
 

7.1.8 Describe the institutional efforts/initiatives in providing an inclusive environment: 

Our institution gives priority to character building and overall development of 

the students. In this concern our institution organizes various activities concern to 

National Integrity, Equality, Social Justice, Cultural-Regional, Communal, Socio-

Economic and linguistic harmony. In present condition to discuss and to focus on 

Social burning issues is essential, it creates awareness among society. 

Our institution practices various activities/initiatives as follows: 

1. In morning session college begins with the National Anthem, which strengthens 

patriotic bonds among students. 

2. Our institution’s NSS unit has organized seven days residential camp on 

“Special Winter Camp” form 01 / 01 / 2020 to 07/01/2020. 

3. Institution has established competitive examination center for students and 

students are getting benefit of this center for overall development. 

4. Institutions celebrate Days like, Social Justice Day, Sanvidhan Day, Shaheed 

Din, World Non-Violence Day, Yoga Day, Republic Day, etc. 

5. Our Students Welfare Development and NSS Unit, took pledge on various issues 

like tobacco free campus and youth, Voters Day and National Integrity, etc. 

6. Our institution celebrates birth and death anniversaries of National Heroes to 

establish social harmony among students. 

7. Our students perform street plays on various social burning issues like, farmers 

suicide, Save Baby Girl Child, Superstition, illiteracy, etc. 

8. The institutions organizes elocution, poster presentation and debate competition 

for students, it deals with linguistic and cultural aspects of society. 

9. To sensitize young minds for social responsibilities our NSS Unit organize rally 



for Kerala Flood Affected people as well as Maharashtra Flood affected people, 

etc. 

10. To maintain cultural harmony and national integrity we do practice cultural 

presentation of college in front of audience of Shendurni village durning Ganesh 

Festival every year. 

11. To maintain communal harmony and to eradicate socio-economic disparity, the 

institutions has initiated through an innovative approach “Aacharya Samarpan”. 

This scheme provides financial assistance to poor and needy students of the 

college. 
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*REPORT OF NSS SPECIAL WINTER CAMP* 

कविविवि बविणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  विद्यापीठ राष्ट्र ीि सेिा िोजना विभाग ि मिाविद्यालिाच्या 

राष्ट्र ीि सेिा िोजना एककाच्या संिुक्त विद्यमाने विशेष वििाळी वशबीर दत्तक ग्राम गोदेंगाि ता. जामनेर 

वज.जळगाि िेथे वद. 01/01/2020 ते 07/01/2020 िा सात वदिशीि कलािधीत आिोवजत करण्यात आला.  

प्लास्टीक मुक्त परीसर, राष्ट्र ीि एकात्मता, स्वच्छ भारत, संविधान वदन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ,स्पधाा परीक्षा, 

एड्स जनजागृती, पाणी व्यिस्थापन िा मूल्िांना ि विचारांना विद्यार्थ्ाामधे्य रुजिण्याच्या उदे्दशाने िा 

वशवबरात विशेष उपक्रमांचे आिोजन करण्यात आले. तसेच विविध सामावजक विषिांिर आधाररत 

पथनाट्य सादर करण्यात आले. 

  वद. 01/01/2020, बुधवार- प्रथम दिवस - 

 वशवबराचे उद्घाटन वद.( प्रथम दिवस ) 01/01/2020, बुधवार रोजी वज.प.गोदेंगाि प्राथवमक 

शाळेचे विद्यावथा चेतन दिवाजी जाधव –विद्यावथानी कु.तेजस्विनी मगरे  िांच्या िसे्त वदप्प्प्राज्वालन करण्यात 

आले. िा उद्घाटनाच्या प्रसंगी प्रमुख उि्घाटक म्हणून मा. श्री.ईश्वरजी कातकडे, (उपदवभागीय पो. 

अदधकारी पाचोरा) िे उपस्स्थत िोते. त्ांनी आपल्िा उद्घाटकीि मनोगतात विद्यार्थ्ाांना स्पधाा परीक्षा विषिी 

मागादशान केले. माजी वज.प. सदस्य सागरमल जैन िांनी अध्यक्षीि मनोगत व्यक्त करताना सोशल 

वमडीिाचा िापर जपून करािा तसेच राष्ट्र  भस्क्त िी सेिेच्या माध्यमातून करता िेते असे सांवगतले. 

