
 

7.1.11 Institution celebrates/organizes national and international commemorative days, 

events and festivals: 

To inculcate and nurture the principles like Sacrifice, Dedication, Devotion, 

Struggle, Patriotism, Equality, Nationality, Brotherhood, Humanity, the college organizes 

number of programs in college. Celebration of National festivals Independence Day and 

Republic Day imbibe these principles among students. Such activities inspire the minds of 

the youth and also create awareness in them according to the changing global scenario as 

well. The college organizes Marathon on 20th December every year to celebrate the death 

anniversary of Aacharya Bapusaheb Gajananrao Garud (Ex. Deputy Speaker of 

Maharashtra Legislative Assembly). It teaches us dedication and sacrifice towards the 

education of downtrodden and economically deprived community through the saga of 

Aacharya Bapusaheb’s life and works. Voters’ awareness, environment awareness, road 

safety programmes is organized by the college. The NSS volunteers and play a major role 

in these activities. 

Every year college celebrates birth and death anniversaries of epoch-making 

personalities Chhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary, Mahatma Gandhi, Lokmanya 

Tilak, Mahatma Jyotiba Phule, Chhatrapati Rajashri Shahu Maharasj (Social Justice Day) Dr. 

Babasaheb Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Radhakrishnan (Teachers Day), 

Savitribai Phule, Indira Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Sanvidhan Divas, Yoga Day, 

Kranti Day, World Aids Day,  Dr. A.P.J. Abdul Kalam, National Youth Day, Journalist Day, 

Womens Day,  and others. These celebrations help to inspire our students and also to make 

public awareness through social issues. 
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Brief Report on “Rashtra Mata Jijau and Swami Vivekanand Birth Anniversary”  

National Service Scheme Unit of A.R.B.Garud College Shendurni Tal.Jamner 

Dist.Jalgaon has organized Rashtramata Jijau and Swami Vivekanand Birth Anniversary 

Celebration at College Campus. At first phase of programme Principal Dr.Vasudeo r.Patil 

and dignitaries  adored the image of Rashta Mata Jijau and Swami Vivekanand. Then 

Prof.Nirupama Wankhede sung a poetry and delivered a speech on Rashta Mata Jijau. 

 In second phase of the programme Prof.Varsha Lokhande delivered a speech on “Life 

and Works of Swami Vivekananda”. Programme comparing conducted by Prof.Chhaya 

Patil. 

अ. र.भा.गरुड महाविद्यालयात राष्ट्रमाता जििाऊ आणि स्िामी वििेकानंद ियंती उत्साहात सािरी 

दि.12/01/2020,मंगळवार आज रोजी महाववद्यालयात राष्ट्रमाता जजजाऊ आणि स्वामी वववेकानंि 
जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. काययक्रमाच्या सुरवातीला राष्ट्रमाता जजजाऊ आणि स्वामी वववेकानंि 
यांच्या प्रततमीचे पूजन करण्यात आले.या काययक्रमाचे अध्यक्ष महाववद्यालयाचे प्राचायय डॉ.वासुिेव आर.पाटील 
होत.े या काययक्रमाचे प्रास्ताववक करतांना प्रा.वर्ाय तनकम यांनी राष्ट्रमाता जजजाऊंना ओवी गाऊन मानवंिना दिली 
तसेच मनोगत व्यक्त केले.यानंतर प्रा.तनरुपमा वानखेडे यांनी स्वरचचत काव्यातून राष्ट्रमाता जजजाऊंच्या कायायची 
व त्यागाची आठवि करून दिली. अध्यक्षीय मनोगतात प्राचायय डॉ.वासुिेव आर.पाटील यानंी प्रततपािन केले की 
स्वामी वववेकानंि  व राष्ट्रमाता जजजाऊ यांचे ववचार अणखल ववश्वासाठी प्रेरिािायी आहेत. तसेच तरुिांनी 
यांच्यापासून प्रेरिा घेऊन आपल्या आयुष्ट्यात प्रगती साधावी असे वववेचन केले. 
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  या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा.छाया पाटील व काययक्रमाचे आभार प्रा.ररना पाटील यांनी केले.या प्रसंगी 
ज्युतनयर ववगं व ससतनयर ववगं चे रासेयो काययक्रम अचधकारी, ववद्यार्थी ववकास ववभाग अचधकारी, रासेयो 
स्वयंसेवक, महाववद्यालयातील ववद्यार्थी, सिक्षक,सिक्षकेतर कमयचारी बंधू-भचगनी हे उपजस्र्थत होत.े काययक्रमाच्या 
यिस्वीतेसाठी प्रा.तनरुपमा वानखेडे, प्रा.वर्ाय तनकम प्रा.ररना पाटील,प्रा.छाया पाटील व ववद्यार्थयाांतन पररश्रम 
घेतले. 

