कायगक्रमास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. भदलीपिाऊ 

बराटे यांच्या हसे्त कायगक्रमाचे उदघाटन करण्यात आले. तसेच या प्रसंर्ी र्ौरवाथग 

भवद्यार्थ्ागमधे्य देशपे्रम व राष्ट्र भनष्ठा भनमागण व्हावी.  डॉ. परमेश्वर र्डकर यांचे 

व्याख्यान आयोभजत करण्यात आले. या कायगक्रमास मा. प्राचायग डॉ. भदलीप िोईटे 

व सवग प्राध्यापक उपस्स्थत होते. 

दि. २४ सप्टेंिर ते २ ऑक्टोिर २०१९ 66 महात्मा गांर्ी जयंती " 

भद. २४ सप्टेंबर २०१९ ते २ ऑक्टोबर २०११ रोजी महात्मा र्ांधी पंधरवडा साजरा 

करण्यात आला. महात्मा र्ांधीजीचं्या 150 व्या जयंतीभनभमत्त नही तालीम या 

भवषयांतर्गत एका आठवड्यामधे्य महाभवद्यालयामधे्य र्ांधीजीचें तत्व र्ांधीजीचंी 

भशकवण या भवषयावर व्याख्यान आभण चचागसत्राचे आयोजन करण्यात आले. या 

चचागसत्रामधे्य महाभवद्यालयाचे प्राचायग डॉक्टर भदलीप िोईटे यांनी राष्ट्र ीय 

स्वयंसेवकांना समग्र र्ांधी यांनी आपल्या आपले सवग आयुष्य हे िारत मातेसाठी 

समपीत करणारे र्ांधी हे समपगण त्यांनी ज्या तत्त्वातून प्राप्त झाले. ते तत्त्व त्यांनी 

भवद्यार्थ्ाांना उदाहरणाच्या माध्यमातून व्यक्त केले. 

दि. 2 ऑक्टोिंर 2019 स्वच्छ, संुिर व प्लास्टस्टकमुक्त ििी या अभियानांतर्गत 

आपल्या महाभवद्यालयातील 25 भवद्यार्थ्ाांनी मुळा-मुठा या नदी स्वच्छ 

करण्याकररता सभक्रय सहिार् नोदंवून 20 भकलो प्लास्स्टक र्ोळा करण्यात आले. 

महाभवद्यालय पररसरात प्लास्स्टक मुक्त रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. यामधे्य 

भवद्याथ्रयांनी प्लास्स्टकच्या वसू्त, बाटल्या, कॅरीबॅर् व प्लास्टीक न वापरण्या 

संदिागत परीसरातील नार्रीकांची जनजारृ्ती केली. भद. १९जानेवारी २०२० रोजी 

सदर सप्ताहाची सांर्ता प्राचायग डॉ. भदलीप िोईटे सरांच्या उपस्स्थतीत करण्यात 

आली. 

दि. १५ ऑक्टोिर २०१९ " वाचि पे्ररिा दिि " 

भद. १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महाभवद्यालयात डॉ.ए.पी.जे अबु्दल कलाम यांचा 

जम्न भदवस "वाचन पे्ररणा भदवस " म्हणून साजरा करण्यात आला. यावेळी 



महाभवद्यालयातील ११० भवद्यार्थ्ाांनी गं्रथालयाच्या वाचन कक्षात आठ तास पुस्तक, 

गं्रथ, कभवता संग्रह आभण कादंबरीचे वाचन करण्यात आले. हा भदवस 

भवद्यार्थ्ांसाठी पे्ररणा भदवस ठरला. त्यातूनच वाचनाची र्ोडी व भचंतनाची सवय 

भवद्याथ्रयांमधे्य वाढीस लार्ली. 

दि. ३१ ऑक्टोिर २०१९ राष्ट्र ीय एकता दिवस " 

भद. ३० ऑक्टोबर २०११ रोजी सरदार वल्लििाई पटेल यांच्या जन्म भदवसा भनभमत्त 

“ राष्ट्र ीय एकता भदवस" महाभवद्यालयात साजरा करण्यात आला. यावेळी 

भवद्यार्थ्ाांना डॉ. कभवता मुनेश्वर यांनी िारतीय ऐक् या भवषयावर मार्गदशगन केले. 

तसेच राष्ट्र ीय एकात्मतेची शपथ देण्यात आली. त्याच बरोबर डॉ. भदपक भशंदे यांचा 

लघु माभहतीपट दाखभवण्यात आला.  

दि. 26 िोव्हेंिर 2019 रोजी संदवर्ाि दिि म्हणून साजरा करण्यात आला. या 

भदनाभनभमत्त महाभवद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. स्वप्नील र्ायकवाड यांनी 

संभवधानातील मूलिूत कतगव्य व्यक्तीला भमळालेले अभधकार िारतीय राज्यघटना 

सामाभजक व आभथगक समानता राष्ट्र ीय सुसंवाद आभण त्यातील डॉक्टर बाबासाहेब 

आंबेडकरांचे योर्दान या बाबत स्वरूपाचे व्याख्यानातून आपले मत व्यक्त केले. 