मिाविद्यालिीन जीिनात विद्यार्थ्ाांनी परीक्षाथी न िोता त्ांना श्रमदान करण्याची सिि लागािी िासाठीची 

पे्ररणा रा.से.िो. च्या माध्यमातून वमळू शकते असे त्ांनी प्रमुख्याने नमूद केले.  वशवबराच्या माध्यमातून 

समाज जागृतीचे कािा तरुणांनी ि रासेिो च्या स्विंसेिकानी घडिून आणािे असे प्रवतपादन संस्थेचे 

चेअरमन संजि गरुड िांनी कािाक्रमाच्या अध्यक्ष पदािरून केले. 

NATIONAL SERVICE SCHEME - LOCAL UNIT 

Date of Camp: From- 01 / 01 / 2020 to 07/01/2020 
 

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

 

 



  उद्घाटकीि सिानंतर दुपारच्या सिात ह.भ.प.संतोष कुमावत महाराज,जामनेर  िांनी “िच्ह 

भारत अदभयानावर”  राष्ट्र संत गाडगे महाराजांच्या वेिभूिेत समाज प्रबोधनपर कीतान करून समस्त 

गोदेंगािातील नागरीकांचे प्रबोधन केले. त्ांनी भजन-कीतानाच्या माध्यमातून स्वछ्तेचा संदेश वदला. त्ानंतर 

दुपारच्या सिात श्री. जमालिािा बाळि्कर, BSNL office,जामनेर िांनी उपस्स्थतांना “राष्ट्र ीय एकात्मता”  

िा विषिािर प्रबोधन केले. त्ांनी स्विंसेिकांना त्ांच्या मधुर िाणीतून भजनं गाऊन दाखिली. उपस्स्थतांनी 

त्ांच्या सदरीकरणाला भरभरून दाद वदली. त्ांनी आपल्िा बिारदार सादरीकरनातून उपस्स्थतांना मंि-मुग्ध्य 

केले. िा व्याख्यानातून खर् िा अथााने राष्ट्र ीि एकात्मतेचा स्विंसेिकांना अथाबोध झाला ि समाजसेिेतून राष्ट्र सेिा 

करण्याची त्ांना पे्ररणा वमळाली. िा प्रसंगी ग्रामस्थ, वज.प. सदस्या सरोजनीताई गरुड, श्री. शांताराम गुजर, 

श्री. सुधाकर बारी, श्री.वकशोर पाटील, श्री. िु.िु. पाटील, प्राचािा डॉ.िासुदेि आर. पाटील, सिा वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कमाचारी िंृद उपस्स्थत िोते. 

 वद.02/01/2020, गुरुवार - दितीय  दिवस,   

िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकानी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. त्ानंतर सकाळच्या सिात 

डॉ.सोनल तायडे, counselor ICTC,पहूर व डॉ.योगेि िेवकर लॅब technician पहूर िांच्या सोबत 

गोदेंगाि गािात “एड्स जन जागृतीपर रॅली” आिोवजत करण्यात आली. िानंतर आलेल्िा मान्यिरांनी 

स्विंसेिकांना व्याख्यान देिून एड्स जन जागृतीपर दचत्रफीत िाखवल्या . दुपारच्या सिात उपस्स्थत 

स्विंसेिकांची  HIV टेस्वटंग करण्यात आली. 

िा वदिशी दुपारच्या सिात मिाविद्यालिातील अथाशास्त्र विभाग प्रमुख, प्रा. अमर जािळे िांनी 

स्विंसेिकांना “रासेयो चे दवद्यार्थ्ाांच्या जडण-घडनीतील योगिान “ िा विषिािर मागादशान केले. त्ांनी 

विद्यार्थ्ाांना रासेिो ची भूवमका ि विद्यार्थ्ाांच्या व्यस्क्तमत्व विकास िा संधरबात वििेचन केले. िा कािाक्रमाचे 

अध्यक्षपद ईंग्रजी विभाग प्रमुख ि मिाविद्यालिाचे उपप्राचािा प्रा.एन.एस.सािळे िांनी भूषिले. त्ांनी त्ांच्या 

मनोगतात स्विंसेिकांना मागादशान केले. 