       

                                       

 

 

Photos of the Event: 

Women Teachers Adoring Images of Rashtramata Jijau and Swami Vivekanand 



 

 

Presidential Speeech Delivered by Prin.Dr.Vasudeo R.Patil 

 



Prof. Varsha Lokhande delivered a speech on “Life and Works of Swami Vivekananda” 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Varsha Lokhande delivered a speech on “Life and Works of Swami Vivekananda” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme Comparing by Prof.Chhaya Patil 

 

Programme Comparing by Prof.Rina Patil 

 



 

Presented Volunteers and Teaching Staff 



 

NSS PO of Senior wing Dr.Dinesh Prakash Patil and NSS PO of Junior wing Porf.Dipak Patil 



 

News Coverage of the Event दै.तरुण भारत बुधवार, दद.13/01/2021 

 

 

 



News Coverage of the Event 

 

 



 

News Coverage of the Event  िै.साईमत गुरुवार,दि.14/01/2021 
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Brief Report on “Mazi Vasundhara Din” (My Earth Day) and “Shaurya Din” 

Celebration 

National Service Scheme Unit of A.R.B.Garud College Shendurni Tal.Jamner Dist.Jalgaon 

has organized “Mazi Vasundhara Din” (My Earth Day) and “Shaurya Din” Celebration at 

College Campus. At first phase of programme Vice-Principal and HoD English 

Prof.N.S.Sawale adored the image of Netaji Subhash Chandra Bose. Then Prof.Pramod 

Sonawane delivered a speech on “Life and Leadership of Netaji Subhash Chandra Bose”. 

 In second phase of the programme NSS Programme Officer Dr.Dinesh Prakash Patil 

has given ““Mazi Vasundhara Shapath” (My Earth Pledge) to volunteers and others. 

गरुड महाविद्यालयात ‘माझी िस ंधरा शपथ’ ि शौयय ददन उत्साहात सािरा 

िेंििूी, दि.23/01/2021,ितनवार 

धी िेंििूी सेकंडरी एज्युकेिन को-ऑप सोसायटी संचलीत, अप्पासाहेब र.भा. गरूड कला, वाणिज्य व ववज्ञान 
महाववद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना एककाच्या,ववद्यार्थी ववकास ववभाग व िेंििूी नगरपंचायततच्या ितीने 
‘माणझ िस ंधरा’ शपथ घेण्यात आली ि नेतािी स भाषचंद्र बोस यांची ियंती ‘शौयय ददिस’ म्हिून उत्साहात 
सािरी करण्यात आली. 