तसेच अध्यक्ष िाषण महाभवद्यालयाचे प्राचायग यांनी सभवधान क िारतीयांना 

जर्ण्याचे अभधकार प्राप्त करून देणारे सवागत महत्त्वाचे आभण मानवाला एका 

वेर्ळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारे उत्तम स्वरूपाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आभण 

भलखाण केलेले आहे. या कायगक्रमाचे आिार राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे कायगक्रम 

अभधकारी डॉ. संजय भर्री यांनी मानले. 

दि. ०५ दडसेंिर २०१९ 66 जागदतक मािव अदर्कार दिि " 

बुधवार भद. ०५ भडसेंबर २०११ रोजी जार्भतक मानवी अभधकार भदन साजरा 

करताना प्रा. रायभसंर् पाटील यांनी भवद्यार्थ्ाांना मार्गदशगन केले. आपल्या 

मार्गदशगनातून प्रते्यकाला स्वातंत्र्यपणे जर्ण्याचा अभधकार असून इतरांच्या 

स्वातंत्र्यावर र्दा येणार नाही असे भवचार त्यांनी मांडले. 

 



दि. 11 ते 17 जािेवारी 2020 या कािावर्ीमधे्य 31 वा वा रस्ता सुरक्षा सप्ताह 

दिि साजरा करण्यात आला. यामधे्य स्वयंसेवकांनी रसे्त वाहतुकीत सुरभक्षतता, 

त्याच्यातील संवेदनशीलता, जनजारृ्ती आभण रॅलीच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन 

करण्यात आले. 

दि. १२ जािेवारी २०२० युवा सप्ताह 

भद. १२ जानेवारी २०२० रोजी स्वामी भववेकानंद जयंती राजमाता भजजाऊ जयंती व 

युवा भदन साजरा करताना काव्यवाचनाचा कायगक्रम संपन्न झाला. भद. १३ जानेवारी 

२०२० रोजी प्रा. डॉ. स्वप्नील र्ायकवाड यांनी “स्वामी भववेकानंदाचे भवचार आजचा 

युवक " या भवषयावर व्याख्यान भदले. तसेच भद. १५ जानेवारी २०२० रोजी 

महाभवद्यालयात स्वच्छ िारत अभियान हा उपक्रम राबभवण्यात आला. सदर 

स्वच्छतेमधे्य सवग वर्ग, गं्रथालय व आजुबाजूचा परीसर स्वच्छ करण्यात आला. 

दि. 24 जािेवारी 2020 रोजी राष्ट्र ीय िादिका दिि म्हणून साजरा करण्यात 

आला यामधे्य मभहला सबलीकरण बेटी बचाव बेटी पढाव मभहला क्रीडा के्षत्रात 

उल्लेखनीय कामभर्री केलेल्या मभहलांचा कायगक्रम त्यांचा सत्कार आभण 

मभहलांना भदलेले कायद्यातील संरक्षण याभवषयी जनजारृ्ती करण्यात आली.  

दि. २६ जािेवारी २०२० 66 प्रजासत्ताक दिि " 

भद. २६ जानेवारी २०२० रोजी महाभवद्यालयात प्रजासत्ताक भदन संस्थेचे संस्थापक 

अध्यक्ष मा. भदलीपिाऊ चराटे यांनी महाभवद्यालयाचे प्राचायग डॉ. भदलीप िोईटे सर 

प्राध्यापक, भशक्षकेतर कमगचारी व भवद्यार्थ्ाग समवेत साजरा केला, 

दि. ३० जािेवारी २०२० “ हुतात्मा दिि " 

भद. ३० जानेवारी २०२० रोजी हुतात्मा भदन महाभवद्यालयात साजरा करण्यात आला. 

या कायगक्रमात भवद्यार्थ्ाांनी आपली मते व्यक्त करून हुतात्म्ांना श्रदधाजली अपगण 

करण्यात आली. 

दि. 27 फेबु्रवारी 2020 रोजी मराठी राज्यभाषा दिवस 



 भव. वा. भशरवाडकर उफग  कुसुमाग्रज  यांचा जन्मभदवस म्हणून मराठी राज्यिाषा 

भदवस म्हणून साजरा करण्यात आला. या भदवशी महाभवद्यालयांमधे्य भवद्यार्थ्ाांचे 

कवी संमेलन आयोभजत करण्यात आले होते यामधे्य अनेक स्वयंसेवकांनी उसु्फतग 

कभवता सादर केल्या. 

दि. ०८ माचय २०२० " आंतरराष्ट्र ीय मदहिा दिि 

भद. ०८ माचग २०२० रोजी आंतरराष्ट्र ीय मभहला भदन साजरा करण्यात आला. 

आधुभनक काळात मभहलाशक्ती देशाचे पे्ररणास्थान असून मभहला सवगच के्षत्रात 

पुरुषांबरोबर समान पातळीवर काम करतात. त्याच बरोबर भवद्यार्थ्ाांमधे्य 

मभहलांचा सन्मान या भवषयावर चचाग करण्यात आली. 

 

 

राष्ट्र ीय सेवा योजना कायगक्रम अभधकारी 

                                                           डॉ. संजय दगरी 