वद.03/01/2020, िुक्रवार- तृतीय दिवस,   

िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकांनी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. त्ानंतर सकाळच्या सिात 

स्विंसेिकानी गोदेंगािात ि गणेशपूर तांड्यात पॅ्लस्वटक मुक्त अदभयान व िछ भारत अदभयान रॅली काढून 

गािकर् िांचे प्रबोधन केले.  िानंतर दुपारच्या प्रथम सिात रनजीतदसंग राजपूत, UN-GDS Ambassador 

आवण स्वछ मिाराष्ट्र  अवभिान Ambassador,भुसािळ िांनी स्विंसेिकांना “िछ भारत अदभयान एक 

चळवळ”  िा मित्वाच्या विषिािर मागादशान केले. त्ांनी आपल्िा वििेचनात िा चळिळीचे स्वरूप ि व्याप्ती 



सुस्पष्ट् केली. त्ांनी UN मधील मान्यिरांचे अनुभि कथन करत देशाच्या िा मित्वपूणा चळिळीचा मुदे्दसूत 

आढािा घेतला. तसेच त्ांनी स्विंसेिकांना राष्ट्र ीि सेिा िोजने द्वारे वनमााण िोणार् िा सेिेच्या संवधबद््दल संवगतले. 

िा सिाचा समारोप प्रश्न-उत्तराच्या तासाने झाला. िा कािाक्रमाचे अध्यक्षपद मिाविद्यालिाचे जूवनिर विंगचे 

उपप्राचािा प्रा.आर.जी.पाटील िांनी भूषिले. त्ांनी त्ांच्या मनोगतात स्विंसेिकांना मागादशान केले. 

वद.04/01/2020, िनीवार-चतुथथ दिवस,   

िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकांनी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. त्ानंतर सकाळच्या सिात 

स्विंसेिकांनी विविध ज्वलंत अश्िा सामादजक दवषयांवर पथनाट्याच्या सिरीकरणाची तयारी केली.   

िानंतर दुपारच्या वद्वतीि सिात प्रा.डॉ.जगतराव धनगर, अथाशास्त्र विभाग प्रमुख, क ब चौ, ऊ म वि, 

जळगाि िांनी “स्पधाथ परीके्षच्या धे्ययसीस्वहहची  गुरुदकल्ली”  िा तरूणांसाठी उपिुक्त अश्िा विषिािर 

मागादशान केले. त्ांनी आपल्िा मनोगतातून स्विंसेिकांना स्पधाा परीक्षांना सामोरे जाताना िेणार् िा अडचणी ि 

त्ािरील उपाििोजना सांवगतल्िा. त्ांनी उपस्स्थत स्विंसेिकांना ि गािातील तरुणांना स्पधाा परीकके्षच्या 

तिारीसाठीची माविती सांवगतली. त्ांनी वदलेल्िा सोप्या कू्लप्त्ांमुळे विद्यार्थ्ाांना उपिोग झाला. िा नंतर त्ांनी 

विद्यार्थ्ााच्या स्पधाा परीके्ष विषिी असलेल्िा शंकांचे वनरसन केले. िा सतरामुळे विद्यार्थ्ाांना स्पधाा परीके्षच्या 

अभ्यासविषिी िोग्य माविती वमळाली ि त्ांचा िाबद्दलच्या अभ्यासाचा आत्मविश्िास िाढला. 

िा कािाक्रमाचे अध्यक्षपद मिाविद्यालिाचे माजी रासेिो कािाक्रम अवधकारी प्रा.डॉ.आर.डी. गवारे 

िांनी भूषिले. त्ांनी त्ांच्या मनोगतात स्विंसेिकांना मागादशान केले. 

वद.05/01/2020, रवीवार- पाचवा  दिवस,  

 िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकांनी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. त्ानंतर सकाळच्या सिात 

स्विंसेिकानी गोदेंगािात ि गणेशपूर तांड्यात विविध ज्वलंत अश्िा सामादजक दवषयांवर पथनाट्य सािर 

केली, उिा: बेटी बचाव, बेटी पढाव, हंडाबळी, रस्तासुरक्षा, व्यसनाधीनता, िछ्ता ई.   