23 जानेवारीला नेताजी सुभार्चंद्र चंद्र बोस यांची 125 वी जयंती िौयय दिन म्हिून  साजरी करण्यात आली. 
सवयप्रर्थम महाववद्यालयाचे उपप्राचायय व इंग्रजी ववभाग प्रमुख मा.प्रा.एन.एस.सावळे यांच्या हस्ते नेताजी सुभार्चंद्र 
बोस यांच्या प्रततमेचे पूजन करण्यात आले.तसेच सवय उपजस्र्थत मान्यवरांच्या हस्ते प्रततमेला पुष्ट्प अपयि करुन 
असभवािन करण्यात आले. तद्नंतर प्रा.प्रमोद सोनििे यांनी अभ्यासपूिय भाषिात नेताजी सुभार्चंद्र बोस यांच्या 

NATIONAL SERVICE SCHEME - LOCAL UNIT 

 

Dr.Dinesh P.Patil           Dr.Vasudeo R.Patil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Programme officer                   Principal 

 

 



जीवनपटाचा पररचय यांनी उलगडला.त्यांनी सुभार्चंद्र बोस यांच्या िौयय गारे्थबद्द्ल उपजस्र्थत ववद्यार्थयाांना 
उद्बोधक वािीतून प्रेररत केले. या काययक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा.डॉ.महेि आर.पाटील यांनी केले. 

या नंतर “माझी िस ंधरा” शपथ घेण्यात आली.या काययक्रमाची प्रस्तावना नागरपंचायतीचे असभयंता श्री. लोकेि 
श्यामकांत साळी यांनी केली. त्यांनी माझी वसुंधरा असभयानाची रूपरेर्ा स्पष्ट्ट करून उपजस्र्थत ववद्यार्थयाांना 
मागयिियन केले. यानंतर वररष्ट्ठ रासेयो एककाचे काययक्रम अचधकारी प्रा.डॉ.ददनेश प्रकाश पाटील यांनी रासेयो 
स्ियंसेिक,विद्यार्थयाांना ि उपजस्थत सिायना “माझी िस ंधरा” शपथ ददली. या काययक्रमाचे आभार ज्युतनअर 
ववभागाचे रासेयो काययक्रम अचधकारी प्रा.दिपक पाटील यांनी व्यक्त केले. 

या काययक्रमाला नागरपंचायती चे बांधकाम ववभागाचे सलवपक श्री.दिनेि कुमावत, महाववद्यालयाचे उपप्राचायय 
मा.प्रा.आर.जी.पाटील, प्रा.डॉ.एस.डब्लु.भोळे, प्रा.डॉ.श्याम साळंुखे, ववद्यार्थी ववकास अचधकारी प्रा.डॉ.ए.एन.जजवरग, 
प्रा.अमर व्ही.जावळे, प्रा.डॉ.पी.एस.िेिमुख, प्रा.डॉ.वसंत एन.पतंगे, प्रा.डॉ.सुजाता सी.पाटील, प्रा.डॉ.आर.डी.गवारे, 
प्रा.ए.एस.महाजन, प्रा.एस.जी.डेहेरकर, प्रा.तनरुपमा वानखेडे, प्रा.वर्ाय तनकम, प्रा.छाया पाटील, प्रा.संिीप 
कंुभार,प्रा.ररना पाटील तसेच महाववद्यालयातील सिक्षक-सिक्षकेतर कमयचारी विृ,रासेयो स्वयंसेवक, ववद्यार्थी 
मोठ्या संख्येने उपजस्र्थत होते. 

                          Dignitaries Adoring image of Netaji Subhash Chandra Bose 



Prof.Pramod Sonawane Deleviring a Speech on Netaji Subhash Chandra Bose 



NSS Volunteers and students of the College Presented for the Programme 

 



NSS Programme Officer Dr.Dinesh Prakash Patil conducting “My mother Earth” 

Pledge Ceremony 

 



 

 

 

NSS Volunteers and Students Actively Participated in Pledge Taking 

Ceremony 



 



 



News Coverage of the Event 

News Paper Punya Nagari, Sunday   Dated: .24/01/2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



News Coverage of the Event 

News Paper Tarun Bharat and Lokshahi, Sunday   Dated: .24/01/2021 
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Brief Report on “Mahila Din” (Women’s Day) Celebration 

National Service Scheme Unit of A.R.B.Garud College Shendurni Tal.Jamner 

Dist.Jalgaon has organized “Mahila Din” (Women’s Day) Celebration at College Campus. 

At first phase of morning of the programme speaker of the session Dr.Sujata C.Patil and other 

dignitaries have adored the image of Savitribai Phule and Rashtra Mata Jjjau. Then she 

delivered a speech on “Covid-19 Situation and Women Empowerment”. 

 In second phase of the afternoon programme director of the Institution Mrs.Ujjwalatai 

Kashid and Secretary Shri.Satishji Kashid felicitated the women at workplace. 

 

*गरुड महाविद्यालयात मवहलाविन उत्साहात साजरा* 

दि.08/03/2021, सोमवार रोजी महादवद्यालयात आंतरराष्ट्र ीय मदहला दिनादनदमत्त काययक्रमाचे आयोजन 

धी शेंिूर्णी सेकंडरी एजु्य.को-ऑप सोसायटी संचलीत अप्पासाहेब र.भा.गरुड महादवद्यालयात राष्ट्र ीय सेवा योजना 

दवभाग व दवद्यार्थी दवकास दवभागाच्या वतीने करण्यात आले होते. या काययक्रम प्रसंगी संस्रे्थचे सदचव मा.सदतश 

चंद्र काशीि व मवहला संचावलका ताईसो.उज्ज्वला काशीि यांनी सदिच्छा भेट दिली.या काययक्रमात संस्रे्थत 

काययरत असर्णाऱ्या मदहला दशदिका, प्राध्यादपका व मदहला दशिकेतर कमयचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.  

काययक्रमाची सुरुवात सादवत्रीबाई फुले आदर्ण राष्ट्र माता दजजाऊ यांच्या प्रदतमा पूजनाने झाली. सिर 

काययक्रमाचे प्रास्तादवक महादवद्यालयाचे प्राचायय डॉ.वासुिेव आर.पाटील यांनी केले. या काययक्रमाचे अध्यक्ष 

संस्थेचे सवचि मा.सवतश चंद्र काशीि यांनी भूषदवले. त्ांनी मदहला सशक्तीकरर्ण  व आरोग्य या दवषयावर 
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सखोल मागयिशयन केले. तसेच महीलांची संख्या नोकरी व इतर िेत्रात वाढली पादहजे अशी अपेिा व्यक्त केली. 

प्रमुख अदतर्थी म्हरू्णन मदहला संचादलका ताईसो.उज्ज्वला काशीि यांनी उपस्स्र्थती दिली. त्ांनी उपस्स्र्थत मदहलांना 

नोकरी करीत असतांना स्वतः ची व कुटंुबाची काळजी घ्या असे प्रदतपािन केले. तसेच प्रा.डॉ.सुजाता सी.पाटील 

यांनी व प्रा.दनरुपमा वानखेडे यांनी सत्कारा प्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

या काययक्रमात सत्कार केल्या बद्दल मदहला दशिकांनी आपले आभार व्यक्त केले. सकाळी 10:00 वाजता सुद्धा 

महाववद्यालयातील मवहला प्राध्याविकाांचा व विक्षकेतर कममचारी याांचा सत्कार करण्यात आला.त्या कायमक्रमाचे 

अध्यक्ष महाववद्यालयाचे प्राचायम डॉ.वासुदेव आर.िाटील हे होते. या कायमक्रमात प्रा.डॉ.सुजाता सी.पाटील याांनी 

“मदिला सक्षमीकरण आदण Covid-19” या दवषयावर आपले दवचार प्रकट केले.त्याांनी आिल्या 

व्याख्यानातून उिस्थिताांना मवहलाांच्या त्यागाची व कततमत्वाची ओळख करून वदली.या नांतर प्रा.वनरुिमा वानखेडे 

याांनी आिले मनोगत व्यक्त केले. या कायमक्रमाचे सूत्रसांचालन प्रा.वदिक िाटील याांनी तर आभार प्रा.सांवदि कुां भार 

याांनी व्यक्त केले. 