 िानंतर दुपारच्या वद्वतीि सिात मिाविद्यालिाचे जूवनिर विंगचे िावणज्य विभागाचे  प्रा. िीपक 

पाटील िांनी “तरुणांना उद्योजकतेच्या संदध”  िा विषिािर मागादशान केले. त्ात् त्ांनी स्विंसेिकांना 

रोजगाराच्या विविध संधीबद्दल माविती सांवगतली.   िा कािाक्रमाचे अध्यक्षपद मिाविद्यालिाचे विद्याथी विकास 

अवधकारी प्रा.डॉ.ए.एन.वजिरग िांनी भूषिले. त्ांनी त्ांच्या मनोगतात स्विंसेिकांना मागादशान केले. 

वद.06/01/2020, सोमवार- सहावा  दिवस,  

 िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकांनी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. 



सकाळच्या सिात शेंदूणी िेथील सामावजक कािाकते ि वशक्षक श्री.अदवनाि दनकम िांनी 

स्विंसेिकांना “जातीमुक्त भारत” िा विषिािर मागादशान केले. त्ांनी आपल्िा व्याख्यानात जातीप्रथा िी 

आपल्िा देशाच्या एकसंघतेसाठी वकती घातक आिे िाचे वििेचन केले. त्ांनी आपल्िा मागादशानात जाती प्रथेचे 

समूळ उछाटं्नास तरुणांनी पुढाकार घेणे खूप गरजेचे आिे असे सांवगतले. िा कािाक्रमाचे अध्यक्षपद 

मिाविद्यालिाचे प्रा.डॉ.भूषण पाटील िांनी भूषिले. त्ांनी त्ांच्या मनोगतात स्विंसेिकांना मागादशान केले. त्ांनी 

आपल्िा मागादशानात जातीप्रथेचा ऐवतिावसक दाखला देत िातल्िा रचनेिर सडकून टीका केली.तसेच िा 

कुपराठेविरूद्ध आपण सिाांनी एकि िेिून लढा वदला पाविजे असे आपल्िा मागादशानातून संवगतले. 

वद.07/01/2020, मंगळवार- सातवा  दिवस,  

 िा वदिशी सकाळच्या सिात स्विंसेिकांनी पररपाठ घेिून श्रम-दान केले. 

सकाळच्या सिात जामनेर िेथील रवििासी असलेल्िा कु. आरती बनकर िांची नुकतीच प्रथम सत्र 

न्यायाधीिपिी सरळ सेवेतून दनवड झाल्िामुळे त्ांचा सिकुटंुब सत्कार मिाविद्यालिाच्या रासेिो एककाच्या 

ितीने आिोवजत करण्यात आला िोता. िा सत्कारप्रसंगी गािातील सिा नागररक मोठ्यासंखेने उपस्स्थत िोते. 

मा.न्यािमूतीवन सत्कारास उत्तर देताना उपस्स्थत स्विंसेिकांना मागादशान करीत धे्यिवसद्धीसाठी प्रित्णावच 

पराकाष्ट्ा करा असे संवगतले. त्ांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्ाांना कुठलािी नंु्यनगंड बाळगू नका ि स्वतस कमी 

लेखू नका असे सागत मागादशान केले.  

दुपारच्या सिात मिाविद्यालिातील रासेिो स्विंसेिक ह.भ.प.माऊली उफथ  दकरण सुरवाडे महाराज 

िांनी उपस्स्थत स्विंसेिकांन आपल्िा “समाजप्रबोधनपर कीतथनाने” मंि-मुग्ध केले. त्ांनी विद्यार्थ्ाांना 

चांगल्िा मैिीचा ि संगतीचा अथा समजून सांवगतला. तसेच आई-िवडलांची सेिा िे आपले परम कताव्य आिे असे 

संवगतले.  

िानंतर शेिटच्या सिात ह्या विशेष वििाळी श्रम संस्कार वशवबरचा समारोप करण्यात आला. 