या काययक्रम प्रसंगी महादवद्यालयाचे कदनष्ठ दवभागाचे उपप्राचायय प्रा.आर.जी.पाटील, वादर्णज्य दवभाग 

प्रमुख प्रा.डॉ.श्याम जीवन साळंुखे, प्रा.डॉ.प्रशांत िेशमुख,प्रा.प्रमोि सोनावरे्ण,प्रा.आप्पा महाजन, प्रा.अमर व्ही. 

जावळे, प्रा.दनरुपमा वानखेडे, प्रा.डॉ.सुजाता सी.पाटील,प्रा.वषाय दनकम, प्रा.छाया पाटील,प्रा.ररना 

पाटील,प्रा.डॉ.योदगता सी.चौधरी, प्रा.डॉ.ए.एन.दजवरग,प्रा.डॉ.महेश आर.पाटील,प्रा.िीपक पाटील, प्रा.संिीप 

कंुभार, प्रा.योगेश चौधरी,संस्रे्थतील दशदिका,दशिक,दशिकेतर कमयचारी उपस्स्र्थत होते.या काययक्रमाचे 

सूत्रसंचालन रासेयो काययक्रम अदधकारी प्रा.डॉ.दिनेश प्रकाश पाटील यांनी तर आभार रासेयो काययक्रम अदधकारी 

प्रा. डॉ.वसंत एन.पतंगे यांनी व्यक्त केले. या काययक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी रासेयो स्वयंसेवक वं्यकटेश 

उपाधे्य,सदचन कंुभार,सागर तडवी,राहुल पाटील यांनी पररश्रम घेतले. 

 

                                                          

 

 

 

 



• Photos of the Event: Morning Session- 

 

 

Speaker Dr.Sujata C.Patil Delivering a Speech on “Covid-19 Situation and Women Empowerment”. 

 



 

• Photos of the Event: Afternoon Session- 

 



 

Felicitation of Women Teachers on the occasion of Women’s Day by Director of the 

Institute Mrs.Ujjwalatai Kashid 

 

 



 

Felicitation of Women Teachers on the occasion of Women’s Day by Secretary of the 

Institute Shri.Satishji Kashid 

 

 



 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 



News Coverage of the Event:News Paper Lokashahi Dated  9/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPASHEB R.B.GARUD ARTS, COMMERCE AND SCIENCE 

COLLEGE, SHENDURNI TAL.JAMNER, DIST.JALGAON (MS) 

                                                                        

Outward No.10/21  Date: 06/06/2021  

___________________________________________________________________________ 

Brief Report on “Shivrajyabhishek Sohala” Virtual Celebration 

National Service Scheme Unit of A.R.B.Garud College Shendurni Tal.Jamner 

Dist.Jalgaon has organized “Shivrajyabhishek Sohala” Virtual Celebration. In programme 

NSS unit has organized different activities for the volunteers like Elocution, Shiv-git singing. 

In first phase of the programme NSS volunteers have participated in organized events. 

In second session Speaker of the session was Dr.Prashant S.Deshmukh HoD Dept.of 

History. He meticulously delivered the facts to the participants about Shivrajyabhishek 

Sohala. It was wonderful experience to listen him.  

Dr.Prashant S. Deshmukh delivered a speech on “Our Rich Heritage: 

Shivrajyabhishek Sohala”.  President of this programme was Dr.S.W.Bhole HoD of 

Dept.of Political Science. Introduction of the programme delivered and Comparing conducted 

by NSS PO Dr.Dinesh Prakash Patil. 

 

*गरुड मिादवद्यालयाच्या  राष्ट्र ीय सेवा योजना एककाच्याच्या वतीने  दिवराज्यादभषेक सोिळा 

ददनादनदमत्त दववध उपक्रमाांचे आयोजन* 

 

 

कायमक्रमाची youtube live streaming वलांक: 

 
https://youtu.be/zJS0ssi9HuA 
 

रवववार,वद.06/06/2021 

NATIONAL SERVICE SCHEME - LOCAL UNIT 

 

Dr.Dinesh P.Patil           Dr.Vasudeo R.Patil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Programme officer                   Principal 

 

 

https://youtu.be/zJS0ssi9HuA


िासनाच्या वनदेिानुसार विवराज्यावभषेक सोहळा: वदनावनवमत्त  *विवराज्यावभषेक-आिला 

समतद्ध ऐवतहावसक वारसा* या ववषयावर ऑनलाइन स्वरूिात व्याख्यान आयोजीत करण्यात आले 

तसेच वक्ततत्व व वगतगायन स्पर्ाम घेण्यात आली.या स्परे्त रासेयो स्वयांसेवकाांनी सहभाग घेतला. 

कायमक्रमाच्या सुरवातीला राष्ट्र ीय सेवा योजनेच्या स्वयांसेवकाांनी साांस्कत वतक स्परे्त सादरीकरण केले.यात 

प्रवणता काबरा, नवल िाटील,जयश्री वगरासे, स्वप्नील जार्व याांनी वक्ततत्वातुन विवववचार माांडले तसेच 

गौरी विविूजे व स्ववनल याांनी विवगीत गायले.उिस्थिताांनी ह्या कायमक्रमाचा आनांद घेतला व सवम 

सहभागी स्वयांसेवकाांचे कौतुक केले. 

यानांतरच्या सत्रात व्याख्यानासाठी व्याख्याते म्हणून महाववद्यालयातील इवतहास ववभागप्रमुख 

प्रा.डॉ.प्रिाांत देिमुख हे उिस्थित होते. त्याांनी आिल्या व्याख्यानातून विवराज्यावभषेक सोहळ्याववषयी 

ऐवतहासीक दृष्ट्ीने अनमोल मागमदिमन केले. त्याांनी महत्वाचे ऐवतहावसक सांदभम देत उिस्थिताांच्या ज्ञानात 

भर घातली व उिस्थिताांना सखोल मागमदिमन केले. 

तर कायमक्रमाचे अध्यक्ष महाववद्यालयाचे उिप्राचायम व राज्यिास्त्र ववभाग प्रमुख प्रा. डा  ॅ .सांजय 

भोळे हे होते.त्याांनी आिल्या अध्यक्षीय मनोगतातून तरुणाईला विवववचार आचरणात आणणे ही 

काळाची गरज आहे असे प्रवतिादन केले. 

 या कायमक्रमाचे सूत्रसांचालन व प्रास्ताववक राष्ट्र ीय सेवा योजनेचे कायमक्रमावर्कारी प्रा.डॉ.वदनेि प्रकाि 

िाटील याांनी केले तर कायमक्रमाचे आभार मवहला रासेयो सहाय्यक कायमक्रम अवर्कारी प्रा.डॉ.सुजाता 

िाटील याांनी व्यक्त केले. या कायमक्रमास ऑनलाइन स्वरुिात ववद्यार्थ्ाांची मोठ्या सांखे्यने उिस्थिती 

होती.तसेच या कायमक्रमाच्या यिस्वीतेसाठी रासेयो सहाय्यक कायमक्रम अवर्कारी प्रा.डॉ.वसांत 

एन.ितांगे याांनी व रासेयो स्वयांसेवक गौरी विविूजे, स्वप्नील जार्व याांनी काम िावहले. 

 

 

                                                          

 



 

 Brochure of the Programme 

 

 

 



Photos of the Event: 

 





 

                                           

                                                          



News of the Event: News paper Lokshahi Dated:07/06/2021 

 

 

                                                          

 