समारोपाच्या अध्यक्षीि स्थानी मा.सुधाकर बारी िे िोते. समरोपाच्यािेळी स्विंसेिकांवन आपले मनोगत व्यक्त 

केले. त्ानंतर अध्यक्षीि मनोगत झाले ि आभार प्रदशान करण्यात आले ि मान्यिरांच्या िसे्त उतृ्कष्ट् स्विंसेविका 

कु. मनीषा नाईक ि उतृ्कष्ट् स्विंसेिक माऊली उर्ा  वकरण सुरिाडे िाला गौरविण्यात आले.  

 

                                                           



 

उि्घाटकीय मनोगत व्यक्त करतांना DY.Sp श्री.कातकडे साहेब 

मागथििथनासाठी उपस्वथथत ह भ प संतोष कुमावत महाराज व जमालिािा बाळि्कर 



 

िच्कतेवर कीतथन सािर करतांना ह भ प संतोष कुमावत महाराज 

 

िछ  भारत व पॅ्लस्वटक मुस्वक्त अदभयान रॅली 



 

हातामधे्य झाडू धरा हो, हातामधे्य झाडू धरा.... िछता अदभयान रॅली! 

 

िछ  भारत व पॅ्लस्वटक मुस्वक्त अदभयान रॅली 



 

िछ  भारत व पॅ्लस्वटक मुस्वक्त अदभयान रॅली 

 

स्पधाथ परीक्षा दवषयावर बोलतांना प्रा.डॉ.जगतराव  धनगर 



 

रासेयो मधील संदध तरुणांना सांगताना श्री.रंजीतदसंग राजपूत 

 

 

"जादतमुक्त भारत" दवषयावर बोलतांना श्री. अदवनाि दनकम 



 

मा.न्यायमूती कु.आरती बनकर यांचा सत्कार करतांना महादवद्यालयाचे प्राचायथ व मान्यवर 

 

मा.न्यायमूती कु.आरती बनकर ियंसेवकांना मागथििथन करतांन 



 

ियंसेवकांना मागथििथन करतांना प्रा.दिपक पाटील

 
महादवद्यालयाचे ियंसेवक ह भ प दकरण सुरवाडे कीतथनकार यांचा पररचय िेतांना 



 

 

महादवद्यालयाचे ियंसेवक ह भ प दकरण सुरवाडे प्रबोधनपर कीतथन करतांना 



 

एच आय वी टेस्वटंग साठी आलेल्या डॉ.सोनल तायडे यांचे िागत करतांना 

 

ियंसेवक अस्वश्वनी घोगंडे एच आय वी टेस्वटंग करवून घेतांना 



 

सादवत्रीबाई फुले यांना वंिन करतांना सहाय्यक कायथक्रम अदधकारी डॉ.वसंत एन. पतंगे  

 

िेंिूणी येथील वैद्यकीय अदधकारी डॉ.राहल दनकम यांचा सत्कार करतांना 



 

सामादजक प्रश्नांवर पथनाट्य सािर करतांना ियंसेवक 

 

सामादजक प्रश्नांवर पथनाट्य सािर करतांना ियंसेवक 



 

सामादजक प्रश्नांवर पथनाट्य सािर करतांना ियंसेवक 

 

ियंसेवकांिी दहतगुज... 



 

ियंरदचत रॅप गीत सािर करतांना ियंसेवक दनलेि राठोड 

 

िछता रॅली 



 

सासृ्कदतक सािरीकरण 

 

 Its selfie time... 



 

िपथ व्यसनमुक्तीची! सुधृढ िराष्ट्र ाची... 

 

आओ दमलकर  िेि का अपने जग में नाम जगाएंगे.... 



 

नौजवान दझंिाबाि! 

 

खरा तो एकाची धमथ जगाला पे्रम अपाथवे... 
 

                                                       



 

 

 

Independence Day Celebration 



 

               Republic Day-Preamble Reading 

 

 



 

Republic Day Celebration 

 

                                                           



 

Annual Cultural Gathering-News Coverage 

 

 



 

Annual Ganesh Festival Cultural Event  

 

 

Annual Sangeert Rajani Event 

 

                                                                                           



 

 

Lecture on Competitive Examination 

 

 

 



 

 

Annual Ganesh Festival Cultural Event  

 

 

 

                                                                                            

 


